
Informace z usnesení V.zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  
ze dne 11.11.2015 

 
 
1. Smlouva 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  
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků dle § 2201 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve 
spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřenou mezi Statutárním 
městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec  se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, 
zastoupená starostou Městské části Brno – Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným a xxxx 
xxxxxxxxx. 
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 byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
 
2. Smlouva 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  
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 
2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, 
Městská část Brno – Starý Lískovec se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupená starostou 
Městské části Brno – Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným a xxxxxxxxxxxxxxxx. 
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 byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
 
3. Projekt regenerace panelového sídliště Brno-Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
schvaluje 
 

1. Projekt regenerace panelového sídliště Brno – Starý Lískovec jako koncepční 
dokument pro postup regenerace panelového sídliště v Brně – Starém Lískovci s tím, 
že jednotlivé etapy projektu budou každoročně upřesněny a projednány ve 
volených orgánech městské části a následně ve volených orgánech města Brna před 
schválením žádosti o státní dotaci. Projekt regenerace panelového sídliště Brno – Starý 
Lískovec je v elektronické podobě přílohou tohoto bodu jednání. 

2. Podání žádosti o státní dotaci z "Programu regenerace panelových sídlišť" pro 1. etapu 
"Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Starý Lískovec" v roce 2016 po jejím 
vyhlášení MMR. 

3. Pověření Mgr. Vladana Krásného, starostu MČ Brno – Starý Lískovec k podpisu a 
předání kompletní žádosti o státní dotaci, jak v písemné, tak v elektronické podobě, 



předepsaných formulářů, základních údajů a registrů, kterým bude žádost o poskytnutí 
státní dotace na 1. etapu regenerace panelového sídliště Brno – Starý Lískovec 
uplatněna na MMR. 

 
       4. V případě získání dotace na 1. etapu „Projektu regenerace panelového sídliště Brno – Starý 
Lískovec“ je MČ Brno – Starý Lískovec schopna plně dostát finančním závazkům z toho vyplývajících, 
které jsou v objemu cca 13.950.000 Kč včetně DPH. 
 
Finanční přehled bez DPH je dán tabulkou, která je přílohou tohoto bodu jednání.  
 
4. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů    
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky SMB o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
5. Prodej bytu č. 11 v bytovém domě na ulici Osová č. o. 6 – žádost BO MMB o stanovisko 
ZMČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s odejmutím svěřené bytové jednotky č. 11 
v bytovém domě na ulici Osová č. o. 6 v Brně – Starém Lískovci a jejímu prodeji manželům xxxxxxxx 
z úrovně města Brna. 

6. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 


