USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň
konaného dne 29.1.2015
Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň
1/3
VII.3/4/2600

schvaluje

úpravu Přílohy č. 1 k Jednacímu řádu ZMČ – Volebního
řádu pro volby uvolněných členů ZMČ a členů RMČ,
umožňující volbu členů rady v počtu aktuálně schváleném
pro dané volební období

2/3
VII.3/5/2400

schvaluje

realizaci projektu „Revitalizace sídlištní zeleně v lokalitě
ulice Masarova, Brno-Líšeň“ ve výši 1 000 000,- Kč včetně
DPH, bez finanční spoluúčasti z rozpočtu města Brna
s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Programu podpory sídelní zeleně na
projekt „Revitalizace sídlištní zeleně v lokalitě ulice
Masarova, Brno-Líšeň“
se spolufinancováním a předfinancováním projektu
„Revitalizace sídlištní zeleně v lokalitě ulice Masarova,
Brno-Líšeň, z vlastních prostředků rozpočtu MČ BrnoLíšeň
zařazení akce do plánu investičních akcí pro rok 2015
že městská část plně zodpovídá za závazky vyplývající
z případného
nedodržení
podmínek
stanovených
poskytovatelem účelově určených finančních prostředků

souhlasí

souhlasí

schvaluje
bere na vědomí

3/3
VII.3/6/2400

schvaluje
souhlasí

schvaluje
bere na vědomí

4/3
VII.3/7/2400

schvaluje
souhlasí

potvrzuje

realizaci projektu „Zahrada přírodních kouzel, MŠ
Poláčkova“ ve výši 1 500 000,- Kč včetně DPH, bez
finanční spoluúčasti z rozpočtu města Brna
s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí
ČR
v rámci
Programu
podpory
environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství na
projekt „Zahrada přírodních kouzel, MŠ Poláčkova“
se spolufinancováním a předfinancováním projektu
„Zahrada přírodních kouzel, MŠ Poláčkova“, z vlastních
prostředků rozpočtu MČ Brno-Líšeň
zařazení akce do plánu investičních akcí pro rok 2015
že městská část plně zodpovídá za závazky vyplývající
z případného
nedodržení
podmínek
stanovených
poskytovatelem účelově určených finančních prostředků
realizaci projektu „Živá příroda, MŠ Šimáčkova“ ve výši
900 000,- Kč včetně DPH, bez finanční spoluúčasti
z rozpočtu města Brna
s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí
ČR
v rámci
Programu
podpory
environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství na
projekt „Živá příroda, MŠ Šimáčkova“
se spolufinancováním a předfinancováním projektu „Živá
příroda, MŠ Šimáčkova“ , z vlastních prostředků rozpočtu
MČ Brno-Líšeň
zařazení akce do plánu investičních akcí pro rok 2015
že městská část plně zodpovídá za závazky vyplývající

bere na vědomí

z případného
nedodržení
podmínek
stanovených
poskytovatelem účelově určených finančních prostředků

5/3
VII.3/8/2500

schvaluje

Rozpočtové opatření č. 01/2015, kterým se zvyšují výdaje
a financování rozpočtu o 21 240 tis. Kč dle přílohy

6/3
VII.3/9/2500

bere na vědomí

změnu schváleného rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2015
vyplývající z novelizace vyhlášky č. 323/2002 Sb. o
rozpočtové skladbě s účinností od 1.1.2015

7/3
VII.3/10/2600

jmenuje

členy školské rady za zřizovatele
při ZŠ Masarova :
Mgr. Hana Freibergová, xxxxxxx, xxxxxxx
Petr Štědronský, xxxxxxx, xxxxxxx
při ZŠ a MŠ Horníkova
Michaela Rybníčková, xxxxxxx, xxxxxxx
Martin Vrána, xxxxxxx, xxxxxxxx
při ZŠ Holzova :
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA., xxxxxxx
xxxxxxx
Mgr. Alena Stejskalová, xxxxxxxx, xxxxxxxx
při ZŠ Novolíšeňská
Mgr. Roman Sklenák, xxxxxx, xxxxxxxx
Mgr. Jaroslav Stross, xxxxxxx, xxxxxxx

8/3
VII.3/11/2600

bere na vědomí

podání žádosti na OŠMT MMB o finanční prostředky na
školy a školská zařízení v MČ Brno-Líšeň a seznam
požadavků v pořadí dle priorit MČ

9/3
VII.3/12/2700

nesouhlasí

se změnou organizace dopravy na parkovišti na nám. Karla
IV. a na začátku ulice Ondráčkova a dále se způsobem
jejího projednání
MMB OD o opětovné projednání organizace dopravy na
parkovišti na nám. Karla IV. a na začátku ulice
Ondráčkova za účasti MČ Brno-Líšeň

žádá

10/3
VII.3/12.A/2700

bere na vědomí

Mgr. Břetislav Štefan
starosta

Informaci o pořízení geodetického zaměření terénních
úprav lokality na ulici Houbalova v Brně-Líšni na
pozemcích p.č. 4422/1, 4422/24, 4422/204 a 4422/266
v k.ú. Líšeň.
V předběžné finanční výši cca 50 000,- Kč bez DPH
Výběrové řízení proběhne dle organizačního pokynu
k zadávání zakázek v limitu budoucího peněžitého závazku
od 25 000,- Kč do 100 000,- Kč bez DPH pro dodávky a
služby

RNDr. Daniel Borecký
Petr Štědronský
Jan Merta

