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Informace z usnesení XIX. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 14.4.2014 
 

1. 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 – bytové domy na ulici Osová č.o. 2,4,6,8 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 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 uzavřené mezi Statutárním 
městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, 
zastoupená starostou Městské části Brno – Starý Lískovec Bc. Vladanem Krásným a nájemci 
předmětných bytů: 
 

� Bytový dům na ulici Osová 579/2 
� Bytový dům na ulici Osová 591/4 
� Bytový dům na ulici Osová 593/6 
� Bytový dům na ulici Osová 596/8 

  
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 byly zkontrolovány právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
 
2. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 6, byt č. 593/18 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že z důvodu úmrtí nájemkyně bytu 
č. 593/18, v bytovém domě na ulici Osová č.o. 6, která zemřela dne 19.12.2013, nebyl 
uskutečněn prodej předmětné bytové jednotky ve smyslu Kupní smlouvy o převodu 
vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00178, která byla schválena Zastupitelstvem MČ Brno – 
Starý Lískovec na XVII./13 zasedání konaném dne 18.12.2013. 
 
3. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 8, byt č. 596/4 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí odstoupení nájemkyně bytu  
č. 596/4, v bytovém domě na ulici Osová č.o. 8, od Kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00125, kterou dne 11.11.2014 na svém XVI./13 zasedání schválilo 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec, a to z důvodu náhle vzniklé situace, kdy 
nájemkyni opustil manžel a tím znemožnil v současné době odkoupení předmětné bytové 
jednotky. 
 
4. Žádost o prominutí poplatků z prodlení a o splátkový kalendář – bývalý uživatel bytu 
č. 23 na ul. Vltavská č.o. 21 v Brně – Starém Lískovci 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatků z prodlení  
ve smyslu usnesení č. 29 odst. 4, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 
100 % tj. 116 061,61 Kč z celkové částky Exekutorským úřadem Brno – venkov vypočtených 
poplatků z prodlení ve výši 116 061,61 Kč panu Josefu Novosádovi, bývalému uživateli bytu 
č. 23 na ul. Vltavská č.o. 21 v Brně – Starém Lískovci s tím, že po odečtu již vymožené 
částky 53 580 Kč je povinen zbývající část poplatků z prodlení ve výši 62 481,61 Kč uhradit. 
Rovněž po zaplacení dlužné částky vykazované na nájemném a úhradách za plnění spojená  
s užíváním předmětného bytu za období od měsíce května r. 2008 do měsíce ledna r. 2011  
ve výši 82 260 Kč je povinen příslušenství v plné výši uhradit.   
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat pana žadatele o usnesení.  
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5. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB, kterou se mění a doplňuje Cenová mapa 
stavebních pozemků 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění doplňuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 17/2013, kterou  
se vydává Cenová mapa stavebních pozemků Statutárního města Brna č. 10 včetně 
navržených červeně zvýrazněných úprav.  
 
6. Zpráva Finančního  výboru za období XII./2013 – III./2014 
 
Zastupitelstvo MČ Brno–Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru  
za období XII/2013. – III./2014. 
 
7. Zpráva Kontrolního výboru 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  zprávu Kontrolního výboru. 
 
8. Zpracování a podání žádosti do připravované výzvy OPŽP, tedy veškerou 
administrativu spojenou s podáním žádosti v elektronickém prostředí bene-fill – ZŠ 
Bosonožská Brno – Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předložením žádosti o dotaci zaměřenou 
na realizaci úspor energie na projekt zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec. 
Souhlasí pověřit  starostu MČ Brno - Starý Lískovec, Bc. Vladana Krásného podáním žádosti 
o dotaci zaměřenou na realizaci úspor energie na projekt zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – 
Starý Lískovec. 
Bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného 
nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků. 
 
9. Spolufinancování zateplení ZŠ Labská 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí transferu městu Brnu pro rok 
2014 ve výši 4 076 tis. Kč na spolufinancování zateplení ZŠ Labská 27. 
Pověřuje RMČ Brno-Starý Lískovec provést rozpočtové opatření, kterým se realizuje 
poskytnutí transferu městu Brnu. 
 
10. Připojení k Metropolitní síti m ěsta Brna – změna výše poskytnutého transferu 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 19 schválené na XVII. zasedání 
ZMČ Brno-Starý Lískovec konaném dne 18. 12. 2013:  
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí transferu městu Brnu pro rok 2014 ve výši 
200 tis. Kč na realizaci projektu připojení objektu ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4 
k Metropolitní síti města Brna. Transfer bude poskytnut v roce 2014. 
Pověřuje RMČ Brno-Starý Lískovec provést v roce 2014 rozpočtové opatření, kterým  
se realizuje poskytnutí transferu městu Brnu. 
 
Schvaluje poskytnutí transferu městu Brnu pro rok 2014 ve výši 181 tis. Kč na realizaci 
projektu připojení objektu ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4 k Metropolitní síti města 
Brna. 
Pověřuje RMČ Brno-Starý Lískovec provést rozpočtové opatření, kterým se realizuje 
poskytnutí transferu městu Brnu. 
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11. Rozpočtové opatření č.5 – převod finančních prostředků z VHČ do hlavní činnosti 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s článkem 76, odst. 51 Statutu 
města Brna převod finančních prostředků ve výši 10 % kladného výsledku hospodaření 
vedlejší hospodářské činnosti městské části Brno – Starý Lískovec za rok 2012, tj. 3 559 896 
Kč, do hlavní činnosti. 
Schvaluje RO č. 5, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 


