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Informace z usnesení II.zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec  
ze dne 4.3.2015 

 
1. Osová 2, byt č. 19 – žádost o odkup bytové jednotky č. 579/19 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
2. Smlouva o nájmu pozemků a Smlouva o smlouvě budoucí kupní – Osová 579/2 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemků dle 
§ 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle § 
1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č. 09 2 400 15 00017, kde 
předmětem a účelem smlouvy je: 
1. Pronajímatel je vlastníkem pozemku p. č. 2758, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 182 m2, k. ú. Starý Lískovec, obec Brno, okres Brno-město, zapsané na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-
město. 

2. Na …….. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec, konané dne  
………….. byla schválena tato smlouva, kterou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci 
alikvotní podíl pozemku v čl. II odst. 1 pod domem o velikosti 4117/117710 k dočasnému 
užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. 

Smlouva o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Smlouva  
o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník č. 09 2 400 15 00017 byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou 
přílohu bodu tohoto jednání.  
Pověřuje OSBB Smlouvu o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 09 2 400 15 00017 smluvním stranám 
k podpisu do 31. 3. 2015. 
 
3. Provedení změn v příloze obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna  
č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu podmínek pro spalování suchých 
rostlinných materiálů uvedených v příloze k OZV č. 21/2011, v platném znění. Pro MČ Brno 
– Starý Lískovec stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů takto: 
Pokud první den v měsíci připadá na sobotu, je možno pálit poslední pátek v předchozím 
měsíci. 
 
4. Vyjádření k odprodeji pozemků p.č. 749/1, 749/2 a 750 pod RD Šoustalova 50 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s odprodejem pozemků p. č. 749/1, 749/2 
a 750 k. ú. Starý Lískovec na adrese Šoustalova 531/50, Brno. 
 
5. Vyjádření k odkoupení pozemků p.č. 1664/126 a 1678/170 do vlastnictví SmB 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odkoupením pozemků p. č. 1664/126  
a p. č. 1678/170 oba k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví Statutárního města Brna, případně  
se zřízením služebnosti na těchto pozemcích. 
Nesouhlasí se svěřením pozemků p. č. 1664/126 a p. č. 1678/170 oba k. ú. Starý Lískovec 
Městské části Brno – Starý Lískovec.  
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6. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 565/2 za p.č. 566/11 k.ú. Starý Lískovec – Zapletal, 
Rozmilerová – aktualizace stanoviska MČ 
 
Materiál byl stažen z pořadu jednání. 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec ukládá OVŠ prověřit faktickou situaci a zdůvodnění 
směny pozemků. 
 
7. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ 
Brno – Starý Lískovec na rok 2015 organizaci Orel jednota Brno – Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy č. 099 300 15 00052,  
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. 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na kulturní a sportovní činnost. 
Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu  k podpisu této smlouvy ke dni 05.03.2015 a  OSŠK o informování  
organizace. Finanční dotace bude přidělována účelově dle uzavřené smlouvy s organizací  
na její účet. 
 
8. Zpráva kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 

9. Zpráva Finančního výboru za období XII/2014.–II./2015 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru  
za období XII./2014.–II./2015. 
 
10. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011,  
o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, a restauračních 
zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve znění 
vyhlášky č. 4/2014 na území MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s doplněním pohostinského zařízení  
na ul. U Leskavy  31 – 39 lichá, Po – Ne od 16:00 do 22:00 hod do stávajícího znění přílohy 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č 12/2011, ve znění vyhlášky 4/2014 
pozdějších předpisů, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních,  
a restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,  
ve které jsou stanovena místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních 
zahrádkách nacházejících se na území MČ Brno – Starý Lískovec vykonávat veřejnou 
produkci hudby pouze v určeném čase. 
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 
 
 
 
 
 


