
Informace z usnesení 42. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 22.2.2012 
 
 
1. Návrh na podání žádosti o grant na tvorbu veřejných prostranství – Místo pod stromy  
2012-2013, Nadace Partnerství   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v případě přidělení grantu se záměrem realizace 
projektu přírodní zahrady na pozemku p.č. 2468 k.ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 4 (v 
areálu u CVČ Linka Kosmonautů 4), včetně závazku na následnou péči o výsadbu a fin. 
spoluúčast na projektu ve výši 50 tis. Kč. 

Schvaluje podání žádosti o grant dle výzvy Nadace Partnerství k předkládání projektů na 
tvorbu veřejných prostranství  Místo pod stromy 2012-2013, na realizaci jmenovaného 
záměru. 

Schvaluje pět dohod o spolupráci uzavíraných jako povinné přílohy žádosti o grant mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 
625 00 Brno, zast. starostou p. Vladanem Krásným a: 

1) Lužánky – středisko volného času, Brno, se sídlem Lidická 50, 658 12 Brno 
2) 52. PS Slunovrat 
3) ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 
4) ZŠ Brno, Bosonožská  
5) ZŠ Brno, Labská 
 jejichž předmětem je závazek partnerů ke spolupráci při realizaci projektu Místo pod stromy 
2012-2013. 

Ukládá komisi životního prostředního a podat žádost do 28. 2. 2012 dle podmínek Nadace 
Partnerství. 

 
2. Návrh na podání žádosti o grant od Nadace OKD, program Sídliště žije                                                      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v případě přidělení grantu se záměrem realizace 
projektu přírodní zahrady na pozemku p.č. 2468 k.ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 4  
(v areálu u CVČ Linka Kosmonautů 4), včetně závazku na následnou péči o výsadbu  
a finanční spoluúčast na projektu ve výši 20 % z požadované částky Kč 60 tis. Kč. 
Schvaluje podání žádosti o grant dle výzvy Nadace OKD k předkládání projektů na tvorbu 
veřejných prostranství z programu Sídliště žije na realizaci jmenovaného záměru. 
Schvaluje čestné prohlášení žadatele o souhlasu s podáním projektu. 
Ukládá komisi životního prostředního zpracovat a podat žádost do 24.2.2012 dle podmínek 
Nadace OKD. 
 
 

3. Rozpočtové opatření č. 5 – vytvoření grantové rezervy                                                                                   
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 5, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 


