
Informace z usnesení XVIII. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 12.2.2014 
 
1. Žádost o dotace z rozpočtu JMK pro pot řeby JSDH Brno – Starý Lískovec pro rok 
2014 
 
Zastupitelstvo městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žádosti o dotaci 
z rozpočtu JMK v souladu s „Dotačním programem Jihomoravského kraje na požární 
techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných 
hasičů města a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 – 2016“ v celkové výši 1 300 000,-
Kč s 30% spoluúčastí MČ Brno-Starý Lískovec na zakoupení ojetého has. vozidla CAS 15  
až 25 s posádkou 1+5 nebo 1+1+5.  
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec, aby Radě města Brna předložil k projednání  
a následnému schválení Žádost o přidělení dotace a žádost o pověření starosty MČ Brno-
Starý Lískovec k podpisu Žádosti o přidělení dotace a souvisejících dokumentů a v případě 
schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů. 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že městská část plně odpovídá  
za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem 
účelových finančních prostředků. 

 
2. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011,  
o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních 
zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění 
vyhlášky č. 8/2013 na území MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo  MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje doplnění stávající   přílohy obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 ve znění vyhlášky 8/2013 o pohostinské 
zařízení Mikuláškovo nám. 12 a 13, Po – Ne od 16:00 do 22:00 hod. a dále doplnění věty: 
„Výjimku může udělit RMČ v případě konání mimořádných akcí.“ 
Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 

 
3. Plochy nejvýznamnější zeleně v městě Brně, změna obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně 
zeleně v městě Brně. 
Požaduje vyřazení nejvýznamnějších ploch zeleně, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen, 
z přílohy obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně 
v městě Brně, a to z plochy č. 170 Bosonožská - Klobásova – p.č. 2437/1, 2437/2, 2437/3, 
2437/5, 2437/6, 998/9 a 2363/1, z plochy č. 172 Valy kolem sídliště – p.č. 1684/111, 1684/20, 
1684/92, 2395/1, 2395/2, 2395/4, z důvodu, že žádná uvedená zelená plocha nemá charakter 
významné zeleně a zařazení pozemku p.č. 2468 k.ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 4 
(přírodní zahrada), jako nejvýznamnější plochy zeleně, jejíž plošný rozsah nesmí být 
zmenšen, do přílohy této OZV.  

 
4. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB k zabezpečení veřejného pořádku při nabízení, 
poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejných prostranstvích 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky SmB 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytování a využívání 
sexuálních služeb na veřejných prostranstvích.  



 
5. Majetkoprávní vypořádání stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se směnou pozemků p. č. 150/2 a 4866/3   
v k. ú. Žabovřesky za jeden z navrhovaných pozemků p. č. 1679/4, 1679/11, 1679/12, 
1679/14, 1678/193, 1678/196 a část 1679/2 k. ú. Starý Lískovec za předpokladu, že rozdíl 
ve výměrách bude finančně vyrovnán. 
 
6. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.17/2011, Požární řád 
města Brna, ve znění obecně závazné vyhlášky č.9/2013 
 
Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s připravovanou novelou obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2011 Požární řád města Brna, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 9/2013 včetně aktuální úpravy dotčené přílohy č. 2 vyhlášky. 
Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 

 
7. Návrh na udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 
č.15/2007, o ochraně zeleně ve městě Brně – v k.ú. Starý Lískovec 612014 (p.č.2395/2) 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s předložením žádosti o udělení 
výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007  
o ochraně zeleně ve městě Brně, na pozemku p.č. 2395/2 na ulici Kyjevská pro výstavbu 
nových parkovacích stání v k.ú. Starý Lískovec; výměra lokality pod pořadovým číslem 172 
se zmenší o 117 m2. 
Pověřuje Starostu MČ Brno – Starý Lískovec, Bc. Vladana Krásného podáním žádosti  
o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna  
č. 15/2007 o ochraně zeleně ve městě Brně, na pozemku p.č. 2395/2 na ulici Kyjevská  
pro výstavbu nových parkovacích stání v k.ú. Starý Lískovec; výměra lokality  
pod pořadovým číslem 172 se zmenší o 117 m2. 

 
8. Použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby městská část Brno-Starý 
Lískovec požádala Zastupitelstvo města Brna o vydání souhlasu s použitím části 
postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu: za účelem financování 
revitalizace Centra volného času na ulici Kosmonautů 4 ve výši 4 250 tis. Kč. 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby městská část Brno-Starý 
Lískovec požádala Zastupitelstvo města Brna o vydání souhlasu s použitím části 
postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu: za účelem oprav škol a školek 
včetně nového nábytkového vybavení ve výši 5 000 tis. Kč. 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby městská část Brno-Starý 
Lískovec požádala Zastupitelstvo města Brna o vydání souhlasu s použitím části 
postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu: za účelem provozních výdajů 
škol a školek ve výši 3 000 tis. Kč . 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby městská část Brno-Starý 
Lískovec požádala Zastupitelstvo města Brna o vydání souhlasu s použitím části 
postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu: za účelem rekonstrukce 
veřejného prostranství u Donu ve výši 12 000 tis. Kč. 

 



9. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.21/2009 o pravidlech pro pohyb 
psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje doplnění prostor, kde je vstup se psy 
zakázán, a to o pozemek p.č. 998/9 – vícegenerační hřiště Bosonožská v k.ú. Starý Lískovec  
a dětské hřiště U Pošty 1-9 – p.č. 2459/3 v k.ú. Starý Lískovec do přílohy č. 2 obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění 
pozdějších vyhlášek a ponechání přílohy č. 1 této OZV ve stávajícím znění.  

 
10. Žádost o splátkový kalendář – uživatelé bytu č.24 na ulici Kosmonautů č.o. 19 
v Brně – Starém Lískovci 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec nesouhlasí se sepsáním splátkového kalendáře 
s uživateli bytu č. 24 na ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno – Starý Lískovec,  na úhradu dlužné 
částky vykazované na nájemném a úhradách za plnění spojená s užíváním předmětného bytu 
za období od měsíce března r. 2011 do měsíce listopadu r. 2012 vč. nedoplatků na vyúčtování 
plnění za r. 2010 a   r. 2011 ve výši 165 457 Kč bez příslušenství. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat paní Miroslavu Ministrovou a pana 
Františka Urbana o usnesení.  

 
11. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 4, byt č.591/9 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec 
 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/9, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávajícímu nájemci 
Romanu Říčkovi, Mgr., nar. 4.10.1985, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č. 09 9 400 014 00013, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 014 00013 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
12. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 579/13 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec 
 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/13, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícímu nájemci 
Veronice Ruberové, nar. 4.5.1991, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 339 402 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č.  09 9 400 14 00012, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 



podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 14 00012 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 


