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1. Prodej pozemku p.č. 21/2 k.ú. SL – vyjádření MČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem pozemku p. č. 21/2 k. ú. Starý 
Lískovec Ludmile a Ondřeji Francovým, bytem Bosonožská 328/11, Brno, vlastníkům 
sousedního pozemku p. č. 21/1 k. ú Starý Lískovec. 
 
2. Změny katastrální hranice podle návrhu Katastrálního úřadu – vyjádření MČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s návrhem na změnu katastrální hranice 
takto: 
1) Budovu s využitím - stavba občanského vybavení ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro 

Fakultní nemocnici Brno, která částečně stojí na pozemku p. č. 2874 k. ú. Starý Lískovec (dále 
SL) (350 m2)  a na pozemku p. č. 3137 k. ú. Bohunice (295 m2) v areálu evidovat napříště na 
pozemku v k. ú. SL, 

2) Budovu ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Fakultní nemocnici Brno, která částečně 
stojí na pozemku p. č. 2876 k. ú. SL (15 535 m2) a pozemku p. č. 3140 k. ú. Bohunice (405 
m2) s využitím zastavěná plocha a nádvoří obě části v areálu FNsP Bohunice evidovat 
napříště na pozemku v k. ú. SL, 

3) Budovu s využitím – garáž - s č.  p. 534, která částečně stojí na pozemku p. č. 1678/234 k. ú. 
SL (25 m2) a pozemku p. č. 2591/24 k. ú. Nový Lískovec (dále NL) (376 m2) oba ve vlastnictví 
ŽSD invest a. s. napříště evidovat na pozemku v k. ú. NL. 

 
Zastupitelstvo MČ Brno - Starý Lískovec nesouhlasí s návrhem na změnu katastrální hranice: 
Budovu s využitím - stavba občanského vybavení s č.  p. 770, která částečně stojí na pozemku 
p. č. 1681/69 k. ú. SL (7688 m2) a na pozemku p. č. 1333/1 k. ú. Bohunice (14 666 m2) obě ve 
vlastnictví PEC Campus Square s. r. o. (dále Campus) evidovat napříště na pozemku v k. ú. 
Bohunice a související opravou zákresu této budovy na pozemcích  p. č. 1680/8 (Campus), p. 
č. 1680/14 (SmB), p. č. 1680/19 (SmB) a p. č. 1680/37 (SmB) všechny k. ú. SL a pozemcích p. č. 
1333/30 (Campus), p. č. 1333/18 (SmB) a p. č. 1333/54 (SmB) všechny k. ú. Bohunice. 
 
Ukládá OVš zaslat usnesení Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálnímu 
pracovišti Brno-město.   
 

3. Zpráva Finančního výboru za období IX.-XI./2020 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za období 
IX.–XI./2020. 
 
 

4. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na rok 2021 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2021 
s celkovými příjmy 76 940 tis. Kč, výdaji v celkové výši 174 851 tis. Kč a financováním ve výši 
97 911 tis. Kč, včetně návrhu plánu nákladů a výnosů VHČ, rozpočtu účelových fondů, 
finančního vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) a závazné ukazatele 
rozpočtu: 

a) celkový objem příjmů vyjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu 
města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 



b) celkový objem výdajů vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

c) celkový objem financování, 
d) finanční vztah k právnickým osobám zřízeným a založeným městem (MŠ a ZŠ), 
e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 

z rozpočtu městské části, které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem ze 
stanovené rezervy pro tyto účely, 

 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje Radu MČ Brno-Starý Lískovec ve smyslu § 102 
odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění provádět následující 
rozpočtová opatření pro rok 2021: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních  
a kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby, 

b) přesuny z položky a do položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu 
MČ a tvorbu nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové skladby  
a přesuny mezi položkami 5901, 

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti 
s účelově přijatými transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, 
státních fondů, krajů, obcí a městských částí, případě realizovat rozpočtová opatření 
při změnách ve výši přiznaných transferů z Magistrátu města Brna, a dále rozpočtová 
opatření na základě schválení Zastupitelstva města Brna v souvislosti s použitím 
prostředků z prodeje majetku určených pro bytové hospodářství do hlavní činnosti (tj. 
převod prostředků z Fondu bytové výstavby MČ do hlavní činnosti na základě souhlasu 
ZMB), 

d) upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů  
a prodeje nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů 
v kapitálové oblasti MČ, vč. vedlejší hospodářské činnosti. 

 
 
5. Informace pro ZMČ o odpovědi xxxxxx na požadavek vznesený na VIII.zasedání ZMČ Brno 
– Starý Lískovec ze dne 9.9.2020, bod 12 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí odpověď, č. j. 
MCBSLI/05632/20/OVš/196/Kap ze dne 7. 10. 2020, p. zastupiteli xxxxxx, na požadavek 
vznesený na VIII. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec ze dne 9. 9. 2020, bod 12. Návrh odpovědi 
tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.  
 
6. Zpráva Kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 
 
 
 


