
Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 23.11. 2011 
 

1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu bytu  
č. 09 2 400 08 00352 ze dne 12.11.2008 k bytu č. 43, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů 
č.o.19, Brno, velikost 2+kk, regulované nájemné, na dobu určitou dvou let. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2011. 
 
2. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu bytu  
č. 09 2 400 08 00351 ze dne 12.11.2008 k bytu č. 11, v bytovém domě na ulici Sevastopolská 
č.o.1, Brno, velikost 2+kk, regulované nájemné, na dobu určitou dvou let. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2011.   
 
3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu bytu  
č. 09 2 400 09 00231 ze dne 20.11.2009 k bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o.21, 
Brno, velikost 1+kk, regulované nájemné, na dobu určitou dvou let. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2011.  
 
4. Upravený plán VHČ MČ Brno – Starý Lískovec pro rok 2011 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje upravený plán VHČ MČ Brno – Starý Lískovec pro 
rok 2011, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 

. 

5. Rozpočtové opatření č.39 – Přesun finančních prostředků v rámci požární ochrany, 
centra volného času a komunálních služeb 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 39, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
6. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na r. 2012 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
předložený návrh rozpočtu na rok 2012 s celkovými příjmy 114 687 tis. Kč, výdaji v celkové 
výši 129 655 tis. Kč a financováním ve výši 14 968 tis. Kč, včetně návrhu plánu nákladů  
a výnosů VHČ, rozpočtu účelových fondů, finančního vztahu ke zřízeným příspěvkovým 
organizacím (MŠ a ZŠ) a závazné ukazatele rozpočtu: 

a) celkový objem příjmů výjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu 
města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

b) celkový objem výdajů výjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

c) celkový objem financování, 
d) finanční vztah k právnickým osobám zřízeným a založeným městem (MŠ a ZŠ), 
e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 

z rozpočtu městské části, které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem ze 
stanovené rezervy pro tyto účely, 

 
a pověřit Radu MČ Brno-Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění provádět následující rozpočtová opatření pro r. 2012: 



a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních  
a kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby (výjma závazných 
ukazatelů stanovených Zastupitelstvem městské části), 

b) přesuny z položky a do položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého 
rozpočtu MČ a tvorbu nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové 
skladby a přesuny mezi položkami 5901, 

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti 
s účelově přijatými transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, 
státních fondů a krajů a obcí, případě realizovat rozpočtová opatření při změnách ve 
výši přiznaných transferů z Magistrátu města Brna, 

d) upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů  
a prodeje nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů v oblasti 
kapitálových výdajů MČ a vedlejší hospodářské činnosti. 

 
 
7. Žádost Společenství vlastníků POST U Pošty 6 o souhlas s kácením dřevin 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 6 ks borovic rostoucích na pozemku p.č. 
2486/15 k.ú. Starý Lískovec, ul. U Pošty 6, dle žádosti Společenství vlastníků U Pošty 6,  
z důvodu špatného zdravotního stavu stromů a za podmínky, že žadatel provede skácení  
a likvidaci dřevní hmoty na vlastní náklady a v době vegetačního klidu do 31.3.2012. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 7.12.2011.  
 
 
8. Žádost HBH Projekt spol. s r.o. o souhlas s kácením dřevin 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 24 m2 tavolníku význačného a 5 m2 
zimolezu tatarského, rostoucí na pozemku p.č. 2306 k.ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 7-15 
vnitroblok, dle žádosti HBH Projekt spol. s r.o.,  v zastoupení SmB, MČ Brno – Starý 
Lískovec, z důvodu stavby „Parkovací stání v MČ Brno – Starý Lískovec“.  
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 7.12.2011.  
 
 
9. Žádost o vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí ve smyslu odst. 6 § 19 zákona č. 13/1997 Sb.  
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s úhradou nákladů spojených  
s odtažením vozidla při blokovém čištění ve výši 3.720,- Kč žadateli, bytem Zázvorkova 
2002/16, Praha. 
Ukládá OVš informovat žadatele o usnesení Rady MČ do 7 dnů po obdržení zápisu ze 32. 
schůze RMČ. 

 
10. Výběr dodavatele výstroje a výzbroje pro JSDH Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí, že byly osloveny firmy: 
Perspekta, spol. s r.o., Galandauerova 2597/16, 612 00 Brno,  
Požární bezpečnost s.r.o., Královský vršek 42, 586 01 Jihlava,  
Výzbrojna požární ochrany a.s., Kšírova 454, 619 00 Brno 
pro podání cenové nabídky na dodání  

      přileb Gallet F1SF vč. příslušenství   4 ks, 
      kalové čerpadlo PH 1000 kompletní    1 ks, 
      kalové čerpadlo ponorné READY 8S s plovákem 2 ks, 



      zásahový oblek       2 ks, 
      vysoušeč bot ROS 04     1 ks, 

 
Schvaluje výběr dodavatele zásahových kompletů, přileb, vysoušeče bot a kalového čerpadla 
pro potřeby JSDH Brno – Starý Lískovec a to firmy Perspekta, spol. s r.o., Galandauerova 
2597/16, 612 00 Brno v max. ceně 182 275,- Kč vč. DPH.  
Ukládá OVŠ odeslat objednávku. 
 
 
11. Výpověď nájmu bytu  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Pověřuje OSBB aktuálním prověřením užívání bytu a předložením  ev. návrhů na doplnění 
důkazů. 
 
12. Jmenování člena komise školské a volnočasových aktivit Rady městské části Brno – 
Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec nejmenuje nového člena komise školské a volnočasových 
aktivit Rady městské části Brno – Starý Lískovec. 
 
 
13. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 21, o vel. 2+kk, v bytovém domě na ulici 
Kurská č.o. 6, Brno občance, bytem Ulice Kosmonautů č.o. 17, Brno jako bytu náhradního na 
dobu neurčitou a za nájemné stanovené městskou částí Brno – Starý Lískovec dle zákona  
č. 107/2006 Sb. a Sdělení MMR č. 180/2009 Sb., za podmínky, že vyklidí a předá byt  č. 45,  
o vel. 2+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno. 

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 21, o vel. 2+kk, v bytovém domě na ulici 
Kurská č.o. 6, Brno, na dobu neurčitou. Smlouva bude uzavřena za předpokladu, že bude 
předán bezbariérový byt č. 45, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno 
pracovníkům Odboru správy budov a bytů, Úřadu MČ Brno – Starý Lískovec. 

Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2011.   
 
 
14. Dodatek č.1 ke SOD na akci: Zpracování projektové dokumentace parkovacích stání 
v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 05/11/41 na akci Zpracování projektové dokumentace parkovacích stání 
v MČ Brno – Starý Lískovec mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu, jímž je  
Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným  
a zhotovitelem firmou HBH Projekt spol. s r.o. se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
zastoupeným Ing. Radovanem Hrnčířem jednatelem společnosti a pověřuje starostu MČ jejím 
podpisem. Dodatek č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 



 
15. Návrh plánu investičních akcí na rok 2012 a další roky v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec schválit 
Plán investičních akcí na rok 2012 a následující roky v MČ Brno – Starý Lískovec dle 
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
16. Schválení podání žádosti o svěření majetku ve smyslu čl. 73 odst. 6 písm. c) Statutu 
města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 11, schválené na své 31. schůzi 
konané dne 9.11.2011. 
Schvaluje podání písemné žádosti Majetkovému odboru Magistrátu města Brna o opětovné 
svěření objektu U hřiště 2, č. p. 270, včetně pozemku p. č. 207/1 o výměře 202 m2 v k.ú. 
Starý Lískovec za účelem zbudování v uvedeném objektu  zasedací sál, obřadní místnost pro 
účely vítání občánků, blahopřání jubilantům aj., archiv  apod., kterými Úřad městské části 
města Brna, Brno – Starý Lískovec nedisponuje a je nucen si tak vypomáhat v sousedních 
městských částech. 
 
 
17. Žádost o dotace k rozpočtu JMK pro pot řeby JSDH Brno – Starý Lískovec pro rok 
2012 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – 
Starý Lískovec souhlasit s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu JMK v souladu s dotačním 
programem Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení 
mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů města a obcí Jihomoravského 
kraje na období 2009 – 2012 v celkové výši 283 tis. Kč s 30% spoluúčastí MČ Brno – Starý 
Lískovec. Ukládá OVŠ předložit tento materiál na nejbližším možném zasedání ZMČ Brno – 
Starý Lískovec k projednání. 
 
 
18. Výběr dodavatele hasičského vozu 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do příští RMČ 
z důvodu upřesnění nabídky předložené firmou Fosan s.r.o. 
 
 
19. Ohodnocení členů JSDH Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do příští RMČ. 
 
 
20. Navýšení příspěvku na provoz, ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz ZŠ Brno, Labská 
27 v částce 5.000,- . 
 
 
21. Rozpočtové opatření č.40 – Přesun finančních prostředků v rámci školství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 40, které je přílohou tohoto bodu jednání. 



22. Výpověď nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi  nájmu bytu č. 11 o velikosti 3+1 na 
ul. Osová 6 v Brně dle  § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku.     
Ukládá OVV zaslat výpověď nájmu bytu nájemcům. 
 
 


