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Informace z usnesení I.zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec  
ze dne 17.12.2014 

 
1A. Zpráva Finančního výboru k návrhu rozpočtu na rok 2015 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru k návrhu 
rozpočtu na rok 2015. 
 
1B. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na r. 2015 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec: 
 
schvalu je předložený návrh rozpočtu na rok 2015 s celkovými příjmy 48 631 tis. Kč, 
výdaji v celkové výši 118 290 tis. Kč a financováním ve výši 69 659 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 r. 2015: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních  
a kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby (vyjma závazných 
ukazatelů stanovených Zastupitelstvem městské části), 

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 a krajů a obcí, 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. 
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2. Prominutí poplatků z prodlení – uživatelé resp. bývalí uživatelé obecních bytů 
svěřených do správy MČ Brno – Starý Lískovec – viz příloha č.1 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatků z prodlení ve smyslu 
usnesení č. 2 odst. 1, z XX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec konaného dne 
11.6.2014, ve výši 100 % tj. 242 712 Kč z částky poplatků z prodlení 242 712 Kč jednotlivým 
uživatelům resp. bývalým uživatelům bytů svěřených do správy MČ Brno – Starý Lískovec 
uvedených v seznamu, který je nedílnou součástí tohoto bodu jednání. 
 
3. Žádost o splátkový kalendář – bývalí nájemci bytu  č. 9 na ulici Kurská č.o. 8 v Brně – 
Starém Lískovci 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se sepsáním splátkového kalendáře s  
bývalými nájemci bytu č. 9 na ulici Kurská č.o. 8, Brno – Starý Lískovec na úhradu dlužné 
částky vykazované na nájemném a úhradách za plnění spojená s užíváním předmětného bytu 
za období od měsíce června r. 2012 (alikvotní část) do měsíce listopadu r. 2013 ve výši 136 
225 Kč bez příslušenství v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 4 000 Kč s podmínkou 
ztráty výhody splátek a s povinností uhradit poslední splátku do 30.9.2017 s tím, že úhrada 
příslušenství bude řešena po zaplacení dlužné jistiny.   
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat žadatele o usnesení. 
 
4. Návrh kritérií pro poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva a dalším 
členům Komisí a Výborů  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje kritéria pro poskytování odměn 
neuvolněným členům ZMČ a dalším členům Komisí a Výborů, které jsou přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
 
 
 


