
 

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

 

Informace z usnesení VIII. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  
ze dne 09.09.2020 

 
 

1. Úprava Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
svěřených Městské části Brno-Starý Lískovec 

2. Prodej pozemku p. č. 2225/3 k. ú. SL – vyjádření MČ 
3. Majetkoprávní vypořádání p. č. 993/17 k. ú. SL – vyjádření MČ 
4. Zpráva Finančního výboru 
5. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022–2026 
6. Rozpočtové opatření č. 23 – převod 10 % hospodářského výsledku a 10 % odpisů 

vedlejší hospodářské činnosti za rok 2019 do hlavní činnosti 
7. Název nové ulice v k.ú. Starý Lískovec a k.ú. Bosonohy 
8. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky 
9. Návrh nové OZV, která vychází z nyní platné OZV SMB č. 17/2019, o místních 

poplatcích ve znění OZV SMB č. 14/2020, o místních poplatcích 
10. Návrh novely OZV statutárního města Brna č. 20/2001 
11. Návrh změny Statutu města Brna – oblast dotací v dopravě 
12. Různé, diskuse, dotazy 

 
 
 
  



1. Úprava Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených 
Městské části Brno-Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje úpravu textu Pravidel pronájmu bytů 
v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec.  
Úprava Pravidel tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
2. Prodej pozemku p. č. 2225/3 k. ú. SL – vyjádření MČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 2225/3 k. ú. Starý 
Lískovec pod prodejnou na ul. Labská 21a, Brno panu xxxxxxxxxxx. 
 
3. Majetkoprávní vypořádání p. č. 993/17 k. ú. SL – vyjádření MČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 993/17 a částí 
(107 + 8 m2) pozemku p. č. 461/1 oba k. ú. Starý Lískovec zastavěných příjezdovou komunikací 
k nemovitosti na adrese Klobásova 71. 
 
4. Zpráva Finančního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za období 
VI.–VIII./2020. 
 
5. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022–2026 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s ustanovením § 3 zákona  
č. 250/2000 Sb. a čl. 76, odst. 3 Statutu města Brna, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
na období 2022–2026 podle přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání. Ukládá vedoucí 
OFIN ÚMČ předložit schválený střednědobý výhled rozpočtu do 15 dnů městu Brnu 
prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování MMB. 
 
6. Rozpočtové opatření č. 23 – převod 10 % hospodářského výsledku a 10 % odpisů vedlejší 
hospodářské činnosti za rok 2019 do hlavní činnosti 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje: 
 
1) v souladu s článkem 76, odst. 52 Státu města Brna převod finančních prostředků ve výši 
10 % kladného výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části 
Brno-Starý Lískovec za rok 2019 ve výši 670 074,43 Kč do hlavní činnosti,  
 
2) převod finančních prostředků ve výši 10 % odpisů dlouhodobého majetku z Fondu bytové 
výstavby za rok 2019 ve výši 656 037,22 Kč do hlavní činnosti,  
 
3) rozpočtové opatření č. 23, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 



7. Název nové ulice v k.ú. Starý Lískovec a k.ú. Bosonohy 
 
Zastupitelstvo městské části Brno–Starý Lískovec schvaluje název pro novou ulici v k.ú. Starý 
Lískovec a k.ú. Bosonohy při ulici Jemelkova Elišky Junkové. Ukládá vedoucí SÚ neprodleně 
zaslat usnesení ZMČ Magistrátu města Brna, správnímu oddělení, Malinovského nám. 3, Brno 
s žádostí o projednání v Pracovní skupině pro názvosloví města Brna 
 
8. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č.   /20..,  
o regulaci používání zábavní pyrotechniky, která je přílohou tohoto bodu jednání.  
Ukládá OVV zaslat usnesení Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec Odboru vnitřních věcí 
Magistrátu města Brna. 
 
9. Návrh nové OZV, která vychází z nyní platné OZV SMB č. 17/2019, o místních poplatcích 
ve znění OZV SMB č. 14/2020, o místních poplatcích 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje navrhovanou změnu v nové OZV, která 
vychází z nyní platné OZV SMB č. 17/2019, o místních poplatcích, ve znění OZV statutárního 
města Brna č. 14/2020, o místních poplatcích, která se týká poplatku ze psů, kdy důchodci 
mladší 65 let by měli mít 2. a každého dalšího psa zpoplatněni základní sazbou tzn. pes držený 
v bytovém domě částkou 2 250,- Kč, pes držený v rodinném domě částkou 600,- Kč. 
Neschvaluje navýšení v nové OZV, která vychází z nyní platné OZV SMB č. 17/2019, o místních 
poplatcích, ve znění OZV SMB č. 14/2020, o místních poplatcích, které se týká poplatku  
z pobytu až na 50 Kč/osobu/den.  Ukládá odboru finanční MČ Brno-Starý Lískovec toto 
stanovisko neprodleně zaslat na ORF MMB. 
 
10. Návrh novely OZV statutárního města Brna č. 20/2001 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna  
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, a to v článcích 55, 56, 76 a dále v příloze č. 2 
Statutu města Brna v II. části – vzájemný výkon přenesené působnosti a výkon sociálních 
služeb. Ukládá OSŠK ÚMČ seznámit s tímto usnesením odbor sociální péče Magistrátu města 
Brna. 
 
11. Návrh změny Statutu města Brna – oblast dotací v dopravě 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem změny Statutu města Brna – oblast 
dotací v dopravě, která spočívá v doplnění Článku 76 – FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ, Příjmy 
městské části odst. 7 písm.  d) textem: a na zajištění čištění a zimní údržby na chodnících a 
ostatních dopravních plochách ve smyslu článku 30 odst. 1 písm. d) tohoto Statutu.  

12. Různé, diskuse, dotazy 
 
Pan zastupitel Petr Hudlík požaduje informaci o náhradní výsadbě za stromy údajně vykácené 
mezi domy Mikuláškovo náměstí a Osová, v souvislosti s opravou kanalizace. 
 


