
Informace z usnesení 67. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 14.11.2012 
 
1. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na r. 2013 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2013. 
Pověřuje 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. 2013: 

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 kapitálové oblasti MČ, vč. vedlejší hospodářské činnosti. 

 
 
2. Odsvěření pozemků p.č. 280/1, 291/1 a 291/3 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec podání žádosti Majetkovému odboru Magistrátu města Brna o odsvěření pozemků 
p. č. 280/1, 291/1 a 291/3 všechny k. ú. Starý Lískovec.  

 

3. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna vstupních 
dveří – ZŠ Bosonožská“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu K-OKNA GROUP s.r.o., Tleskačova 1703, 
664 34 Kuřim, IČO: 293 11 802 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výměna vstupních dveří – ZŠ Bosonožská“. 
 
 
4. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna vstupních dveří –  
ZŠ Bosonožská“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 12 00134 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna vstupních 
dveří – ZŠ Bosonožská“, jímž je  objednatel Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou K-OKNA GROUP s.r.o., 
zastoupenou Markem Kosem, jednatelem společnosti se sídlem Tleskačova 1703, 664 34 
Kuřim, IČO: 293 11 802, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
 



 
5. „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci V. a VI. etapa“ – doplnění 
zahrazovacích sloupků, výzva k podání cenové nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
1. návrh na doplnění 4 ks zahrazovacích sloupků na veřejné prostranství u polikliniky v rámci 
ukončené V. a VI. etapy. Přílohou tohoto bodu je situace umístění zahrazovacích sloupků. 
 
2. oslovení níže uvedených firem k podání cenové nabídky na předmětné dílo: 
  
- H.K.U. spol. s r.o., Záhumní 24, 624 00 Brno 
- IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno 
- MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno 
- Skanska a.s., Divize Pozemní stavitelství, Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
 
 
 
6. Dodatek č. 3  k Zásadám vztahu orgánů MČ Brno – Starý Lískovec k jí zřízeným 
příspěvkovým organizacím 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 3  k Zásadám vztahu orgánů MČ Brno – 
Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím. 
Pověřuje OSP k jeho rozeslání jednotlivým  ředitelům příspěvkových organizací. 
Dodatkem se mění článek 15 „Zásad“, Hospodaření s majetkem, a to z důvodu podstatného 
snížení příspěvku na školství v roce 2013. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho schválení v RMČ Brno Starý Lískovec. 
 
 


