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

 

VÝPIS 
 

z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec 
 konaného dne 7.dubna 2021 v 17,00 hod. 

 
 

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

2. Žádost o splátkový kalendář – XXXXXX – bývalý nájemce bytu č. 49 na adrese ulice 
Kosmonautů č.o. 17 v Brně 

3. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č.20/2001 (Statut města Brna) 
4. Dohoda o změně definičních bodů ulice „Jihlavská“ v RUIAN v k.ú. Bosonohy 
5. Žádost o dotace z rozpočtu JMK pro potřeby JSDH Brno – Starý Lískovec na rok 2021 
6. Prodej částí pozemků p. č. 2486/12 a p. č. 2486/13 k. ú. SL – vyjádření MČ  
7. Doplnění vyjádření k prodeji pozemků 2391/ a 2402/1 k.ú. SL 
8. Návrh směny pozemků mezi SmB a fyzickou osobou – vyjádření MČ 
9. Prodej části pozemku p.č. 998/19 k.ú. SL – vyjádření MČ  
10. Prodej části pozemku p.č. 1676/11 k.ú. SL – vyjádření MČ 
11. Prodej části pozemku p.č. 2487/9 k.ú. SL – vyjádření MČ 
12. Prodej částí pozemků p. č. 2487/11 a p. č. 2487/12 k. ú. SL – vyjádření MČ 
13. Prodej pozemku p.č. 244/8 k.ú. SL – vyjádření MČ 
14. Prodej pozemku p.č. 2225/3 k.ú. SL – vyjádření MČ 
15. Návrh na prodej pozemku p.č. 744/6 a části pozemku p.č. 744/8 k.ú. Starý Lískovec 
16. 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 nová Pravidla pronájmu bytů v domech 
v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec. 
Úprava Pravidel tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
2. Žádost o splátkový kalendář – XXXXXX – bývalý nájemce bytu č. 49 na adrese ulice 
Kosmonautů č.o. 17 v Brně 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se sepsáním splátkového kalendáře s panem 
Juliem Horákem, bývalým nájemcem bytu č. 49 v bytovém domě na adrese ulice Kosmonautů 
č. o. 17, Brno-Starý Lískovec na úhradu dlužné částky ve výši 32.497 Kč vykazované na 
nájemném a úhradách za plnění spojená s užíváním předmětného bytu za období od měsíce 
dubna r. 2019 (alikvotní část) do měsíce ledna r. 2021 vč. nedoplatku na vyúčtování plnění  
za r. 2018 bez příslušenství v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 4.000 Kč s podmínkou 
ztráty výhody splátek a s povinností uhradit poslední splátku do 31.01.2022 s tím, že úhrada 
příslušenství bude řešena po zaplacení dlužné jistiny. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat pana Julia Horáka o usnesení. 
 
3. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č.20/2001 (Statut města Brna) 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec  
 

1. souhlasí s návrhem 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, ve znění pozdějších vyhlášek, která je přílohou tohoto bodu 
jednání, v rozsahu navrhovaných změn čl. 3, 26, 41, 51, 59, 71, 76, 78. 
 

2. nesouhlasí s navrhovanými změnami obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna v oblasti tvorby a ochrany 
životního prostředí, čl. 21, 22 a 75, týkajícími se odstavených vozidel v zeleni. Nový 
zákon č. 542/2020 Sb. zákon o výrobcích s ukončenou životností v § 105 taxativně 
nestanoví, že by činnosti spojené s odstavenými vraky vozidel měly ve statutárních 
městech vykonávat městské části, nýbrž obce. Městská část Brno-Starý Lískovec žádá, 
aby veškerá agenda související s vraky vozidel v zeleni zůstala v gesci statutárního 
města Brna, včetně přestupků k tomuto zákonu a nedělily se kompetence mezi 
statutární město a městské části. 
 

4. Dohoda o změně definičních bodů ulice „Jihlavská“ v RUIAN v k.ú. Bosonohy 
 
Zastupitelstvo městské části Brno–Starý Lískovec souhlasí s návrhem Dohody o změně 
definičních bodů ulice „Jihlavská“ v k.ú. Bosonohy v registru RUIAN, která je přílohou tohoto 
usnesení. 
Ukládá vedoucí SÚ neprodleně zajistit podpis Dohody o změně definičních bodů ulice 
„Jihlavská“ v k.ú. Bosonohy v registru RUIAN. 



 
5. Žádost o dotace z rozpočtu JMK pro potřeby JSDH Brno – Starý Lískovec na rok 2021 
 
Zastupitelstvo městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti o dotaci  
z rozpočtu JMK v souladu s dotačním titulem „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021“ v celkové výši 107 000,- Kč s 30% spoluúčastí MČ 
Brno-Starý Lískovec bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna na „Pořízení 
věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Brno-Starý Lískovec“. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec, aby Radě města Brna předložil k projednání  
a následnému schválení Žádost o přidělení dotace a žádost o pověření starosty MČ Brno-Starý 
Lískovec k podpisu Žádosti o přidělení dotace a souvisejících dokumentů a v případě schválení 
dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů. 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že městská část plně odpovídá  
za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem 
účelových finančních prostředků. 
 
6. Prodej částí pozemků p. č. 2486/12 a p. č. 2486/13 k. ú. SL – vyjádření MČ  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 2486/12 a p. 
č. 2486/13 k. ú. Starý Lískovec, ve vlastnictví statutárního města Brna, jež jsou potřebné pro 
realizaci stavby „Umístění šikmé schodišťové plošiny“ u bytového domu U Pošty 288/2, Brno 
vlastníku této plošiny. 
 
7. Doplnění vyjádření k prodeji pozemků 2391/ a 2402/1 k.ú. SL 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec trvá na usnesení č. 10 ze VI. zasedání ZMČ ze dne  
11. 3. 2020, nesouhlasí s navrhovaným prodejem celé plochy pozemku zásobovacího dvora  
p. č. 2402/1 k. ú. Starý Lískovec po spoluvlastnických podílech současným uživatelům – 
vlastníkům sousedních nemovitostí a pro případ souhlasného stanoviska zastupitelstva města 
Brna k prodeji celého dvora požaduje ponechat tak velký spoluvlastnický podíl z pozemku  
p. č. 2402/1 k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna, aby mohla být  
3 vyhrazená parkovací místa pro pracovníky ÚMČ Brno-Starý Lískovec zachována.  
 
 
8. Návrh směny pozemků mezi SmB a fyzickou osobou – vyjádření MČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se směnou pozemku p. č. 1684/79 k. ú. Starý 
Lískovec – výměra 331 m2 - ostatní plocha, zeleň ve vlastnictví fyzické osoby za pozemky p. č. 
9174/3 k. ú. Líšeň – výměra 49 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 9175/2 k. ú. Líšeň – výměra 
2 m2 - ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 9171/4 k. ú. Líšeň – výměra 10 m2 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace ve vlastnictví statutárního města Brna. 
 
9.  Prodej části pozemku p.č. 998/19 k.ú. SL – vyjádření MČ  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem části (cca 25 m2) pozemku p. č. 
998/19 vymezené hranicemi pozemků p. č. 998/18, p. č. 998/19, p. č. 421/2 a prodloužením 
hranice pozemku p. č. 423 – dle návrhu OVš ÚMČ v příloze č. 2, všechny pozemky k. ú. Starý 



Lískovecrna vlastníkům sousedního pozemku p. č. 423 k. ú. Starý Lískovec k využití pro 
vybudování vjezdu do plánované garáže.  
 
10. Prodej části pozemku p.č. 1676/11 k.ú. SL – vyjádření MČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 1676/11 k. ú. 
Starý Lískovec, ve vlastnictví statutárního města Brna, zastavěné částí zastřešeného 
parkovacího stání, jehož zbývající část stojí na přilehlém pozemku p. č. 116/2 (oba pozemky  
k. ú. Starý Lískovec) ve vlastnictví soukromého subjektu. 
 
11. Prodej části pozemku p.č. 2487/9 k.ú. SL – vyjádření MČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 2487/9 k. ú. 
Starý Lískovec (ostatní plocha, zeleň) potřebné pro umístění rampy u bytového domu 
Kosmonautů 413/11, Brno Společenství vlastníků jednotek domu Kosmonautů 413/11, Brno, 
IČ 29240999. 
 
12. Prodej částí pozemků p. č. 2487/11 a p. č. 2487/12 k. ú. SL – vyjádření MČ  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 2487/12 
(ostatní plocha, zeleň) potřebné pro umístění rampy. 
Nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 2487/11 (ostatní plocha, jiná plocha 53 
m2) potřebné pro umístění rampy. 
Doporučuje odprodej celého pozemku p. č. 2487/11 (ostatní plocha, jiná plocha 53 
m2) Společenství vlastníků jednotek Kosmonautů 414/9, Brno, IČ 29237645. Oba pozemky 
náleží do k. ú. Starý Lískovec.  
V případě, že by společenství vlastníků nesouhlasilo s odkoupením celého pozemku p. č. 
2487/11, ponechat jeho část, potřebnou pro umístění rampy pouze v pronájmu. 
 
13. Prodej pozemku p.č. 244/8 k.ú. SL – vyjádření MČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem pozemku p. č. 244/8 k. ú. Starý 
Lískovec, do vlastnictví majitelům sousedícího rodinného domu v ul. U Hřiště 8, Brno na 
pozemku p. č. 210 k. ú. Starý Lískovec. 
 
14. 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 Jaromíru Vávrovi, bytem Sobotovice 136. 
 
15. Návrh na prodej pozemku p.č. 744/6 a části pozemku p.č. 744/8 k.ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem pozemku p. č. 744/6 (5 m2) - 
ostatní plocha, jiná plocha a části (cca 55 m2) pozemku p. č. 744/8 z celkové plochy 242 m2) – 
zahrada, oba pozemky k. ú. Starý Lískovec vlastníkovi sousedícího rodinného domu  
na Šoustalově 533/54, Brno a zahrady na pozemcích p. č. 745 a p. č. 746/1 k. ú. Starý Lískovec. 
 


