
Informace z usnesení ustavujícího Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec  
ze dne 26.11.2014 

 
1. Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 

Bc. Vladan Krásný požádal paní Mgr. Jarmilu Prátovou, aby přečetla znění slibů člena 
Zastupitelstva. Jednotliví zastupitelé slib následně zákonným způsobem složili a potvrdili 
svým podpisem. Řídící zasedání popřál všem novým členkám a členům Zastupitelstva mnoho 
úspěchů v jejich nastávající činnosti. 
 
Samotný průběh voleb starosty, místostarosty a členů Rady se řídil volebním řádem přijatým 
na Ustavujícím zasedání ZMČ 15. 11. 2010. 
 
2. Schválení volební komise 
 
Řídící zasedání vyzval členy Zastupitelstva k podání návrhů kandidátů na členy volební 
komise, která má být podle schváleného Volebního řádu minimálně tříčlenná. 
 
Navrženi byli: paní Mgr. Kateřina Kottová 

paní Mgr. Kateřina Ježová 
pan Jaroslav Černý 

 
Výše navržení nominaci přijali. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (21-0-0) byli paní Mgr. Kateřina Kottová, paní 
Mgr. Kateřina Ježová a pan Jaroslav Černý zvoleni za členy volební komise. 
 
Následně volební komise zvolila za předsedkyni paní Mgr. Kateřinu Kottovou 
 
3. Stanovení počtu členů Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
 
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu 
MČ vyhrazeno stanovit počet členů rady MČ.  

Dle § 99, odst. 3 tohoto zákona má být počet členů rady MČ lichý a má činit nejméně  
5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva.  

V návaznosti na toto znění zákona navrhl řídící zasedání Zastupitelstvu MČ, aby schválilo 
sedmičlennou Radu městské části Brno - Starý Lískovec.  

Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se (21-0-0) byl tento návrh přijat . 
 
4. Návrh určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva MČ Brno-Starý 
Lískovec dlouhodobě uvolněni 
 
Bc. Vladan Krásný navrhl, aby Zastupitelstvo schválilo 2 uvolněné členy a to starostu městské 
části a místostarostu městské části. 
 
Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se (21-0-0) bylo tento návrh přijat . 
 
Při volbě do samosprávných orgánů MČ se Zastupitelé řídili Volebním řádem schváleným  
na Ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ dne 15. 11. 2010 



5. Volba starosty MČ Brno-Starý Lískovec 
Řídící jednání požádal zastupitele, o předložení návrhů na funkci starosty. 
 
Byli navrženi: pan Bc.Vladan Krásný – navržen panem Ivanem Mokrým 

pan Mgr. Jiří Dvořáček – navržen panem Josefem Sedlákem 
 
Pan Bc. Vladan Krásný nominaci přijal, pan Mgr. Jiří Dvořáček nominaci odmítl. 
 

- bylo vydáno 20 hlasovacích lístků (pan Petr Hudlík si hlasovací lístek nevyzvedl), 
- odevzdáno 20 hlasovacích lístků 
- 15 platných hlasů 
- kandidát Bc. Vladan Krásný získal 12 hlasů – nadpoloviční většina - zvolen 

 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec v souladu se zákonem o obcích 
zvolilo dne 26.11.2014  pana Bc. Vladana Krásného do funkce starosty městské části 
Brno – Starý Lískovec. 
 
Nově zvolený starosta poděkoval zastupitelům za svěřenou mu důvěru.  
 
6. Volba místostarosty (místostarostů) MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Byli navrženi: pan Mgr. Jiří Dvořáček – navržen panem Davidem Kolínkem 
 
Mgr. Jiří Dvořáček nominaci přijal.  
 

- bylo vydáno 21 hlasovacích lístků, 
- odevzdáno 21 hlasovacích lístků 
- 21 platných hlasů 
- kandidát Mgr. Jiří Dvořáček získal 21 hlasů – nadpoloviční většina - zvolen 

 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec v souladu se zákonem o obcích 
zvolilo dne 26.11.2014 pana Mgr. Jiřího Dvořáčka do funkce místostarosty městské části 
Brno – Starý Lískovec. 
 
Starosta poblahopřál nově zvolenému místostarostovi. Pan místostarosta poděkoval 
zastupitelům za svěřenou mu důvěru. 
 
7. Volba dalších členů Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Panem starostou byli navrženi následující kandidáti:  
 
paní Taťána Absolínová 
pan Ivan Mokrý  
pan David Kolínek  
paní JUDr. Jiřina Továrková 
pan Vojtěch Vašíček 
 
Výše navržení nominaci přijali. 
 

- bylo vydáno 20 hlasovacích lístků (p. Petr Hudlík si hlas.lístek nevyzvedl), 



- odevzdáno 20 hlasovacích lístků 
- 20 platných hlasů 

 
Třetím členem Rady MČ Brno – Starý Lískovec byl počtem hlasů 19, tedy nadpoloviční 
většinou, zvolen pan David Kolínek. 
 
Čtvrtým členem Rady MČ Brno – Starý Lískovec byl počtem hlasů 18, tedy 
nadpoloviční většinou, zvolen pan Vojtěch Vašíček. 
 
Pátým členem Rady MČ Brno – Starý Lískovec byl počtem hlasů 15, tedy nadpoloviční 
většinou, zvolen pan Ivan Mokrý. 
 
Šestým členem Rady MČ Brno – Starý Lískovec byla počtem hlasů 13, tedy 
nadpoloviční většinou, zvolena paní Taťána Absolínová. 
 
Sedmým členem Rady MČ Brno – Starý Lískovec byla počtem hlasů 13, tedy 
nadpoloviční většinou, zvolena paní JUDr. Jiřina Továrková. 
 
Starosta poděkoval volební komisi za její práci a poblahopřál nově zvoleným členům Rady 
MČ. 
 
8. Návrh zřízení Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec a určení 
počtu jeho členů 
 
Starosta MČ navrhl usnesení:  
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec zřizuje Finanční výbor, který bude mít tři členy. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (21-0-0) byl tento návrh usnesení přijat . 
 
9. Návrh zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec a určení 
počtu jeho členů 
 
Starosta MČ navrhl usnesení:  
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec zřizuje Kontrolní výbor, který bude mít pět členů. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (21-0-0) byl tento návrh usnesení přijat.  
 
10. Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Byli navrženi: pan Ing. Jan Turčínek, Ph.D. – navržen starostou 

pan Aleš Dvořák – navržen paní Mgr. Květuší Doležalovou 
 
Výše navržení s nominací souhlasili. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-0-14) pan Aleš Dvořák nebyl zvolen. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-8) byl pan Ing. Jan Turčínek, Ph.D. 
zvolen předsedou Finančního výboru ZMČ Brno – Starý Lískovec.  
 
  



11. Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Byli navrženi: pan Mgr. Stanislav Skřička – navržen panem místostarostou 

pan Aleš Dvořák – navržen paní Mgr. Květuší Doležalovou 
  paní JUDr. Jiřina Továrková – navržena paní Mgr. Kateřinou Ježovou 
 
Výše navržení s nominací souhlasili. Od pana Mgr. Stanislava Skřičky byl doložen písemný 
souhlas, který bude přílohou zápisu ze zasedání ZMČ. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-7) byla paní JUDr. Jiřina Továrková 
zvolena 2. členem Finančního výboru. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-0-14) pan Aleš Dvořák nebyl zvolen. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-7) byl pan Mgr. Stanislav Skřička 
zvolen 3. členem Finančního výboru. 
 
12. Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Byla navržena: paní Mgr. Květuše Doležalová 
 
Výše navržená s nominací souhlasila. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (21-0-0) byla paní Mgr. Květuše Doležalová 
zvolena předsedkyní Kontrolního výboru ZMČ Brno – Starý Lískovec.  
 
13. Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Byli navrženi: pan Petr Bohumel – navržen panem Petrem Hudlíkem 

pan David Kolínek – navržen panem místostarostou 
  pan Ing. Rostislav Maleňák – navržen doc. Ing. Jaroslavem Zeleným, CSc. 
  paní Mgr. Kateřina Ježová – navržena paní JUDr. Jiřinou Továrkovou 
  pan Ivan Mokrý – navržen panem starostou  
 
Výše navržení s nominací souhlasili. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-7) byl pan Ivan Mokrý zvolen 2. členem 
Kontrolního výboru. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (17-0-4) byla paní Mgr. Ježová zvolena  
3. členem Kontrolního výboru. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (21-0-0) byl pan Ing. Rostislav Maleňák 
zvolen 4. členem Kontrolního výboru. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (17-0-4) byl pan David Kolínek zvolen  
5. členem Kontrolního výboru. 
 
Pan starosta oznámil, že Kontrolní výbor je plně obsazen, takže se dále o navrženém panu 
Petru Bohumelovi nehlasovalo. 



V 18:15 hodin se ze zasedání omluvil a odešel doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. 
 
14. 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 – Ondřej Novák 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
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. 
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. 
 
15. 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 – Josef Kalík 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
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. 
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. 
 

16. 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 – Pavel Lukniš 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
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. 
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. 
 

17. Prominutí poplatků z prodlení – Josef Novosád, nar. 11.3.1953, bývalý nájemce bytu 
č. 23, Vltavská č. o. 21 v Brně    
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-6) bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatků z prodlení ve smyslu 
usnesení č. 2 odst. 1, z XX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec konaného dne 



11.6.2014, ve výši 100 % tj. 361 029 Kč z částky poplatků z prodlení 361 029 Kč panu Josefu 
Novosádovi, bývalému nájemci bytu č. 23 na ul. Vltavská č.o. 21 v Brně. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat pana žadatele o usnesení.  
 
18. Žádost o splátkový kalendář – Marie Poláková, nar. 7.11.1960, bývalý nájemce bytu  
č. 26 na ulici Labská č. o. 35 v Brně – Starém Lískovci   
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-1-6) bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec nesouhlasí se sepsáním splátkového kalendáře 
s paní Marií Polákovou, bývalým nájemcem bytu č. 26 na ulici Labská č.o. 35, Brno – Starý 
Lískovec, na úhradu dlužné částky vykazované na nájemném a úhradách za plnění spojená 
s užíváním předmětného bytu za období od měsíce května r. 2012 (alikvotní část) do měsíce 
července r. 2014 ve výši 233 157 Kč bez příslušenství. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat žadatelku o usnesení.  
 
19. Žádost o splátkový kalendář – Miroslava Ministrová, nar. 5.5.1968 a František 
Urban, nar. 13.8.1959, uživatelé bytu  č. 24 na ulici Kosmonautů č. o. 19 v Brně – Starém 
Lískovci     
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-1-4) bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec nesouhlasí se sepsáním splátkového kalendáře 
s paní Miroslavou Ministrovou a panem Františkem Urbanem, 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 
srpna r. 2011 do měsíce srpna r. 2013 vč. nedoplatků na vyúčtování plnění za r. 2010 a r. 2011 
ve výši 199 656 Kč bez příslušenství. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat žadatele o usnesení. 
 
20. Žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení – Milada Gašková, nar. 21.4.1967, 
nájemce bytu č. 6 na ul. Sevastopolská č. o. 5 v Brně    

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-0-5) bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatků a úroků z prodlení  
ve smyslu usnesení č. 2 z XX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec konaného 
dne 11.6.2014, ve výši 100 % tj. 49 115 Kč z částky poplatků a úroků z prodlení 49 115 Kč 
paní Miladě Gaškové, nájemci bytu č. 6 na ul. Sevastopolská č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci.   
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce bytu žadatelku o usnesení. 
 
21. Návrh rozpočtového výhledu na období 2016–2020 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh rozpočtového výhledu na období 
2016–2020 podle přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání. 
 
  



22. Návrhy změn obecně závazné vyhlášky města Brna č. 1/2014, o regulaci provozu 
loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem na změnu obecně závazné 
vyhlášky města Brna č. 1/2014, o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení 
opatření k zabezpečení veřejného pořádku. Předmětem navrhované změny je úplný zákaz 
provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna. Návrh  
na změnu obecně závazné vyhlášky je přílohou tohoto bodu jednání.  
Nesouhlasí s regulací provozní doby pohostinských a podobných zařízení a heren. 
Předmětem regulace je uzavření provozu ve všech provozovnách, v nichž jsou umístěny 
loterie a jiné podobné hry na území města Brna ve všední dny od 7.00 hod. do 14.00 hod. 
Návrh na regulaci provozní doby předložilo občanské sdružení Brnění. 
 
23. Žádost o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro potřeby JSDH MČ Brno-
Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
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 mil. 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. 
 
24. Vyjádření k odkoupení pozemku p.č. 1664/106 do vlastnictví statutárního města 
Brna a jeho svěření MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-1-4) bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odkoupením pozemku p. č. 1664/106 k. 
ú. Starý Lískovec do vlastnictví Statutárního města Brna a do doby, než bude vykoupen větší 
počet soukromých pozemků v ucelené ploše v této lokalitě nesouhlasí se svěřením pozemku 
p. č. 1664/106 k. ú. Starý Lískovec MČ Brno – Starý Lískovec.  
 
  



25. Novelizace vyhlášky o koordinaci výkopových prací na veřejném prostranství  
ve městě Brně 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh novely obecně závazné 
vyhlášky Statutárního města Brna č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných 
prostranstvích ve městě Brna bez připomínek. 
 
26. Vyjádření k využití předkupního práva u pozemku p. č. 546/1 a 546/2 k. ú. Starý 
Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-0-5) bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s využitím předkupního práva 
u pozemků p. č. 546/1 (331 m2) a 546/2 (43 m2) k. ú. Starý Lískovec. 
 

27. Použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu –  
na Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec 
 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby městská část Brno-Starý 
Lískovec požádala Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části postoupených příjmů 
z prodeje nemovitostí k jinému účelu, za účelem financování zateplení ZŠ Bosonožská Brno – 
Starý Lískovec ve výši 12 239 090 Kč. Celkové předpokládané náklady akce jsou  
36 726 805 Kč. Maximální přislíbená dotace ze SFŽF je ve výši 680 484 Kč. Další 
předpokládané zdroje financování – prostředky EU kryté alokací schválenou EK, jsou 
v maximální výši 11 568 231 Kč. MČ Brno – Starý Lískovec by tedy měla z vlastních zdrojů 
zaplatit cca 24 478 090 Kč. 
 
28. Informace o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Zateplení ZŠ Bosonožská“ 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí podpory  
ze SFŽP na akci „Zateplení ZŠ Bosonožská“, včetně závazků MČ Brno-Starý Lískovec, 
vyplývajících z realizace akce. 
Souhlasí s realizací akce „Zateplení ZŠ Bosonožská“ v souladu s podmínkami rozhodnutí 
č. 14200703-SFŽP, o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního 
programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Rozhodnutí 
je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
29. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 
Pan starosta informoval všechny přítomné, že I. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Starý 
Lískovec se uskuteční 17.prosince 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti ÚMČ. 
 
 


