
Informace z usnesení 46. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 11.4.2012 
 
1. Pojmenování nově vznikající ulice 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do příští RMČ. 
 
 
2. Ukončení členství Martina Lísala v redakční radě 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí žádost o uvolnění pana Martina Lísala   
z členství v redakční radě s účinností ode dne 11.04.2012. 
 
 
3. Skončení nájmu – a další pronájem části pozemku garážového dvora p.č. 2395/4 k.ú. 
Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dohodu o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 2395/4 k. ú. Starý Lískovec (garážový dvůr) ke dni 30. 4. 2012, která bude 
podle návrhu, jenž je přílohou zprávy. 

Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné 
dvaadvacetiny pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2395/4 k. ú. 
Starý Lískovec od 1. 5. 2012 podle návrhu, který je přílohou zprávy. 

 
 
4. Skončení nájmu části pozemku p.č. 291/1 a pozemku p.č. 291/3 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí skončení nájmu části pozemku p. č. 291/1  
a pozemku p. č. 291/3, oba  k. ú. Starý Lískovec podle smlouvy čj. 09 2 500 11 0062 uzavřené 
ke dni 30. 6. 2012. 
 
 
5. Skončení nájmu a další pronájem části pozemku p.č. 2405/45 k.ú. Starý Lískovec – 
novinový stánek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dohodu o skončení nájmu části pozemku p. č. 
2405/45 k. ú. Starý Lískovec ke dni 30. 4. 2012, která bude podle návrhu, jenž je přílohou 
zprávy. 

Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti - části pozemku p. č. 2405/45 o výměře 
7,6 m2  pro umístění pevného stánku pro prodej tisku, tabákových výrobků a doplňkového 
sortimentu od 1. 5. 2012 podle návrhu, který je přílohou zprávy. 
Nájemné je stanoveno ve výši 16 000,- Kč. 

 
6. Studie ošetření smrků – TJ Tatran Starý Lískovec o.s. 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do doby ukončení 
jednání ve věci nájemní smlouvy. 
 



 
7. Vyjádření E+B textil s.r.o., k usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec, umístění 1 ks 
kontejneru na separaci textilu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení ze dne 15.2.2012, 41. schůze, bod 14.   
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 25.4.2012. 
 
 
8. Žádost ZŠ Bosonožská 9 o opravu zídek okolo veřejné zeleně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prozatímní opravou zídek veřejné zeleně na 
pozemku p.č. 2435 k.ú. Starý Lískovec ul. Bosonožská 9 (veřejné prostranství před základní 
školou) dle cenové nabídky společnosti FoxDen s.r.o. ze dne 3.4.2012. 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit předmětnou opravu do 30.5.2012 a připravit investiční 
akci výstavby nových zídek s možností jejich využití jako lavičky v souladu s Pravidly pro 
zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý 
Lískovec a předložit radě městské části ke schválení.  
 
 
9. Grant od Nadace OKD, program Sídliště žije 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí postoupení projektu „Přírodní zahrada 
s přírodními herními prvky“ do 2. kola grantové výzvy Nadace OKD v programu Sídliště žije. 
Revokuje část věty „a finanční spoluúčast na projektu ve výši 50 tis. Kč“ z usnesení bodu  
č. 1. 42. schůze RMČ Brno – Starý Lískovec konané dne 22. 2. 2012 a první větu z usnesení 
bodu č. 2. 42. schůze RMČ Brno – Starý Lískovec konané dne 22. 2. 2012. 
Souhlasí se záměrem realizace projektu „Přírodní zahrada s přírodními herními prvky“ na 
pozemku p. č. 2468 k. ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 4 (v areálu u CVČ Linka 
Kosmonautů 4) a v případě přidělení grantu z programu Sídliště žije Nadace OKD s finanční 
spoluúčastí na projektu ve výši 20 % tj. 110 tis. Kč, včetně se závazkem následné péče  
o realizovanou výsadbu po dobu min. 5 let po provedení výsadby a závazkem údržby  
a správcovství realizovaného projektu po dobu min. 5 let po schválení závěrečné zprávy 
projektu. 
Ukládá OVŠ, p. Jarmile Kaplanové ve spolupráci s místopředsedkyní komise životního 
prostředí, Helenou Továrkovou, dopracovat a podat upravenou žádost do 2. kola grantové 
výzvy do 25. 4. 2012 dle podmínek Nadace OKD. 
 
 
10. Pronájem části pozemku p.č. 2923/1 k.ú. Starý Lískovec – zahrada 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 
2329/1 k. ú. Starý Lískovec (77 m2) od 1. 5. 2012 od 1.5.2012 podle návrhu, který je přílohou 
zprávy.   
Ukládá OVš předložit smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 2329/1 k. ú. Starý Lískovec 
oběma stranám k podpisu do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze 46. schůze Rady MČ. 

 
 
11. Vyjádření k akci: „Ulice Klobásova – oprava chodníků“ na pozemku p.č. 556/1 k.ú. 
Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí z hlediska správce svěřeného pozemku p. č. 556/1 
(dříve 556)  k. ú. Starý Lískovec s realizací stavby  „Ulice Klobásova – oprava chodníků“. 



 
 
12. Projednání oprav v objektu Točná 5, 625 00 Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání z důvodu doplnění 
nabídek. 
 
 
13. Oprava kotelny v MŠ Bosonožská – svislé izolace proti zemní vlhkosti 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec neschvaluje opravu kotelny proti zemní vlhkosti navrženou 
izolací společnosti IZOPOL – Ing. Roman Benža, Merahutova 3, 613 00 Brno za celkovou 
cenu 67 925,- Kč včetně DPH. 
 
14. Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro bytové domy v MČ 
Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k doplnění. 
 
 
15. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, nájemce Jana Stamovská, 
nar. 20.11.1963, Kurská č.o. 6, byt č. 17, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 17, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 6. 
 
 
16. Rozpočtové opatření č. 9 – změna ve výši transferů příspěvkovým organizacím, 
dotace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 9, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
17. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2012 zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu 
Statutárního města Brna, MČ Brno - Starý Lískovec a mezi příjemci dotací s čísly smluv  
099 300 11 00040 – 099 300 11 00050 
 
Svaz tělesně postižených                   10 000,- Kč 
TJ Sokol Starý Lískovec     15 000,- Kč  
Orel jednota Starý Lískovec                                      45 000,- Kč 
Junák – Svaz skautů a skautek ČR                            25 000,- Kč 
TJ Tatran Starý Lískovec        20 000,- Kč 
Římskokatolická Farnost Starý Lískovec                  30 000,- Kč 
SDH – Starý Lískovec                                               10 000,- Kč 
SDH Starý Lískovec – SPORT                                  10 000,- Kč 
Lužánky – středisko volného času                           5 000,- Kč 
pobočka LINKA, Kosmonautů 4 
VSK Univerzita Brno          5 000,- Kč 
52. pionýrská skupina Slunovrat                                    2 000,- Kč 
      



které jsou nedílnou  přílohou  tohoto usnesení 
 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 13.4.2012 a OSP k rozeslání těchto smluv  
a informování žadatelů. Finanční dotace budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy 
s danou organizací na její účet. 
 
 
18. Smlouva o dílo č. 0995001200056, Kontrola a údržba hřišť v MČ Brno – Starý 
Lískovec 
  
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 
00056, která má být uzavřena mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý 
Lískovec zastoupenou Vladanem Krásným, starostou a firmou Vladimír Matěja – Grana, 
Pavlovská 6, 623 00 Brno. Předmětem smlouvy je kontrola a údržba dětských hřišť. Tato 
smlouva je nedílnou součástí tohoto bodu jednání. Rada pověřuje starostu jejím podpisem do 
13.4.2012. 
 
 
19. Rozpočtové opatření č. 10 – změna ve výši transferů příspěvkovým organizacím 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 10, které je přílohou tohoto bodu jednání.  
 
 
20. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas Mgr. Lence Špačkové, ředitelce ZŠ Brno, 
Bosonožská 9 vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,- Kč bez DPH. 
Zakázka se týká uzavření smlouvy s externí účetní, jejíž měsíční finanční odměna bude činit 
10 500,-Kč.  
Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením Mgr. Lenku Špačkovou, ředitelku ZŠ Brno, 
Bosonožská 9. 
 
 
21. Rozpočtové opatření č.11 – přesuny v oblasti požární ochrany, studie a projekty 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 11, které je přílohou tohoto bodu jednání.  
 
 
22. Souhlas MČ Brno – Starý Lískovec s použitím loga městské části   
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s použitím loga městské části Brno – Starý 
Lískovec na plakát Starolískovecké mladé hody. Akci pořádá Orel jednota Starý Lískovec  
ve dnech 18. – 20. května 2012. 
Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením  Ing. Jana Turčínka.  
 
 


