
 

 

 
  
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 

VÝPIS USNESENÍ 
 

ze 112. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 7.9.2022 v 15:45 hodin, 

 
 

1. Žádost o podepsání Osvědčení objednatele stavby „BD Labská 29, 31, 33, 35, 37“ 
2. Společný nájem k bytu č. XX, Dunajská č.o. 45, Brno 
3. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů  
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
15. Pronájem volných bytů 
16. Žádost o vyjádření „Cyklostezka do Bosonoh“          
17. Žádost o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně pozemku p. č.   2292/9 

k.ú.  Starý Lískovec, stavba „Vybudování obousměrné tramvajové zastávky Valašská “               
18. Žádost o umístění lavičky ve veřejné zeleni Vltavská 1, Společenství vlastníků 

bytového domu Vltavská 1, Brno  
19. Žádost o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně pozemku p.č.  1684/18 

k.ú. Starý Lískovec, stavba „I/23 Brno  –  ul.  Bítešská, rekonstrukce propustků“               
20. Stavba: „novostavba rodinného domu na ul. Svah“; vyjádření ke společnému 

územnímu a stavebnímu řízení, resp. společnému povolení 
21. Stavba: „Přístavba stříšky nad vstupním schodištěm, Labská 19 Brno“; vyjádření pro 

společné územní a stavební řízení 
22. Žádost o navýšení provozních prostředků-oplocení, MŠ a ZŠ Elišky Přemyslovny 
23. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
24. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7  
25. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27  
26. Rozpočtové opatření č. 21 — navýšení služeb souvisejících s pronájmy pozemků 
27. Zrušení Komisí Rady MČ   
28. Souhlas MČ Brno-Starý Lískovec s použitím znaku městské části 
29. Rozpočtové opatření č. 29 – transfer na volby a přesun v rámci SPOD a požární 

ochrany 
 
 
 

 



 

 

1. Žádost o podepsání Osvědčení objednatele stavby „BD Labská 29, 31, 33, 35, 37“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vydání potvrzení „Osvědčení objednatele stavby“ pro 
společnost Hrušecká stavební, spol. s.r.o., U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČO: 25585142 na 
dílo „Zasklení balkónů včetně očištění a úprava fasády u bytových domů na ulici Labská 29, 
31, 33, 35, 37“. 
Pověřuje starostu Mgr. Vladana Krásného podpisem Osvědčení objednatele stavby.  
 
2. Společný nájem k bytu č. XX, Dunajská č.o. 45, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nepřijala usnesení. 
 
3. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byty: 

• ulice Labská č. o. 31, byt č. 3, velikost 2+kk 

• ulice Sevastopolská č. o. 1, byt č. 33, velikost 3+1 

• ulice Kurská č. o. 8, byt č. 11, velikost 2+kk 

• ulice Sevastopolská č. o. 5, byt č. 1, velikost 1+kk 
 
byly pronajaty dle čl. 2, odst. 4a Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního 
města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec – pronájem běžného obecního bytu 
zveřejněním na úřední desce schopného k okamžitému nastěhování. 
 
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci, na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 65,92 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 
ze dne 29.08.2018.  
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022.   
 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci, na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 65,92 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 
ze dne 29.08.2018.  
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022.   
 
 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci, na 



 

 

dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 65,92 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 
ze dne 29.08.2018. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022.   
 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022.   
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022.   
 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022.   
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022.   
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022.   
 
 
 
 



 

 

12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022.   
 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022.   
 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022.   
 
15. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 27 v bytovém domě na ulici 
Dunajská č. o. 41, Brno, vel. 4+1, schopný k okamžitému nastěhování, reg. č. 007/22, 
smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné ve výši 179 
Kč/m2/měsíc, žadatelCE XXXXX, bytem XXXXX, Brno. Nájemné se stanovuje na dobu 6 let. Po 
uplynutí této doby bude stanoveno nové nájemné dle aktuální výše ekonomického 
nájemného vyměřeného Bytovým odborem Magistrátu města Brna. 
  
Schvaluje pronájem bytu č. 21 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43, Brno, vel. 3+1, 
schopný k okamžitému nastěhování, reg. č. 008/22, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou 
dvou let, stanovené nájemné ve výši 179 Kč/m2/měsíc, žadateli XXXXX, bytem XXXXX, Brno. 
Nájemné se stanovuje na dobu 6 let. Po uplynutí této doby bude stanoveno nové nájemné 
dle aktuální výše ekonomického nájemného vyměřeného Bytovým odborem Magistrátu 
města Brna, 
 
Schvaluje uzavření Dohody o jistotě ve výši 31.500 Kč, po úhradě uvedené částky městské 
části Brno-Starý Lískovec uzavření Notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a uzavření 
Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 27 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno, vel. 4+1, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelkou XXXXX 

. 
Schvaluje uzavření Dohody o jistotě ve výši 24.920 Kč, po úhradě uvedené částky městské 
části Brno-Starý Lískovec uzavření Notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a uzavření 
Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 21 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43, Brno, vel. 3+1, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem XXXXX. 



 

 

 
Ukládá OSBB předložit uvedené dokumenty smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022. 
 
16. Žádost o vyjádření „Cyklostezka do Bosonoh“          
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí koncept vyhledávací studie „Cyklostezka  
do Bosonoh“ a uplatňuje k předmětné dokumentaci následující připomínky: 
V úseku od křižovatky Jihlavská x Netroufalky po úsek křižovatky Jihlavská x Bítešská  
(viz charakteristický řez 1 a 2) nesouhlasí s návrhem uspořádání: obousměrná cyklostezka, 
chodník a jízdní pruhy.  
Rada městské části doporučuje ve studii revizi uspořádání na: jízdní pruh x cyklostezka  
x chodník pro minimalizaci rizikových míst případného střetu chodců x vozidla a cyklista  
a požaduje respektovat připomínky úseku Životního prostředí OVš, tak jak jsou koncipovány 
v důvodové zprávě.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec sdělit Odboru dopravy MMB 
usnesení včetně všech připomínek do požadovaného termínu. 
 
17. Žádost o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně pozemku p. č.   2292/9 
k.ú.  Starý Lískovec, stavba „Vybudování obousměrné tramvajové zastávky Valašská “               
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zvláštním užíváním veřejné zeleně pozemku p. č. 
2292/9 k. ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská (naproti č. 7), dle žádosti ZEMAKO,  
s. r. o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČ 25504011, ze dne 31. 8. 2022, o výměře 
10 m2, v termínu 1. 9. 2022 – 16. 11. 2022, s uvedením plochy veřejné zeleně do původního 
stavu do 30. 4. 2023, za podmínek uvedení dotčené plochy do původního stavu, náhrad škod 
vzniklých na užívané ploše a za podmínek uvedených v autorizované příloze č. 3 bodu tohoto 
jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 10. 9. 2022. 
 

18. Žádost o umístění lavičky ve veřejné zeleni Vltavská 1, Společenství vlastníků bytového 
domu Vltavská 1, Brno  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním 1 ks lavičky SONATA na pozemku veřejné 
zeleně p. č. 2282 k. ú. Starý Lískovec, ul. Vltavská 1 (před domem), dle žádosti Společenství 
vlastníků bytového domu Vltavská 1, Brno, se sídlem Vltavská 203/1, 625 00 Brno,  
IČ 05655579.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením žadatele 
do 20. 9. 2022 a v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek 
financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ realizaci do 30. 4. 2023. 
 
19. Žádost o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně pozemku p.č.  1684/18 
k.ú. Starý Lískovec, stavba „I/23 Brno  –  ul.  Bítešská, rekonstrukce propustků“               
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení 9. schůze RMČ Brno-Starý Lískovec, konané 
dne 13. 3. 2019, bod č. 28., v části: 
„2) nesouhlasí  
s příjezdem ke stavbě „I/23 – Brno, ul. Bítešská, rekonstrukce propustků“ přes pozemky 
veřejné zeleně p. č. 1684/78, 1684/18, 1684/92, 1684/80 všechny k. ú. Starý Lískovec  



 

 

ul. Labská (výběh pro psy) a doporučuje obsluhovat stavbu po stávajících komunikacích p. č. 
1664/4 a p. č. 1664/54 obě k. ú. Starý Lískovec, byť s částečnou uzavírkou jednoho pruhu.“ 
 
Souhlasí se zvláštním užíváním veřejné zeleně pozemku p. č. 1684/18 k. ú. Starý Lískovec,  
ul. Labská (výběh pro psy), dle žádosti IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,  
IČ 25322257, ze dne 30. 8. 2022, o výměře 150 m2, v termínu 10. 9. 2022 – 1. 10. 2022, 
s uvedením plochy veřejné zeleně do původního stavu do 31. 10. 2022, za podmínek 
neomezeného a bezpečného průchodu osob venčících psy na výběhu pro psy Labská, 
uvedení dotčené plochy do původního stavu, náhrad škod vzniklých na užívané ploše  
a za podmínek uvedených v autorizované příloze č. 3 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 10. 9. 2022. 
 
20. Stavba: „Novostavba rodinného domu na ul. Svah“; vyjádření ke společnému 
územnímu a stavebnímu řízení, resp. společnému povolení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k doplnění. 
 
21. Stavba: „Přístavba stříšky nad vstupním schodištěm, Labská 19 Brno“; vyjádření pro 
společné územní a stavební řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Přístavba stříšky nad vstupním 
schodištěm, Labská 19 Brno“ podle dokumentace PROJEKTY B.H. s. r. o., Valouškova 
575/11, Brno, IČ 02103800, datovanou 10/2021, pro účely společného řízení, 
Revokuje usnesení 79. schůze RMČ Brno-Starý Lískovec, konané dne 19. 5. 2021, bod č. 30, 
a stanovuje následující podmínky: 
1. Bude dodržena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění 

udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. V případě znečištění veřejných 
chodníků v průběhu stavby, zajistí stavebník obratem po vzniku znečištění jeho 
odstranění, ale zejména preventivně zabrání možnému znečištění. Pro zamezení 
případné prašnosti, bude zajištěno kropení zpevněných ploch. 

2. V případě realizace zvláštního užívání veřejné zeleně ve správě MČ Brno-Starý Lískovec, 
nelze na veřejné zeleni umisťovat velkoobjemové kontejnery na stavební suť a další 
stavební odpad/materiál. Tyto kontejnery umístěte na komunikace/zpevněné plochy. Je 
zakázáno skladovat sypké materiály bez originálních obalů nebo v neuzavřených 
nádobách. Na veřejné zeleni nelze umisťovat mobilní WC. Na trávnících veřejné zeleně je 
zakázáno manipulovat se stavebním materiálem ve smyslu jeho zpracování, např. 
míchání stavebních hmot. Na plochy veřejné zeleně je zakázáno vjíždět vozidly. Po 
ukončení prací, v případě veřejné zeleně, bude veškerá užívaná plocha uvedena do 
původního stavu, urovnána, odstraněny zbytky stavebního materiálu a kamení, plocha 
bude pokryta 10 cm vrstvou prosáté zeminy se zachováním nivelety původního terénu, 
povrch ohumusován, oset travním osivem a o travní porost bude pečováno až po 
vytvoření jeho souvislé vrstvy, 6x pokos.  

3. Stavebník preventivně zabezpečí vozidla a mechanizaci stavby tak, aby nedocházelo 
k únikům pohonných hmot, olejů a dalších provozních kapalin do půdy. V případě 
kontaminace zajistí stavebník odtěžení této půdy a odbornou sanaci předmětného místa. 
Doklad o této sanaci bude předložen na Úřad městské části města Brna, Brno-Starý 
Lískovec, Odbor všeobecný, Mgr. Jarmila Kaplanová, Oderská 4, 625 00 Brno. 



 

 

4. Budou splněny podmínky stanovené § 19 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních 
komunikacích 

5. Nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch. 
6. Každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle podmínek 

ÚMČ Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího. 
7. Případně poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu. 
8. Nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti. 
9. Bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce. 
 
Doporučuje starostovi MČ, aby na základě nových skutečností v předložené žádosti  
a projektové dokumentaci, konkrétně v rozsahu stavby, jako účastník společného řízení vzal 
stavbu: „Přístavba stříšky nad vstupním schodištěm, Labská 19 Brno, podle dokumentace 
předložené PROJEKTY B.H. s. r. o., Valouškova 575/11, Brno, IČ 02103800, datovanou 
10/2021 na vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Přístavba stříšky nad 
vstupním schodištěm Labská 19, Brno“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou 
Projekty B. H. s. r. o., Valouškova 575/11, Brno, IČ 02103800 datovanou 10/2021 a sdělit 
usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze Rady MČ.     
 
22. Žádost o navýšení provozních prostředků-oplocení, MŠ a ZŠ Elišky Přemyslovny 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k doplnění. 

 
23. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí „Zápis z jednání Škodní a likvidační komise“ 
konané dne 30.08.2022, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání.  
Souhlasí s vyřazením a likvidací majetku z účetní evidence dle soupisu „Vyřazení majetku 
č.1/2022“, který je součástí „Zápisu z jednání Škodní a likvidační komise“. 
Ukládá zajistit vyřazení a likvidaci uvedeného majetku vedoucí OFIN. 
 
24. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7  

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu 
ve výši 86.745,30 Kč. 
 
25. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu 
ve výši 65.902,40 Kč.  
 
26. Rozpočtové opatření č. 21 — navýšení služeb souvisejících s pronájmy pozemků 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 21, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 
 
 



 

 

27. Zrušení Komisí Rady MČ   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dle §102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích zrušení 
(ukončení činnosti) Bytové komise, Komise pro životní prostředí, Komise školské, sociální  
a volnočasových aktivit a Redakční rady ke dni 7. září 2022.   
Ukládá tajemnici úřadu sdělit toto rozhodnutí dotčeným. 
 
28. Souhlas MČ Brno-Starý Lískovec s použitím znaku městské části 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s použitím znaku městské části Brno-Starý Lískovec  
na všechny kulturní a sportovní akce a dále na veškerou výzbroj a výstroj Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec. 
 
29. Rozpočtové opatření č. 29 – transfer na volby a přesun v rámci SPOD a požární ochrany 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 22, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 
 
 
 

 


