
 

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

 

VÝPIS 
 

z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec 
 konaného dne 2.března 2022 v 17,00 hod. 

 
1. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu 
2. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna, Brno-

Starý Lískovec na rok 2022 
3. Prodej-pronájem pozemku p.č. 643/23 a části pozemku p.č. 643/21 
4. Úprava Kritérií výběru žadatelů o pronájem bytů v majetku města Brna, svěřených 

městské části Brno-Starý Lískovec 
5. Zpráva Finančního výboru za období XII./2021-I./2022 
6. Zpráva Kontrolního výboru 
7. Zásady pro vydávání Starolískoveckého zpravodaje    
8. Poskytnutí finanční pomoci Ukrajině  
9. Různé, diskuse, dotazy 

  



1. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zařazením níže uvedených výjimečných 
událostí konaných v městské části Brno-Starý Lískovec do návrhu novely obecně závazné 
vyhlášky   č. 11/2017 o nočním klidu z důvodu zájmu udržení místních tradic a upevňování 
mezilidských vazeb. Jedná se o tyto výjimečné události: 
 

1) Starolískovecké mladé hody 13.05.2022 – 15.05.2022, doba nočního klidu se vymezuje:  
          v noci ze dne 13.05.2022 na den 14.05.2022 od 02:00 do 06:00 hod., 
          v noci ze dne 14.05.2022 na den 15.05.2022 od 02:00 do 06:00 hod.,  
          v noci ze dne 15.05.2022 na den 16.05.2022 od 24:00 do 06:00 hod. 
 
       2) Letní noc 11.06.2022, doba nočního klidu se vymezuje:  
               v noci ze dne 11.06.2022 na den 12.06.2022 od 02:00 do 06:00 hod. 
                                    

3) Starolískoveckej fesťák 10.09.2022, doba nočního klidu se vymezuje: 
      v noci ze dne 10.09.2022 na den 11.09.2022 od 02:00 do 06:00 hod. 

                                          
       4) Starolískovecké staré hody 30.09.2022 – 02.10.2022, doba nočního klidu se vymezuje: 
            v noci ze dne 30.09.2022 na den 01.10.2022 od 02:00 do 06:00 hod., 
            v noci ze dne 01.10.2022 na den 02.10.2022 od 02:00 do 06:00 hod., 
            v noci ze dne 02.10.2022 na den 03.10.2022 od 24:00 do 06:00 hod.   
                               
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brno. 
 
2. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna, Brno-Starý 
Lískovec na rok 2022 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy č. 099 300 22 00010,  
o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec  
na straně poskytovatele a Orlem Jednotou Brno-Starý Lískovec, se sídlem Brno, Malostranská 
48, 625 00, IČ: 65352688 na straně příjemce.  
Smlouva a žádost jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 10.3.2022 a OSŠK o informování příjemce. 
Finanční dotace bude přidělována účelově dle uzavřené smlouvy s příjemcem dotace na jeho 
účet. 
 
3. Prodej-pronájem pozemku p.č. 643/23 a části pozemku p.č. 643/21 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem: 

- pozemku p. č. 643/23 k. ú. Brno-Starý Lískovec 
- části pozemku p. č. 643/21 k. ú. Brno-Starý Lískovec. 

 
4. Úprava Kritérií výběru žadatelů o pronájem bytů v majetku města Brna, svěřených 
městské části Brno-Starý Lískovec 
 



Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dokument Kritéria výběru žadatelů  
na pronájem bytů v majetku města Brna svěřených městské části Brno-Starý Lískovec, který 
zcela nahrazuje dosud platný předmětný dokument, schválený Zastupitelstvem MČ Brno-Starý 
Lískovec na XI. zasedání konaném dne 16.06.2021, a který tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
 
5. Zpráva Finančního výboru za období XII./2021-I./2022 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za období 
XII./2021 – I./2022. 

 
6. Zpráva Kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 
 
7. Zásady pro vydávání Starolískoveckého zpravodaje    
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložené Zásady pro vydávání 
Starolískoveckého zpravodaje, které jsou autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
8. Poskytnutí finanční pomoci Ukrajině  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí daru ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu 
MČ Brno-Starý Lískovec ke zmírnění následků válečného konfliktu na Ukrajině, a to přes 
rozpočet města Brna. Konkrétní pomoc bude tak administrována z úrovně MMB.  
 
         
 


