
 

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

 

VÝPIS 
 

z XIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec 
 konaného dne 8.prosince 2021 v 17,00 hod. 

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

 
 

1. Zpráva Finančního výboru za období IX.-XI./2021 
2. Zpráva Kontrolního výboru 
3. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2022 
4. Námitky k II. upravenému Návrhu Územního plánu města Brna 
5. Úprava Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 

svěřených městské části Brno-Starý Lískovec 
6. Návrh na zastavení exekuce v části příslušenství pohledávky – XXXX, nar. XXX – bývalý 

nájemce bytu č. XX na ulici Labská č. o. 25, 625 00 Brno 
7. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství města Brna 
8. Prodej pozemků pro stavbu: Teplovodní rozvod a DPS pro výstavbu Západní brána 
9. Směna pozemků v k.ú. Komín za pozemek p.č. 1681/162 k.ú. Starý Lískovec 
10. Různé, diskuse, dotazy 

  



1. Zpráva Finančního výboru za období IX.-XI./2021 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za období 
IX.-XI./2021.  
 
2. Zpráva Kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 

 

3. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2022 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2022 
s celkovými příjmy 82 956,5 tis. Kč, výdaji v celkové výši 166 284,5 tis. Kč a financováním  
ve výši 83 328 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. 

 
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 2022: 

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. 

 
 



4. Námitky k II. upravenému Návrhu Územního plánu města Brna 
 

Zastupitelstvo městské části Brno–Starý Lískovec 
 
I. nesouhlasí 
s II. upraveným Návrhem 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). 
 
II. nesouhlasí 
s II. upraveným Návrhem územního plánu města Brna, 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. 
 
 
III.  nesouhlasí 
s II. upraveným Návrhem 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). 
 
IV. nesouhlasí 
s II. upraveným Návrhem územního plánu města Brna, 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). 
 
 
V.   nesouhlasí 
s II. upraveným Návrhem 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. 
VI. nesouhlasí 
s II. upraveným Návrhem 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. 
 
5. Úprava Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených 
městské části Brno-Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje úpravu textu Pravidel pronájmu bytů 
v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec.  
Úprava Pravidel tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
6. Návrh na zastavení exekuce v části příslušenství pohledávky – XXXX, nar. XXXX – bývalý 
nájemce bytu č. XX na ulici Labská č. o. 25, 625 00 Brno 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem pana XX, bývalého nájemce bytu  
č. XX na ulici Labská č. o. 25 v Brně-Starém Lískovci, tj. jednorázové zaplacení dlužné jistiny ve 
výši 43.747 Kč včetně poplatku za náklady zastavení exekuce ve výši 750 Kč bez DPH, a to 
nejpozději v termínu do 31.03.2022. 
Poté na základě písemné žádosti jmenovaného projednat a prominout příslušenství 
pohledávky, které narůstá do úplného zaplacení dluhu a ke dni 08.12.2021 již činí 676.080 Kč.  
Pokud nebude splněna výše uvedená podmínka, trvat na úhradě dlužných částek podle 
Exekučního příkazu pod zn. 107 EX 332/17 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat pana Jiřího Vrbu o usnesení. 
 
7. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
města Brna 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky  
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna, s výjimkou  
 

1) Čl. 2, písm. a) u něhož upozorňuje na technickou chybu v pojmu „vozidla na konci 
živnosti“, který dle § 3 odst. 1 písm. k) z. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 
živností, zní, „vozidlo s ukončenou živností“; 

2) Čl. 2, písm. g) u něhož požaduje ponechání stávající úpravy z OZV č. 4/2016 „stálé 
stanoviště pro trvalé umístění sběrných nádob určuje a na své náklady zřizuje vlastník 
objektu po dohodě s vlastníkem pozemku“; 

3) Čl. 8 odst. 3) u něhož navrhuje doplnit možnost provést úhradu převodem a účet. 
 
Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu č.1 bodu tohoto jednání. 
 
8. Prodej pozemků pro stavbu: Teplovodní rozvod a DPS pro výstavbu Západní brána 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem: 



1)  části pozemku p. č. 1684/92 k. ú. Starý Lískovec (cca 60 m2) pro vybudování oplocení okolo 
nového komína a k němu náležejících kouřovodů,  

2)  části pozemku p. č.  1684/92 k. ú. Starý Lískovec (cca 24 m2) pro rozšíření zpevněné plochy 
pro příjezd – přístup k novým vratům do rekonstruované kotelny, 

3) části pozemku p. č. 2445/1 k. ú. Starý Lískovec o výměře 55 m2 pro stávající trvale zpevněnou 
plochu – přístup-příjezd k novým vratům do rekonstruované kotelny, případně celého 
pozemku p. č. 2445/1 k. ú. Starý Lískovec o výměře 108 m2. 

Nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 1684/92 k. ú. Starý Lískovec (cca 35 m2) potřebné 
pro vybudování provizorní plynové kotelny na dobu rekonstrukce kotelny K6 Labská, která 
bude po dokončení rekonstrukce odstraněna. 
 
9. Směna pozemků v k.ú. Komín za pozemek p.č. 1681/162 k.ú. Starý Lískovec 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se směnou pozemku p. č. 1681/182 k. ú. Starý 
Lískovec pod stavbou: „Měnírna Netroufalky - Jihlavská ul. Brno“ ve vlastnictví statutárního 
města Brna za pozemky v k. ú. Komín: 

p. č.:  1450/225, 1526/22, část 1526/25, 1526/26, 1526/28, 1526/47, 1526/48, část 1526/278, 
1526/279, 1531/5, 1543/2, 1704/3, 1704/4, 1704/12, 1704/13, 1745/5, 1746/45, 
1749/3, 4802/131, 4802/136, 4802/140, 4802/142, 4807/58, 4810/2, 4810/4, 4812/17, 
4814/5 ve vlastnictví Dopravního podniku města Brna, a. s. 

 


