Informace z usnesení 5. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 12.1. 2011
1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve smyslu
usnesení č. 29 odst. 4, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 % tj.
celkem 933,- Kč z částky poplatku z prodlení 933,- Kč nájemci bytu č. 18, na ulici
Mikuláškovo nám. v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinen uhradit vyčíslený poplatek
z prodlení jednorázově nejpozději v termínu do 31.3.2011 a ukládá Odboru správy budov
a bytů informovat nájemce o unesení.
2. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve smyslu
usnesení č. 29 odst. 4, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 % tj.
celkem 928,- Kč z částky poplatku z prodlení 928,- Kč nájemci bytu č. 18, na ulici Labská
č.o. 13 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinen uhradit vyčíslený poplatek z prodlení
jednorázově nejpozději v termínu do 31.3.2011 a ukládá Odboru správy budov a bytů
informovat nájemce o unesení.
3. Uzavření smlouvy o nájmu bytu
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stáhla tento materiál z pořadu jednání.
4. Navýšení příspěvku na provoz, MŠ Brno, Bosonožská 4
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje cenovou nabídku dodavatele Petra Martínka - MH
na opravu stropního výlezu na střechu Mateřské školy Brno, Bosonožská 4 a navýšení
příspěvku na provoz ve výši 39 000,- Kč z rezervy pro školství z rozpočtu městské části. Dále
ukládá OSP seznámit o tomto usnesení ředitelku školy, Mgr. Šárku Pantůčkovou a zajistit
převod finančních prostředků.
5. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů za žáka z obec Nebovidy
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů za žáka
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou části Brno – Starý Lískovec,
Klobásova 9, 625 00 Brno zastoupenou starostou Vladanem Krásným a obcí Nebovidy,
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna zastoupenou starostou Milanem Mojžíšem a pověřuje
starostu MČ podpisem dohody v termínu do 20.1.2011

6. Účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací MČ Brno – Starý
Lískovec na rok 2011
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny
10, ZŠ Brno, Labská 27 a ZŠ Brno, Bosonožská 9, MŠ Brno, Bosonožská 4, MŠ Brno,
Labská 7 a MŠ Brno, Oderská 2 na rok 2011 a ukládá OSP uvědomit o jejich schválení
ředitele příslušných příspěvkových organizací.

7. Změna indexu IPP daná Územním plánem města Brna
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí se změnou koeficientu IPP z 1,2 na
vyšší pro plochu, ve které je zahrnut pozemek parc. č. 2486/2 v katastrálním území Starý
Lískovec.
8. Složení povodňové komise městské části
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje nově počet členů povodňové komise ve
výši 5 členů
- odvolává stávající povodňovou komisi ve složení
Vladan Krásný,
Mgr. Jiří Dvořáček
Mgr. Květuše Doleželová
Ing. Miloš Vrážel
Ing. Libuše Stožická
Petr Kouřil
Ing. Vladimíra Bullu CSc.
- jmenuje novou povodňovou ve složení:
Vladan Krásný,
Mgr. Jiří Dvořáček
Ing. Libuše Stožická
Petr Kouřil
Lenka Brücknerová
9. Pronájem pozemku pod stavbou garáže
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na
pronájem pozemek p.č. KN 224 o výměře 20 m2 k.ú Starý Lískovec. Smlouva je přílohou
tohoto bodu jednání a ukládá OVš předložit smlouvu k podpisu do 7 dnů smluvním stranám
po vyhotovení zápisu z 5. schůze RMČ Brno-Starý Lískovec.
10. Pronájem pozemku pod stavbou garáže
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na
pronájem pozemek p.č. KN 1666/18 o výměře 18 m2 k.ú. Starý Lískovec. Smlouva je
přílohou tohoto bodu jednání a ukládá OVš předložit smlouvu k podpisu do 7 dnů smluvním
stranám po vyhotovení zápisu z 5. schůze RMČ Brno-Starý Lískovec.

11. Ukončení smlouvy na pronájem pozemku pod stavbou garáže – p.Maršálek,
Uzavření smlouvy na pronájem pozemku pod stavbou garáže – manželé Dostálovi
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí :
1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 09 2 500 10 00057 na
pronájem pozemku p.č. KN 1666/17 k.ú Starý Lískovec – pozemek pod stavbou garáže k datu
31.1.2011 a
2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem pozemku p.č. KN 1666/17 k.ú.
Starý Lískovec-pozemek pod stavbou garáže od 1.2.2011.

Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání a ukládá OVš předložit smlouvu k podpisu
smluvním stranám do 7 dnů po vyhotovení zápisu z 5. schůze RMČ Brno - Starý Lískovec.
12. Pronájem pozemku p.č.KN 2402 k.ú. St. Lískovec – lokalita Kurská
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání.

13. Podání stížnosti na vhazování míčů
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odpovědí na podání občanky ze dne 10.12.2010.
Předmětem podání je stížnost na neřešení situace s padajícími míči ze sousedního hřiště TJ
TATRAN Starý Lískovec na sousední pozemek ve občanky. Odpověď na dopis je přílohou
tohoto bodu jednání.Ukládá OVV zaslat odpověď na podání.
14. Rozpočtové opatření č. 1
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 1
RO č. 1
Výdaje/Příjmy
MS Oderská
MS Bosonožská
Rezerva školství

Č.účtu

Oddíl / §

položka

231 0010
231 0010
231 0010

3111
3111
3113

5331
5171
5901

Celkem

ZJ

ÚZ

ORJ

ORG

Kč MD

11
16
0

Kč DAL
115 000
39 000
-154 000
0

15. Změna indexu IPP daná Územním plánem města Brna – obytný soubor u Leskavy
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se změnou koeficientu IPP z 1,0 nově na
1,4 pro plochu, ve které je zahrnut pozemek parc. č. 1749/6 v katastrálním území Starý
Lískovec.
16. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 00001 – realizace zakázky „Výměna vstupního
portálu a dveří MŠ Brno Oderská 2“
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje SOD č. 09 9 500 11 00001, jejímž předmětem je
závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, které má podobu: ,,Výměna vstupního
portálu a dveří MŠ Oderská 2, 625 00 Brno-Starý Lískovec“ v rozsahu blíže specifikovaném
v položkovém rozpočtu. Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. Smlouva bude uzavírána
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, zastoupeným
starostou panem Vladanem Krásným, na straně objednatele a firmou IDEAL OKNO, s.r.o.,
se sídlem v Brně, Gajdošova 56a, 615 00 Brno na straně zhotovitele. Ukládá OVš předložit
neprodleně smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám.
17. Harmonogram blokového čištění
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje harmonogram blokového čištění
místních komunikací pro rok 2011 v předloženém znění. Harmonogram blokového čištění je
přílohou tohoto bodu jednání.

18. Zpětvzetí výpovědi mandátní smlouvy
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zpětvzetím výpovědi mandátní smlouvy uzavřené
mezi smluvními stranami JUDr. Františkem Mozgou, advokátem, se sídlem Špitálka 41, 602
00 Brno, na straně mandatáře a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý
Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, na straně mandanta. Mandátní smlouva byla
vypovězena mandantem, a to dopisem ze dne 23.12.2010.
19. Úprava dopravního značení na ul. Oderské u objektů Oderská č. 2 a 4
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) Statutu
města Brna:
- úpravu dopravního značení spočívající v umístění dopravní značky B1 – zákaz vjezdu všech
vozidel a dodatkové tabulky E 12 s textem „Jen dopravní obsluha“ na část komunikace
Oderská v úseku odbočky k vjezdům do objektů Oderská 2 (MŠ) a Oderská 4 (GEMMA
Systems, spol. s r. o.). podle přiložené situace se zákresem navrhovaného umístění nového
dopravního značení a
Ukládá OVš postoupit usnesení RMČ Odboru dopravy MmB do 7 dnů po dni, kdy obdržel
výpis z usnesení z 5. schůze Rady MČ.
20. Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o řediteli školy
ZŠ Brno, Bosonožská 9
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje ředitelku ZŠ Brno, Bosonožská 9, Mgr. Lenku
Špačkovou k podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se
údajů o řediteli školy. Dále ukládá OSP o tomto usnesení informovat ředitelku školy.

