
Informace z usnesení IV.zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  
ze dne 02.09.2015 

 

 
 
 
1. Žádost o odkup částí pozemků p. č. 455/1, 460, 998/10 k. ú. Starý Lískovec – III. 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec trvá na usneseních č. 9/VI. ze dne 19. 10. 2011 a č. 8/XII. 
ze dne 20. 2. 2013 a nesouhlasí s odprodejem částí pozemků p. č. 455/1, 460, 998/10 k. ú. Starý 
Lískovec ve vlastnictví Statutárního města Brna do vlastnictví Dr. Rektorové. 
 

2. Vyjádření k prodeji – pronájmu pozemků p. č. 463/19 a 463/23 při ul. Kroupova 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 463/19 a 
463/23 oba k. ú. Starý Lískovec při ul. Kroupova vlastníkům přilehlých rodinných domů. 
 

3. Žádost o koupi zastavěného pozemku a části souvisejícího pozemku okolo domu Osová 
2, Brno  
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem částí pozemků kolem domu 
Osová 2 v šířce 70 cm do vlastnictví jednotlivých vlastníků bytů v tomto domě s rozšířením 
lodžií při revitalizaci bytového domu Osová 2, Brno s odkazem na vyhlášku Statutárního města 
Brna č. 2/2004, kterou se vydávají závazné části Územního plánu města Brna.  
 
Tímto usnesením se nemění stanovisko MČ k prodeji pozemku zastavěného domem Osová 2 
i s ohledem na nájemní a budoucí kupní smlouvy o nájmu a budoucí koupi alikvotních částí 
pozemku p. č. 2758 k. ú. Starý Lískovec podle velikosti podílů na společných částech domu již 
uzavřené s jednotlivými vlastníky jednotek v domě Osová 2. 
 
4. Vyjádření k prodeji pozemků p. č. 2456, 2457, 2458 pod prodejnou Albert na ul. U Pošty  
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem pozemků p. č. 2456, 2457, 
2458 k. ú. Starý Lískovec. 
 
 
5. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území 
statutárního města Brna  
 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
vznikajícího na území statutárního města Brna. Důvody nesouhlasu s návrhem OZV SMB jsou 
autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
 



6. Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o místních 
poplatcích 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec s o u h l a s í  s návrhem novelizované obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2010, o místních poplatcích. Návrh novelizované obecně 
závazné vyhlášky je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
7a) Zpráva finančního výboru za období V./2015 – VIII./2015 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za 
období V./2015.–VIII./2015. 
 
 
7b) Návrh rozpočtového výhledu na období 2017–2021 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 3 zákona 
č. 250/2000 Sb. a čl. 76, odst. 3 Statutu města Brna, návrh rozpočtového výhledu na období 
2017–2021 podle přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání. 
 
8. Zpráva Kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec s c h v a l u j e zprávu Kontrolního výboru. 
 
9. Žádost o vyjádření k prodeji objektu Klobásova 9 včetně souvisejícího pozemku p.č. 
588 k.ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem objektu Klobásova 9, Brno a 
souvisejícího pozemku p. č. 588 k. ú. Starý Lískovec. 
 
10. Osová 2 – žádost o odkup bytové jednotky  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   
 
1. Nabídku na prodej bytové jednotky do vlastnictví – bytu č. 19, o velikosti 41,17 m2, 
umístěném v 9. nadzemním podlaží domu č. p. 579 v Brně na ulici Osová, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 579, v obci Brno, k. ú. Starý 
Lískovec, současným nájemcům: Nešpor Josef, nar. 20. 3. 1977, Nešporová Barbora,  
nar. 7. 8. 1984.  
1. Nabídka na prodej bytové jednotky do vlastnictví včetně akceptace nabídky  
na odkoupení bytu do vlastnictví je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
11. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


