Informace z usnesení 36. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 13.12. 2011
1. Privatizace domovního celku Osová 2,4 a bytových domů Osová 6, Osová 8
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno –
Starý Lískovec doporučit Zastupitelstvu města Brna zrušit záměr prodeje domovního celku
Osová 2,4 a bytových domů Osová 6, Osová 8 a schválit výjimku z Pravidel prodeje domů,
bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do
vlastnictví právnických a fyzických osob a souhlasit s prodejem těchto domů dle zák.
č. 72/1994 Sb.,o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších změn a doplňků, po jednotkách
z úrovně MČ Brno-Starý Lískovec, s tím, že nebytové jednotky v těchto domech zůstanou
v majetku statutárního města Brna.
2. Rozpočtové opatření č.44 a neinvestiční dotace TJ Sokol
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit
RO č. 44, které je přílohou tohoto bodu jednání.
3. Smlouva o poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brno – Starý Lískovec
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec
souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi Statutárním městem Brnem
Městskou částí Brno – Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným, na straně
převodce a Tělocvičnou jednotou Sokol Brno – Starý Lískovec, IČ: 48510157, zastoupenou
starostkou paní Boženou Sotolářovou, na straně nabyvatele.
Podmínky smlouvy:
1) předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na opravu podlahy sokolovny Máchalova 4, Brno
po požáru,
2) výše dotace: 100.000,- Kč,
3) dotace bude uhrazena bankovním převodem na účet nabyvatele do 15 dnů od podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace,
4) poskytnutí 50 % slevy z ceny nájmu u všech akcí konaných pod patronací MČ Brno –
Starý Lískovec ve výše jmenované sokolovně, a to po dobu tří let od zahájení provozu.
4. Darovací smlouva
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi E.ON Česká
republika, s.r.o., se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, na straně
dárce a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně
obdarovaného s tím, že v čl. II. v odst. 1) této smlouvy se text „za účelem dovybavení
sportoviště ve správě obce (města)“ nahrazuje textem „za účelem dovybavení sportoviště
v majetku města Brna nebo v majetku jiného subjektu“. Předmětem daru jsou 2 kusy
kompozitní bezpečné branky v celkové hodnotě 49 920,- Kč (tj. 24 960,- Kč s DPH/ks).
Darovací smlouva je přílohou tohoto bodu jednání.
Ukládá OVV zabezpečit uzavření darovací smlouvy.

5. Smlouva o výpůjčce
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně půjčitele a TJ TATRAN
Starý Lískovec, občanské sdružení, Klobásova 79, Brno, na straně vypůjčitele. Předmětem
Smlouvy o výpůjčce je zapůjčení 2 kusů kompozitivní bezpečné branky v celkové hodnotě
49 920,- Kč včetně DPH (tj. 24 960,- Kč s DPH/ks), za účelem vybavení sportoviště
v majetku vypůjčitele.
Smlouva o výpůjčce je přílohou tohoto bodu jednání.
Ukládá OVV zabezpečit uzavření smlouvy o výpůjčce.
6. Rozpočtové opatření č. 45 – přesuny v rámci oddílu 41
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 45, které je přílohou tohoto bodu jednání.

