
 

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

 

VÝPIS Z USNESENÍ 
 

z XII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec 
 konaného dne 8.září 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 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí 
- písemnou rezignaci Michala Pluháčka, nar. XXXXX, bytem XXXXX, 625 00 Brno, člena 
Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec na jeho mandát, která byla doručena starostovi MČ 
Brno-Starý Lískovec dne 15.6.2021 
- nastoupení náhradníka z kandidátní listiny volební strany ANO 2011 Ludmily Vojtěškové,   

nar. XXXXX, bytem XXXXX, 625 00 Brno, na uprázdněný mandát v Zastupitelstvu MČ Brno-Starý 
Lískovec dne 16.6.2021  
- složení slibu nového člena Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec Ludmily Vojtěškové.   
 
2. Zpráva Finančního výboru za období VI.-VIII./2021 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za období 
VI.–VIII./2021. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 20 – převod 10 % hospodářského výsledku a 10 % odpisů vedlejší 
hospodářské činnosti za rok 2020 do hlavní činnosti  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
 
1) v souladu s článkem 76, odst. 52 Statutu města Brna převod finančních prostředků ve výši 
10 % kladného výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části Brno -Starý 
Lískovec za rok 2020 ve výši 665 316,11 Kč do hlavní činnosti, 
 
2) převod finančních prostředků ve výši 10 % odpisů dlouhodobého majetku z Fondu bytové 
výstavby za rok 2020 ve výši 743 588,86 Kč do hlavní činnosti, 
 

3) rozpočtové opatření č. 20, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023–2027 
 
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 rozpočtového výhledu na období 
2023–2027, který je přílohou tohoto bodu jednání. 



Ukládá vedoucí OFIN ÚMČ předložit schválený střednědobý výhled rozpočtu do 15 dnů městu 
Brnu prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování MMB. 
  
5. Návrh OZV SMB, o místních poplatcích 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje navrhovanou změnu u přílohy č. 3 Veřejná 

prostranství podléhající místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství MČ Brno -Starý 
Lískovec OZV SMB č. 30/2020, o místních poplatcích, která je přílohou tohoto bodu.  
Ukládá OFIN toto stanovisko neprodleně zaslat na ORF MMB. 
 
6. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o zákazu spalování vybraných 

druhů paliv ve stacionárních zdrojích 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna o zákazu spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních 
zdrojích na území statutárního města Brna v předloženém znění.  
Ukládá OVŠ odeslat usnesení na Odbor životního prostředí, Magistrátu města Brna. 
 

7. Stavební úpravy vstupu BD Oderská 6, Brno-Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 2225/1 k. ú. 
Starý Lískovec, ve vlastnictví statutárního města Brna potřebné pro umístění rampy pro pěší, 
kočárky a kola, která bude zbudována v rámci stavby: Stavební úpravy vstupu BD Oderská 6, 

Brno-Starý Lískovec podle projektové dokumentace zpracované společností VILICO s  r. o., 
Vinohrady 362/54a, 639 00 Brno, IČ 26249588 a datované červen 2021.   
 
 
8. Prodej pozemku p. č. 1684/210 a částí pozemku p. č. 1676/11 k. ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem  

1)  pozemku p. č. 1684/210 (4 m2) a části pozemku p. č. 1676/11 (cca 1 m2) oba k. ú. Starý 
Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna, na nichž se nachází část zastřešeného 
parkovacího stání a garáže, které jsou součástí pozemku p. č. 1676/6 a 1676/5 oba k. ú. 
Starý Lískovec vlastníku těchto pozemků, 

2)  části pozemku p. č. 1676/11 (cca 27 m2) k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví statutárního města 

Brna, jež je užívána jako parkovací stání a zahrádka a je připlocená k pozemku p. č. 111 k. 
ú. Starý Lískovec vlastníkům tohoto pozemku, 

3) části pozemku p. č. 1676/11 k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna, jež 
je užívána jako předzahrádka současně s pozemkem p. č. 1673/3 k. ú. Starý Lískovec 
soukromým vlastníkům tohoto pozemku 

 
9. Prodej podílu pozemku pod bytovým domem Osová 6 vlastníkovi bytové jednotky  
č. 593/9 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje: 
1)  prodej alikvotního podílu o velikosti 5970/130783 na pozemku p. č. 2760 k. ú. Starý Lískovec 

– zastavěná plocha a nádvoří – vlastníkovi vymezené bytové jednotky č. 593/9 – byt v domě 



Osová 593/6, Brno postaveném na pozemku p. č. 2760 k. ú. Starý Lískovec ve smyslu 
záměru města Brna, schváleného zastupitelstvem města Brna ze dne 8. 9. 2020  
a zveřejněného na úřední desce města Brna v době od 29. 9. do 16. 10. 2020, 

2)  uzavření kupní smlouvy na alikvotní podíl o velikosti 5970/130783 na pozemku p. č. 2760 
k. ú. Starý Lískovec – zastavěná plocha a nádvoří mezi vlastníkem bytové jednotky č. 593/9 
v domě Osová 593/6, Brno p. XXXXX, bytem XXXXX, Brno a statutárním městem Brnem 

zastoupeným starostou MČ Mgr. Vladanem Krásným na základě plné moci udělené 
primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou; smlouva bude uzavřena podle vzorové 
smlouvy schválené na VII. zasedání ZMČ dne 10. 6. 2020 pod bodem č. 6/VII odst. 3) s  kupní 
cenou 32.914,- Kč. 

 

10. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k. ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s připravovanou směnou pozemků  
ve vlastnictví p. XXXXX:  
p. č. 1664/107 – veřejná zeleň při ul. Bítešská (558 m2)  
p. č. 1684/133 – tramvajové těleso při ul. Jemelkova (50 m2)  
p. č. 1678/41 – komunikační zeleň při ul. Jihlavská (4 m2) 

p. č. 1684/81 – veřejná zeleň při ul. Jihlavská (269 m2)  
p. č. 1684/77 – komunikační zeleň a veřejná zeleň při ul. Labská (328 m2) – všechny k. ú. Starý 
Lískovec - celkem 1209 m2 
za pozemky ve vlastnictví SmB: 
p. č. 285/2 – orná půda (62 m2)  

p. č. 286/1 – orná půda (274 m2)  
p. č. 287/1 - zahrada (468 m2) – všechny k. ú. Starý Lískovec - celkem 804 m2 při ul. Jemelkově.  
 
Navrhuje pozemky ve vlastnictví p. XXXXX potřebné pro záměry SmB směnit za pozemky  
ve vlastnictví SmB podobného druhu a využití (ostatní plocha, zeleň) v  rámci statutárního 
města Brna. 
 

11. Návrh na odkoupení p. č. 335/1 k. ú. SL 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem pozemku p. č. 335/1 k. ú. Starý 
Lískovec vlastníkům rodinného domu na pozemku p. č. 332 a zahrady na pozemcích p. č. 333 
a 334/1 k. ú. Starý Lískovec, Jemelkova 592/75, Brno. 
 

12. Návrh na odkoupení části p. č. 909/3 k. ú. SL 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 909/3 k. ú. 
Starý Lískovec vymezené prodloužením hranic domu Malostranská 195/39 směrem 

k chodníku na pozemku p. č. 909/1 k. ú. Starý Lískovec - podle připojeného zákresu v mapě - 
spoluvlastníku rodinného domu na pozemku p. č. 935/1 k. ú. Starý Lískovec, Malostranská 
195/39, Brno. 
 
 

 
 
 



13. Návrh na odprodej pozemků nebo jejich částí v  ul. Kroupova 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem pozemků, nebo jejich částí 
podél ulice Kroupova p. č. 463/19, 463/21, 463/23, 463/24, 463/25, 463/26, 463/7, 463/8, 
463/27, 463/28, 463/35, 463/22, 463/29, 463/30, 463/31, 463/32, 463/33, 463/34 a 463/15 
k. ú. Starý Lískovec, jež jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, pokud o to některý 

z vlastníků přilehlých nemovitostí požádá. 
 
14. Doplnění vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2391/1 a 2402/1 k.ú. SL – II. 
 
Zastupitelstvo městské části Brno–Starý Lískovec souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2396/1 

k.ú. Starý Lískovec (pod prodejnou Albert na ul. Kurská 9, Brno), části pozemku p.č. 2402/1 
k.ú. Starý Lískovec o výměře cca 63 m2 (pod zásobovací rampou a přístupovým schodištěm)  
a nově i části pozemku p.č. 2390/1 k.ú. Starý Lískovec o výměře cca 13 m2 (bezprostředně 
navazující sloupy tvořící součást supermarketu Albert) dle doložené zpracované majetkové 
mapy společnosti Albert Česká republika s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Praha,  
IČ 44012373. 
 

15. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001, kterou se vydává Statut 
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec 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. 21, 22, 23, 39, 40, 41, 
42, 55, 56, 76, 77, 78 a nesouhlasí s navrhovanou změnou článku č. 83. 
 
16. Návrh obecně závazných vyhlášek o spádovosti základních a mateřských škol v  MČ Brno-
Starý Lískovec 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 
 
1. s doplněním Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 2/2017 ve znění 
pozdějších předpisů následujícím způsobem: 
 

U základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace 
doplňuje adresy: 
Klobásova 45, 50, 61a, 79 
Točná 108 
Ulice Kosmonautů 21 
 
U Základní školy a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace  
doplňuje adresy: 
Klobásova 2, 9, 14a, 15, 22, 25, 34 
Kroupova 2, 3, 12 
Točná 5, 10 
 



2. s doplněním Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 3/2017 ve znění 
pozdějších předpisů následujícím způsobem: 
 
U Mateřské školy, Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace 
doplňuje adresy: 
Klobásova 45, 50, 61a, 79  

 
u Základní školy a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace  
doplňuje adresy: 
Klobásova 2, 9, 14a, 15, 22 ,25 ,34 
Elišky Přemyslovny 8, 25 

 
u Mateřské školy, Brno, Labská 7, příspěvková organizace  
doplňuje text: 
Jihlavská po hranici MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
Ukládá OSŠK sdělit toto usnesení MMB OŠML nejpozději do 30.9.2021. 
 

17. Zpráva kontrolního výboru 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 

 

 


