
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 117. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 15.08.2018 
 
1. Pozemek p. č. 2707 pod garážovým dvorem – dopis p. xxxxxx – RMČ na vědomí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí kopii dopisu xxxxxxxxxxx, uživatele části (1/55) 
pozemku p. č. 2707 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem při ul. Kyjevské zaslanou dne 11. 6. 
2018 a doporučuje zastupitelstvu MČ, aby kopii dopisu xxxxxxxxxx, uživatele části (1/55) pozemku 
p. č. 2707 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem při ul. Kyjevské zaslanou dne 11. 6. 2018 
vzalo rovněž na vědomí. 

 
2. Smlouva o zpracování osobních údajů s  „as4u.cz, s r.o.“  (GDPR) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením „Smlouvy o zpracování osobních údajů“ v rámci 
aplikace Public4u pro webové stránky www. staryliskovec.cz mezi statutárním městem Brnem, MČ 
Brno-Starý Lískovec, IČ. 44992785 (jako správce) a společností as4u.cz, s r.o., IČ. 28884035 (jako 
zpracovatel), která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a ukládá tajemníkovi úřadu po 
podpisu dodatku starostou MČ zaslat tento poskytovateli služby. 
 
3. Stavba „Rekonstrukce parku ul. Točná“, oslovení k podání cenových nabídek (veřejná zakázka 
malého rozsahu)    
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje:  
 
-V souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, který jsou autorizovanou přílohou 
č. 1 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky na stavbu 
„Rekonstrukce parku ul. Točná na p. č. 550/1, v Brně-Starém Lískovci“, dle projektové 
dokumentace pro provádění stavby, zpracované Ing. Miroslavou Polachovou, Hamry 10, 614 00 
Brno,    
 
1. Ekostavby Brno, a. s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ 46974687 
2. FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849 
3. KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČO 49975358 
4. Melounová, s. r. o., Klímova 2053/14, 616 00 Brno, IČ 29209382 
5. MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ 25538543 
6. Svoboda a syn, s. r. o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531  
7. ŠIMEK 96, spol. s r. o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931   
8. Veřejná zeleň města Brna, p. o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ 62161521 
9. Vrbas Jiří, Ing., Nádražní 155, 664 08 Blažovice, IČ 42316065 
10. Zahradnické úpravy s. r. o., Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 27707113 
11. Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773. 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
  
1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 



   

2. Taťana Absolínová (radní MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent OVš) 
5. Bc. Eva Novosádová (vedoucí OVš) 
6. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání ihned.   
 
4. Odkoupení části pozemku p. č. 2486/1 k. ú. Starý Lískovec – BonnyPress s. r. o. 
 

RMČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ, aby nesouhlasilo s odprodejem části pozemku p. č. 
2486/1 v k. ú. Starý Lískovec – označené 2486/1B a 2486/1C, podle přílohy č. 1, která je přílohou 
bodu tohoto jednání, společnosti BonnyPress s r. o., se sídlem Osová 717/20, Brno, IČ 269 15 839. 

5. Vyjádření k umístění kovové šikmé rampy na části pozemku p. č. 2250/2 k. ú. Starý Lískovec u 
bytového domu Vltavská 19 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním stavby nájezdové plošiny k bytovému domu 
Vltavská 245/19, Brno podle předloženého nákresu, který je přílohou zprávy a souhlasí 
s pronájmem potřebné části pozemku (cca 10 m2) p. č. 2250/2  k. ú. Starý Lískovec z úrovně 
statutárního města Brna. 

 
6. Žádost o vyjádření k PD pro územní řízení a stavební povolení na stavbu: „Prodloužení 
vodovodního řadu na ul. Jemelkova“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí jako účastník územního řízení se stavbou „Prodloužení 
vodovodního řadu na ul. Jemelkova“ na pozemku p. č. 2395/1 k. ú. Starý Lískovec podle 
předložené dokumentace: průvodní zprávy A., souhrnné technické zprávy B., katastrálního 
situačního výkresu C2, koordinačního situačního výkresu C3 zpracovaných pro územní a stavební 
řízení Ing. Michalem Patočkou, IČ 74350323, Tomešova 563/2b, Brno a datovaných 2/2018.     

7. Vyjádření ke směně a nabytí pozemků v k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec, aby  

1)  nesouhlasilo se směnou pozemků p. č. 1001/59, 1001/66, 1001/67 ve vlastnictví p. Jana 
Poláčka za pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 285/2, 286/1 a 287/1 všechny k. 
ú. Starý Lískovec, 

2)  souhlasilo s nabytím pozemku p. č. 431/22 k. ú. Starý Lískovec dosud ve vlastnictví p. Poláčka 
do vlastnictví statutárního města Brna, 

3)  k nabytí pozemku p. č. 1001/90 k. ú. Starý Lískovec z vlastnictví p. Poláčka do majetku 
statutárního města Brna nemělo námitky.   

 
8. Skončení nájmu pozemku pod garážovým dvorem na pozemku p. č. 2527/1 a nový pronájem 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
 
1)  se skončením platnosti smlouvy o pronájmu ideálního podílu pozemku (1/76) p. č. 2527/1 k. ú. 

Starý Lískovec pod garážovým dvorem i jejího dodatku č. 1 s manželi Miroslavou a Ivanem 



   

Schillerovými, bytem Vltavská č. 245/19, Brno dohodou k nejbližšímu možnému datu podle 
vzorové dohody schválené radou MČ dne 16. 8. 2017 pod č. 12/87, podpisem dohod byla 
pověřena vedoucí OVš a  

2) s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/76) pozemku p. č. 
2527/1 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem mezi statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a panem Markem 
Dujsíkem, bytem Kosmonautů 413/11, Brno a paní Andreou Čechovou, bytem Jaselská 1899, 
Čelákovice podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. 
Podpisem smlouvy byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva 
Novosádová, vedoucí OVš. 

 
9. PROSIG, s. r. o. – stavba: Brno, Vltavská, obnova VN 214, 215 - žádost o vyjádření 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou Brno, Vltavská, obnova VN 214, 215 podle 
situace projektovaného vedení, výkres č. 1, 2 vypracované Ing. Vítězslavem Jáhnem a datovaným 
7/2018 pouze za podmínky, že přes všechny zpevněné plochy při výše označené stavbě – hlavní 
komunikaci ul. Vltavské, všechny odbočné asfaltové komunikace, asfaltové a dlážděné chodníky – 
bude křížení provedeno protlaky, bez narušení jejich povrchu a ukládá OVš zapracovat usnesení 
rady MČ do koordinovaného stanoviska OVš k této stavbě a odeslat žadateli.     

 
10. Doplnění návrhu OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města 
Brna) 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (5-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s námitkou 
s doplněním návrhu OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna), 
která je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání; námitka se týká úpravy v oblasti dopravy – 
údržba silniční zeleně při místních komunikacích (čl.29 a 22), a to: 

- nejasnost ve financování údržby; 
- nestanovení odpovědnosti za údržbu dřevin, jejichž výsadba již byla realizována, ale 

následná údržba je silně zanedbána (uhynulé stromy); 
- nevyjasněnosti práv a povinností mezi správcem (OD MMB, Bkom) a udržovatelem (MČ); 

a ukládá tajemníkovi úřadu po rozhodnutí ZMČ neprodleně zaslat stanovisko Organizačnímu 
odboru MMB.  
 
11. Jmenování vedoucí OVÚP ÚMČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec jmenuje od 1.12.2018 v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o 
úřednících ÚSC na návrh tajemníka ÚMČ Brno-Starý Lískovec do funkce vedoucí Odboru výstavby a 
územního plánování ÚMČ Brno-Starý Lískovec (od 1.10.2018 SÚ) paní Ing. Danielu Vaškovou, a to 
na dobu neurčitou, ukládá tajemníkovi ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit veškeré organizační a 
personální záležitosti související se jmenováním a převodem zaměstnance v rámci statutárního 
města Brna.  
 
 
 
 



   

12. Vymezení spádovosti mateřských škol v MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání k projednání s ředitelkami MŠ 
do příští RMČ. 
 
13. Přijetí uchazeče do zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s přijetím nového uchazeče do zásahové Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec: 
 
●  xxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
 
a souhlasí s uzavřením Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec mezi členem JSDH Brno-Starý Lískovec na straně 
jedné a MČ Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným na straně druhé a 
pověřuje starostu podpisem této dohody. Dohoda je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
14. Návrh na ukončení činnosti Komisí RMČ a Výborů ZMČ zřízených ve volebním období 2014-
2018 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec odvolává ke dni 30.09. 2018 všechny předsedy, místopředsedy, členy 
a tajemníky Komisí Rady MČ a k tomuto dni Rada MČ ruší zřízené komise: Redakční komisi, 
Bytovou komisi, Komisi školskou, sociální a volnočasových aktivit, Komisi pro životní prostředí, a 
úkoluje tajemníky komisí informovat o této skutečnosti jednotlivé členy komisí, a to do 25.09. 
2018. Dále doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec odvolat k 30.09. 2018 zvolené členy Výborů a 
zřízené Výbory zrušit. 
 
15. Rozpočtové opatření č. 20 –  náhrada ke zmírnění křivd způsobených komunistickým 
režimem 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.20, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
16. Zpracování veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci ,,Modernizace infrastruktury 
ZŠ Labská,, 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpracování zadávacích podmínek na akci: Modernizaci 
infrastruktury ZŠ Labská část 2) část „stavba“, 3) část „nábytek“, 4) část „pomůcky“, 5) část „stavba 
bezbariérového WC“ a souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, 
v souladu s příkazní smlouvou schválenou na 87. schůzi RMČ zahájila činnost pro zadání 
jednotlivých částí veřejné zakázky na akci: „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská“ ukládá OVš 
zaslat pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno k plnění příkazní smlouvy. 
 
 
 
 



   

17. ,,Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici Dunajská včetně zasklení balkonů,, - 
protokol  o 1. posouzení a splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, oznámení o výběru 
dodavatele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Hrušecká stavební spol. s r.o. jako zhotovitele 
realizace veřejné zakázky „Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici Dunajská včetně zasklení 
balkónů“ a ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ 
smlouvu o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Oprava fasády u bytových domů 37-
45 na ulici Dunajská včetně zasklení balkónů“.  
 
Zároveň pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o výběru dodavatele. Protokol o 1. 
posouzení a splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, protokol o 2. posouzení splnění 
podmínek účasti vybraného dodavatele a oznámení o výběru dodavatele je přílohou tohoto bodu 
jednání. 

 
18. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky ,,Návrh parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na 
ulici Bosonožská v MČ Brno-Starý Lískovec,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 18 00073 
mezi zadavatelem veřejné zakázky „Návrh parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici 
Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec 
zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 
634 00 Brno, IČ:25538543 zastoupenou Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti a pověřuje 
starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
19. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 29 v 
6. podlaží domu č. or. 4 na ulici Kurská v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 29, situovaném v 6. podlaží domu č. or. 4, na ulici Kurská v Brně“ 
provedla společnost: PRESL, Komárovská 3, 617 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 427.838 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, která 
je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů. 
 
20. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 44 
situovaném v 6. podlaží domu č. or. 23 na ulici ul. Kosmonautů v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 44, situovaném v 6. podlaží domu č. or. 23, na ulici ul. Kosmonautů 
v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01 jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 211.242 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, která 
je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů. 
 



   

21. Souhlas vlastníka s umístěním sídla organizace Sociální rádce, s. r. o. – Kurská č. o. 2, 
xxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy ve smyslu § 1725 občanského zákoníku 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zastoupeným Mgr. 
Vladanem Krásným, starostou MČ Brno-Starý Lískovec, se sídlem: Oderská 4, 625 00 Brno IČ: 44 99 
27 85 jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxxxx Brno jako nájemcem. V této smlouvě se smluvní 
strany dohodly na podmínkách, za nichž pronajímatel udělí nájemci po podpisu této smlouvy 
souhlas s umístěním sídla organizace v bytě č. 32 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2 v Brně. 
Předmětná smlouva tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.08.2018.   
 

22. Centralizovaný nákup energií na rok 2019 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavřít Dohodu o centralizovaném zadávání na 
pořízení dodávek elektrické energie a zemního plynu pro rok 2019 mezi Statutárním městem 
Brnem se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno, zastoupeným 
primátorem Ing. Petrem Vokřálem a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeným Mgr. Vladanem Krásným na období od 
01.01.2019 do 31.12.2019. Předkládaná Dohoda o centralizovaném zadávání na pořízení dodávek 
elektrické energie a zemního plynu pro rok 2019 tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, 
ukládá Odboru správy budov a bytů předložit Dohodu o centralizovaném zadávání na pořízení 
dodávek elektrické energie a zemního plynu pro rok 2019 smluvním stranám k podpisu do 
10.09.2018, ukládá Odboru správy budov a bytů zaslat přehled aktuálních údajů o odběrných 
místech  ve formátu Excel Odboru životního prostředí MMB (dále OŽP MMB) v termínu do 
30.09.2018. 
 
23. Pronájem nebytových prostor na ulici ulice Kosmonautů č. or. 4 – nová zástavba – souhlas 
vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla 
spolku – Spolku seniorů v objektu občanské vybavenosti na ulici ulice Kosmonautů č. or. 4. Souhlas 
vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
24. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00071, PRESL s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00071 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a PRESL, s. r. o., Komárovská 
666/3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího 
v opravách či úpravách v bytě č. 29, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 6. podlaží domu č. or. 4 na 
ulici Kurská v Brně v celkové ceně 427.838 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se 
vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky 
oprav volných běžných obecních bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje 
Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00071 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 31.08.2018. 
 
 
 



   

25. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00070, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00070 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, Babice nad 
Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 44, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 
6. podlaží domu č. or. 23 na ulici ul. Kosmonautů v Brně v celkové ceně 211.242 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské části 
Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit 
smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00070 smluvním stranám k podpisu v termínu do 31.08.2018. 
 
26. Dodatek č.1 ke SOD č. 09 9 500 18 00048 na akci ,,Rekonstrukce strukturované kabeláže LAN 
a WiFi v prostorách školy ZŠ Bosonožská“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 09 9 500 18 00048 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Rekonstrukce strukturované kabeláže LAN a WiFi v prostorách školy ZŠ Bosonožská“, jímž je 
Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a 
zhotovitelem firmou AutoCont CZ a. s., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ:47676795 zastoupenou Ing. 
Martinem Stejskalem, místopředsedou představenstva a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. 
Dodatek č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
27. Rozpočtové opatření č. 21 – parková a odpočivná plocha u objektu MŠ na ulici Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.21, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
28. Střednědobý výhled rozpočtu 2020–2024 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý 
Lískovec schválit v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. a čl. 76, odst. 3 Statutu 
města Brna, návrh rozpočtového výhledu na období 2020–2024, který je přílohou tohoto bodu 
jednání, ukládá OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
 
29. Vyplacení jednorázové odměny 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých 
křivd způsobených komunistickým režimem podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení 
jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, která 
byla přiznána xxxxxxxxxxxx, trvale bytem Kosmonautů xxxxxxxxxx 00 Brno na základě Rozhodnutí 
vydaném Úřadem městské části města Brna, Brno – Starý Lískovec č. j. MCBSLI/03999/18/OVV/Pra 
ze dne 23.7.2018. Ukládá OFIN vyplatit xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno 
jednorázovou náhradu ve výši 8.125,- Kč. 
 
 
 



   

30. Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení v údajích týkajících se ředitele školy ZŠ 
Brno, Labská 27 a jeho zástupce 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje ředitele ZŠ Brno, Labská 27, Mgr. Michala Dlouhého 
k podání žádosti o zápisu změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu JMK 
týkajících se údajů o řediteli školy a zástupci ředitele školy. Dále ukládá OSŠK o tomto usnesení 
informovat ředitele školy. 
 
 
 
 
 


