
Informace z usnesení 74. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 20.2.2013 
 
 
1. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna 
č.21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s návrhem novely obecně závazné vyhlášky, kterou  se  mění  a  doplňuje  OZV 
statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích,   
za účelem zabezpečení  místních  záležitostí  veřejného  pořádku,  ve znění pozdějších vyhlášek, 
včetně stávající přílohy č. 1 a přílohy č. 2, do které se doplňuje nově vymezený prostor kam je vstup 
se psy zakázán, a to „Přírodní zahrada ulice Kosmonautů 4, p.č. 2468 v k.ú. Starý Lískovec.  
 
 
2. Veřejná zakázka malého rozsahu – „rekonstrukce vyvýšených záhonů před ZŠ 
Bosonožská“, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce vyvýšených záhonů před ZŠ Bosonožská“, podle předložené cenové nabídky 
zhotovitele Svoboda a syn, s.r.o. Jahodová 62, 620 00 Brno, IČO 255 48 531. 
Pro případ, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu o dílo, RMČ schvaluje pro zajištění 
předmětné veřejné zakázky, podle předložené cenové nabídky dalšího zhotovitele MTc-stav, s.r.o., 
Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO 255 38 543. 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří podali 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 20. 3. 2013. 
 
 
3. Oznámení škodní události – úraz na chodníku pí Jitka Pietropaolová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozené pí Jitce Pietropaolové, bytem Kyjevská 7, 625 00 Brno, z pojištění odpovědnosti za 
škodu. 
Ukládá odboru všeobecnému vypravit škodní události do 28. 2. 2013. 
 
 
4. Změna rozpočtu projektu č. 1270049 grant z nadace OKD „Přírodní zahrada s přírodními 
herními prvky“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu věcné skladby nákladů projektu č. 1270049 / 09 
9 500 12 00101 „Přírodní zahrada s přírodními herními prvky a  podání žádosti o změnu realizace 
projektu poskytovateli nadačního příspěvku Nadace OKD  se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČO 278 32 813.  
Ukládá odboru všeobecnému vypravit žádost do 28. 2. 2013.  
 
 
5. 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 nově připravovaný web MČ Brno- Bohunice.  
Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením Ing. Miloše Vrážela, starostu MČ Brno – Bohunic.  



6. Bankovní služby – dodatek ke smlouvě 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek ke stávající smlouvě o zřízení a vedení běžného 
účtu s Komerční bankou na straně jedné a MČ Brno-Starý Lískovec na straně druhé, který  
je uvedený v příloze. Předmětem dodatku je zrušení bankovního poplatku za rezervaci zdrojů  
u povoleného debetu. Dodatek je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
7. Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení příjmů z reklamy a výdajů za školení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 6, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
8. Projednání oprav v MŠ Kosmonautů 2, Bosonožská 4, Labská 7, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje opravy  prostor v mateřských školách Labská 7, 
Kosmonautů 2, Bosonožská 4, Brno, které neodpovídají hygienickým požadavkům dle Krajské 
hygienické stanice Jihomoravského Kraje. 
Ukládá mateřským školám  Labská 7, Kosmonautů 2, Bosonožská 4, Brno provést opravy prostor  
dle hygienických požadavků Krajské hygienické stanice Jihomoravského Kraje z vlastních 
prostředků. 
 
 
9. Smlouva o vzájemné propagaci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné propagaci mezi 
společností KOMETA GROUP, a.s.,  IČ: 26296195, se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno  
a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, IČ: 44992785, se sídlem 
Klobásova 9, 625 00 Brno. Předmětem této smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy 
obou smluvních stran v rámci projektu „Děti dětem – Kometa městu“. Smlouva je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
Ukládá OVV zabezpečit podpis smlouvy. 
 
 
 
10. Žádost o dotace z rozpočtu JMK pro pot řeby JSDH Brno – Starý Lískovec pro rok 2013 
 
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 2013 – 2016 
v celkové výši 310 tis. Kč s 30% spoluúčastí MČ Brno – Starý Lískovec. Ukládá OSP předložit 
tento materiál na nejbližším možném zasedání ZMČ Brno – Starý Lískovec k projednání. 
 
 
11. Udělení předchozího písemného souhlasu s nabytím movitého majetku – daru pro  
ZŠ Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas k nabytí nepeněžního daru pro základní školu 
Brno, Bosonožská 9.  
Jedná se o použitou výpočetní techniku v pořizovací ceně 157.702,37 Kč.  
Ukládá OSP o tomto usnesení informovat ředitelku školy. 



 


