
 

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

 

VÝPIS USNESENÍ 
 

z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec 
 konaného dne 16.června 2021 v 17,00 hod. 

v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec,  
na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec 

 
 

1. Zánik mandátu člena ZMČ Brno-Starý Lískovec, nastoupení náhradníka a složení slibu 
nového člena ZMČ 

2. Zpráva Finančního výboru za období III.-V./2021 
3. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2020 
4. Rozpočtové opatření č.11 – finanční vypořádání s městem za rok 2020 
5. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k.ú. Starý Lískovec 
6. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k.ú. Starý Lískovec x k.ú. Nový Lískovec 
7. Plochy nejvýznamnější zeleně 
8. Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
9. Námitky k upravenému Územnímu plánu města Brna 
10. Zpráva Kontrolního výboru  
11. Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ 

Brno-Starý Lískovec na rok 2021 pro Jednotu Orel Brno-Starý Lískovec  
12. Rozpočtové opatření č. 12 – dotace zájmové organizaci Orel 
13. Nová Pravidla pronájmu bytů a Kritéria výběru  žadatelů na pronájem bytů v domech  

v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec 
14. Různé, diskuse, dotazy 

 
  



 
1. Zánik mandátu člena ZMČ Brno-Starý Lískovec, nastoupení náhradníka a složení slibu 
nového člena ZMČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí písemnou rezignaci Michala 
Němečka, nar. XXXX, bytem XXXX, 634 00 Brno, člena Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec 

na jeho mandát, která byla doručena starostovi MČ Brno – Starý Lískovec dne 12.5.2021. 
 
2. Zpráva Finančního výboru za období III.-V./2021 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za období 

III.-V./2021. 
 
3. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2020 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření 
městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a převod volných peněžních prostředků k 31. 12. 2020 ve výši 15 926 791,37 Kč  

do Fondu rozvoje a rezerv MČ Brno-Starý Lískovec. 
Schvaluje Závěrečný účet městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2020 včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za období 
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  
 

4. Rozpočtové opatření č.11 – finanční vypořádání s městem za rok 2020 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje rozpočtové opatření č. 11, které je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
5. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k.ú. Starý Lískovec 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
6. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k.ú. Starý Lískovec x k.ú. Nový Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se směnou části pozemku p. č. 1681/179 k. ú. 

Starý Lískovec, oddělené geometrickým plánem č. 1498/115/2018 a nově označené jako 
pozemek p. č. 1681/199 k. ú. Starý Lískovec - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2,  
ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 439/3 k. ú. Nový Lískovec - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření pro Fakultní nemocnici Brno, IČ 65269705. 
 
7. Plochy nejvýznamnější zeleně 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stávajícím Seznamem ploch nejvýznamnější 
zeleně v městě Brně, jako přílohy OZV statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně 
v městě Brně, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
Požaduje  



- zachování udělené výjimky, schválené usnesením Zastupitelstva města Brna, zasedání 
č. Z8/06 ze dne 14. 5. 2019, bod ZM8/0521 – 9. (část pozemku p. č. 1684/80 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Labská, o výměře 3 000 m2 a část pozemku p. č. 2395/2 k. ú. Starý Lískovec, 
ul. Kyjevská, o výměře 3 300 m2), 

- vyřazení nejvýznamnějších ploch zeleně pozemků p. č. 1684/24 a 1684/95 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Elišky Přemyslovny (Osová) z plochy č. 169 mapové aplikace významných 

ploch zeleně, p. č. 2417/15 a 2417/16 k. ú. Starý Lískovec, ul. Bosonožská 9 (oplocený 
sportovní areál základní školy) z plochy č. 172 mapové aplikace významných ploch 
zeleně, 

- zařazení pozemků p. č. 77/1, 77/6, 77/7, 77/8 k. ú. Starý Lískovec – parčík Hermannova, 
jako nejvýznamnější plochy zeleně, jejíž plošný rozsah nesmí být zmenšen do Seznamu 

ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně.  
 
Současný přehled ploch nejvýznamnější zeleně tvoří autorizovanou přílohu č. 2 bodu tohoto 
jednání, udělená výjimka tvoří autorizovanou přílohu č. 3 bodu tohoto jednání a nově 
zařazované pozemky tvoří autorizovanou přílohu č. 4 bodu tohoto jednání.  
 
8. Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky města 
Brna o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Návrh vyhlášky tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 

 
9. Námitky k upravenému Územnímu plánu města Brna 
 
Zastupitelstvo městské části Brno–Starý Lískovec 
 
I. nesouhlasí 
s upraveným návrhem nového Územního plánu města Brna v k.ú. Starý Lískovec a k.ú. 

Bohunice,  
tj. ve vymezení plochy změn, pl. smíšené obytné C/v4, pl. bydlení B/v2 (struktura zástavby 
volná, výška zástavby 2: 3-10m, 4: 9-22 m) a pl. městská zeleň Z (územní specifikace viz příloha) 
a požadují revizi návrhu grafické části Hlavního výkresu 2.1 nového Územního plánu města 
Brna spočívající pouze ve vymezení na plochu změn se způsobem využití městská zeleň Z. 

 
II. nesouhlasí 
s upraveným návrhem nového Územního plánu města Brna, tj. ve vymezení plochy změn C/v7 
(plochy smíšené obytné, struktura zástavby volná, výška zástavby 7: zóna pro umístění 
výškových staveb) (územní specifikace viz příloha) a požadují revizi návrhu grafické části 
Hlavního výkresu 2.1 nového Územního plánu města Brna spočívající ve vymezení na plochu 
se způsobem využití C/v4 (plochy smíšené obytné, struktura zástavby volná, výška zástavby 4: 
9-22 m) a C/v7 (plochy smíšené obytné, struktura zástavby volná, výška zástavby 7: zóna pro 
umístění výškových staveb). 
 
III. nesouhlasí 



s upraveným návrhem nového Územního plánu města Brna v k.ú. Starý Lískovec, tj. s Textovou 
částí podmínek využití stabilizovaných ploch bydlení B – hlavní využití pro bydlení. Požadujeme 
doplnění / zpřesnění podmínky pro tento typ funkční plochy a to, že podmínkou hlavního 
způsobu využití stabilizované plochy pro bydlení B bude soulad s  převládajícím způsobem 
využití okolní zástavby, tj. rodinný dům / bytový dům. 
 

 
IV.  nesouhlasí 
s upraveným návrhem nového Územního plánu města Brna, tj. ve vymezení plochy změn se 
způsobem využití komerční vybavenost W/v3 (struktura zástavby volná, výška úrovně 
zástavby 3: 6-16 m) (územní specifikace viz příloha) a požaduje revizi návrhu grafické části 

Hlavního výkresu 2.1 nového Územního plánu města Brna spočívající ve vymezení části této 
plochy na plochu změn se způsobem využití komerční vybavenost W/v1 (struktura zástavby 
volná, výška úrovně zástavby 1: 3-7 m). 
 
V. nesouhlasí 
s upraveným návrhem nového Územního plánu, tj. ve vymezení plochy změn plochy komerční 
vybavenosti W/v2 (struktura zástavby volná, výška úrovně zástavby 2: 3-10 m) (územní 

specifikace viz příloha), resp. požaduje revizi návrhu grafické části Hlavního výkresu 2.1 
nového Územního plánu města Brna spočívající ve vymezení na plochu W plochy komerční 
vybavenosti W/v1 (struktura zástavby volná, struktura zástavby volná, výška úrovně zástavby 
1: 3-7 m). 
 

VI.   nesouhlasí 
s upraveným návrhem nového Územního plánu města Brna, tj. ve vymezení plochy změn se 
způsobem využití komerční vybavenost W/v4 (struktura zástavby volná, výška úrovně 
zástavby 4: 9-22 m) (územní specifikace viz příloha) a požaduje revizi návrhu grafické části 
Hlavního výkresu 2.1 nového Územního plánu města Brna spočívající ve vymezení části této 
plochy na plochu změn, pl. dopravní infrastruktury D. 
 

VII. nesouhlasí 
s upraveným návrhem nového Územního plánu města Brna, tj. ve vymezení plochy 
zemědělské A (územní specifikace viz příloha) a požadují revizi návrhu grafické části Hlavního 
výkresu 2.1 nového Územního plánu města Brna spočívající ve vymezení na plochu změn se 
způsobem využití plochy zahrádek I. 

 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu neprodleně zaslat usnesení Zastupitelstva městské části 
Brno, Brno-Starý Lískovec na Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, 
Kounicova 67, Brno. 
 
10. Zpráva Kontrolního výboru  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 
 
 
 



11. Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ 
Brno-Starý Lískovec na rok 2021 pro Jednotu Orel Brno-Starý Lískovec  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
 
- uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 099 300 21 00031 mezi stranami 

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně poskytovatele a organizací Orel 
Jednota Brno-Starý Lískovec, zastoupené Josefem Jaňurou, starostou jednoty, Malešovská 
5, 625 00 Brno, IČ: 65352688 na straně příjemce, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí 
dotace na kulturní činnost v částce 110 000 Kč.   

-  uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 099 300 21 00031 mezi stranami 
Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně poskytovatele a organizací Orel 
Jednota Brno-Starý Lískovec, zastoupené Josefem Jaňurou, starostou jednoty, Malešovská 
5, 625 00 Brno, IČ: 65352688 na straně příjemce, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí 
dotace na zájmovou činnost v částce 65 000 Kč. 

 

Finanční dotace bude přidělována účelově dle uzavřených smluv s  příjemcem dotace na jeho 
účet. 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 18.6.2021 a OSŠK o informování příjemce.  
 
12. Rozpočtové opatření č. 12 – dotace zájmové organizaci Orel 

 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje rozpočtové opatření č. 12, které je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
13. Nová Pravidla pronájmu bytů a Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v domech  
v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku 
statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec (dále jen Pravidla)  
a Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
svěřených městské části Brno-Starý Lískovec (dále jen Kritéria). 
Pravidla i Kritéria tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 

 
                                     
 


