
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 105. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.04.2018 
 
1. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byt:  
 

ulice Dunajská č.  o. 45, byt č. 16,  velikost 3+1 
 
byl pronajat dle článku 2 odst. 3b Pravidel, pronájem běžného obecního bytu zveřejněním na 
úřední desce bez předchozího uzavření darovací smlouvy, 
 

ulice ul. Kosmonautů č.  o. 23, byt č. 44,  velikost 2+kk 
 
byl pronajat dle článku 2 odst. 3a Pravidel, pronájem běžného obecního bytu zveřejněním na 
úřední desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy. 
 

2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 3, 
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 xxxxxxxxxxxxxx, 
ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.04.2018.   

 
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 7, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.05.2018.   

4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P7, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.05.2018.   

 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-



   

Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.05.2018. 

 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P2, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.05.2018.   

 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - Petra Janatková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P4, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.05.2018.   

 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P5, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.05.2018.   

9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
21, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.05.2018. 

10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
10, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
30.04.2018. 

11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 3, 
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 



   

xxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.05.2018. 

 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, 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 
xxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.05.2018. 

 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
23, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2018. 

 

14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 9, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.05.2018.   

 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.05.2018.   

 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
38, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.05.2018. 

 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
34, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 



   

roky, nájemné stanovené pro byty zvláštního určení, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxx ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.05.2018. 

18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
47, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, nájemné stanovené pro byty zvláštního určení, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.05.2018.   

 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 9, 
v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
nájemné stanovené pro byty zvláštního určení, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.05.2018.   

 
20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
42, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, nájemné stanovené pro byty zvláštního určení, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2018. 

 
21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 2, 
v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
nájemné stanovené pro byty zvláštního určení, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 30.04.2018. 

 

22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
13, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, nájemné stanovené pro byty zvláštního určení, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 30.04.2018. 

 
 
 
 



   

23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 3, 
v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.05.2018. 

24. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 44 na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23, Brno, velikost 2+kk 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 18 00017 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 44, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno–Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 18 00017 
smluvním stranám k podpisu do 30.04.2018. 
 
25. Oprava podlah Kyjevská 3, byt č.6 nájemce paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje proplacení finanční částky ve výši 13 792 Kč paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nájemci bytu č. 6, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 za provedení 
opravy podlah v uvedeném bytě. 
 
26. Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec-vícepráce 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Bere na vědomí, že v průběhu provádění prací: 
-byly nalezeny v podloží betonové patky a ŽB panely, které byly v kolizi s prováděním prací. 
Vzhledem k pokračování prací musely být patky a panely odstraněny a po vytěžení byly z poloviny 
zasypány zeminou a z poloviny kamenivem frakce 32-63mm, následně zhutněny. Tato vícepráce je 
ve výši 77.059,99Kč bez DPH s dopadem na termín pro předání díla v délce 7 dnů. 
-byly objeveny kaverny na úrovni pláně pod atletickým oválem. Sanace spočívala v jejich odkrytí a 
zasypání z poloviny zeminou a z poloviny kamenivem frakce 32-63mm, následně zhutněny. Tato 
vícepráce je ve výši 30.202,76Kč bez DPH s dopadem na termín pro předání díla v délce 3 dny. 
-pod budoucími retenčními nádržemi a pod bývalým antukovým hřištěm a jeho okolím byla 
objevena rozmočená pláň. Tato pláň nebyla vhodná pro pokládání dalších vrstev, a proto muselo 
dojít k její sanaci odkopáním a zasypáním kamenivem o frakci 32-63mm. Jedná se o sanace do 
hloubky 0,3m pod retenčními nádržemi a 0,4m pod bývalým antukovým hřištěm. Tato vícepráce je 
ve výši 483.372,26Kč bez DPH s dopadem na termín pro předání díla v délce 7 dnů. 
-musela být dorovnána pláň do roviny vrstvou štěrkopísku frakce 0-32mm pod atletickým oválem 
ve východní části, kde se svažuje terén. Tato vícepráce je ve výši 32.372,26Kč bez DPH s dopadem 
na termín pro předání díla v délce 2 dny. 
-doporučil výrobce retenčních nádrží změnit skladbu frakcí štěrků. Projektant souhlasil. Výše 
víceprací této záměny je 51.692,76Kč bez DPH a méněprací ve výši 58.480,88Kč bez DPH, tedy 
celkem -6.788,12Kč bez DPH. Bez dopadu na termín. 
-byly u stávajícího oplocení náletové dřeviny, které vzhledem k jeho opravě musely být vykáceny a 
zlikvidovány. Tato vícepráce je ve výši 28.061,70Kč bez DPH. Bez dopadu na termín. 
 
Celkem se jedná o vícepráce v hodnotě 644.280,85Kč bez DPH. 
 



   

-že je třeba posunout termín pro řádné ukončení a předání díla o 46 kalendářních dnů. 19 
kalendářních dnů vyplývá ze změnových listů vlivem víceprací a 27 dnů vyplývá ze zprávy o 
výsledcích geotechnického posouzení zemin v aktivní zóně na stavbě, kdy odborná firma 
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., zkušebna Holická 31y, 772 00 Olomouc vzhledem k vizuálnímu 
posouzení stavby a vzhledem k výsledku měření únosnosti nedoporučila konec ledna 2018 
provádění prací na pláni a následných konstrukčních vrstvách z důvodu, že nelze dosáhnout 
požadovaných hodnot dle projektové dokumentace až do března 2018 dle klimatických podmínek. 
Zpráva je přílohou č.1 tohoto bodu jednání. 
 
 
Ukládá OVŠ předložit RMČ ke schválení dodatek č.1. 

 
27. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele pro ZŠ Bosonožská 9, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas Základní škole, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové 
organizaci, se zapojením do výzvy „Šablony II k předkládání žádostí o podporu zjednodušených 
projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a pověřuje starostu, Mgr. Vladana 
Krásného, podpisem daného formuláře. 
 
28. Rozpočtové opatření č. 5 -  změkčovací stanice pro ZŠ Labská, bankovní poplatky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 5, které je přílohou tohoto bodu jednání a  pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
29. Žádost o vyjádření k PD pro územní řízení na stavbu: „Starý Lískovec, Valčák (STOFFBAU), 
kabelové vedení NN přípojky“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí z pozice správce účelové komunikace na pozemku p. č. 1868 
k. ú. Starý Lískovec a účastníka územního řízení se stavbou „Starý Lískovec, Valčák (STOFFBAU), 
kabelové vedení NN přípojky“ podle předložené dokumentace pro územní řízení zpracované 
Ivanem Vávrou, IČ 62117866, Slívova 102/1, Brno a datované 02/2018 za podmínky, že nejpozději 
30 dnů před zahájením stavby vyžádá investor na odboru všeobecném ÚMČ Brno-Starý Lískovec, 
Oderská 260/4, Brno – paní Honzová, tel. 547 139 213, 725 488 813 a Mgr. Kaplanová, tel. 
547 139 238, 731 829 110 (OVš ÚMČ) - termín pro protokolární převzetí pozemku p. č. 1868 k. ú. 
Starý Lískovec a podmínky pro jeho uvedení do původního stavu a náhrad škod vzniklých na 
uvedeném pozemku a po skončení prací opět pozemek protokolárně předá zpět OVš ÚMČ.   

 
30. Žádost o vyjádření k PD pro územní řízení na stavbu: „Obchodní stánek – pozemek p. č. 
1681/43“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá námitky k umístění stavby „Obchodní stánek – k. ú. Starý 
Lískovec, pozemek p. č. 1681/43, Klientské centrum zdravotní pojišťovny“ podle předložené 
dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby zpracované Alešem Groškem, IČ 72480882, 
Pod Mniší horou 19, Brno a datované 03/2018.    

 
 
 
 



   

31. OMEXOM GA Energo s. r. o. – R110kV Moravany - žádost o vyjádření 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou „R110kV Moravany-zaústění optických tras“ a 
v jejím rámci umístění nové HDPE trubky mezi spojkovišti č. 3 a 4 na pozemku p. č. 1984/80 k. ú. 
Starý Lískovec podle situačního výkresu vypracovaného Bc. Janem Špidlíkem a datovaným 3/2018 
a ukládá OVš zapracovat usnesení rady MČ do koordinovaného stanoviska OVš k této stavbě a 
odeslat žadateli.  

 
32. Vytvoření obrázků v areálu SVČ Lužánky Linka, Kosmonautů 4, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s vytvořením obrázků rainworks sprejem s tématikou akce 
„Den Země“, a to pouze na chodnících v „Přírodní zahradě“ a před vstupem do budovy v 
oploceném areálu Střediska volného času, Lužánky – pracoviště Linka, Kosmonautů 4, Brno. 

 
33. Kontrola a údržba DH v MČ Brno-Starý Lískovec, výběr zhotovitele 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výběrem uchazeče: Vladimír Matěja – Grana s.r.o., 
Kunětická 2534/2, 120 00 Praha, IČ: 24150304, provozovna Stříbrné Hory 50, 582 22, ve výši 
105 875,- Kč bez DPH, pro zakázku malého rozsahu Kontrolu a údržbu dětských hřišť v MČ Brno-
Starý Lískovec. Souhlasí s uzavřením SOD, smlouva byla součástí schválených zadávacích 
podmínek. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. SOD tvoří nedílnou součást tohoto bodu 
jednání. 
 
34. Žádost o informace pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí žádost o informace pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

 


