
Informace z usnesení XII Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 20.února 2013 
 
1. Převedení finančních prostředků MČ z VHČ do rozpočtu HČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec žádá Zastupitelstvo města Brna o souhlas 
s převedením finanční částky 30 mil. Kč z Fondu bytové výstavby MČ Brno – Starý Lískovec 
(prostředky VHČ) do rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec za účelem financování 
rekonstrukce Základní školy Labská č.o. 27, rozšíření kapacity Mateřské školy Ulice 
Kosmonautů č.o. 2 a rekonstrukce nové radnice na ulici Oderská č.o. 4. 
 
 
2. Labská 37 – žádost nájemců o prodej domu 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s přeřazením bytového domu na ulici 
Labská č.o. 37 ze seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá po dobu nejméně 15 
let do seznamu domů, které budou připravovány k prodeji. 
 
 
3. Statut sociálního fondu 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložený aktualizovaný Statut 
Sociálního fondu, který tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
 
4. Novelizace příloh obecně závazné vyhlášky SmB č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu 
na veřejných prostranstvích 
 
Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje přílohu č. 1 Statutárního města Brna  
č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku a přílohu č. 2 této obecně závazné vyhlášky doplňuje 
takto: 
Starolískovecké domácí zabíjačkové hody 
Starolískovecké rybí hody 
 
 
5. Vypořádání pozemků pod trafostanicemi společnosti E.ON 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem pozemků a souhlasí 
s podáním žádosti o svěření pozemků pod budovami společnosti E.ON Distribuce, a.s. MČ 
Brno – Starý Lískovec k pronájmu. 

 
 
6. Návrh prodeje budovy č.p. 270 – U hřiště 2 / Kroupova 108 na pozemku p.č. 207/1 
k.ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem budovy  č. p. 270 U Hřiště 
2/Kroupova 108 na pozemku p. č. 207/1 k. ú. Starý Lískovec.  

 
 



7. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 621 – 239 m2 – Aleš Menc, Klobásova 61 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje souhlasit s prodejem pozemku  
p. č. 621 k. ú. Starý Lískovec (239 m2) ve vlastnictví Statutárního města Brna do vlastnictví 
pana Ing. Aleše Mence, bytem Klobásova 61, Brno. 

 

8. Žádost o odkup částí pozemků p.č. 455/1, 460, 998/10 k.ú. Starý Lískovec –  
Dr. Rektorová 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec trvá na usnesení č. 9/VI. ze dne 19. 10. 2011  
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. 

 
 
9. 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. 7/2012 na území MČ Brno – Starý Lískovec 

 
Zastupitelstvo  MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s doplněním pohostinského zařízení  
na ul. Jemelkova 7 – 33 lichá, Po – Ne od 16:00 do 22:00 hod do stávajícího znění přílohy 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č 12/2011, ve znění vyhlášky 7/2012 
pozdějších předpisů, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně 
restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,  
ve které jsou stanovena místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních 
zahrádkách nacházejících se na území MČ Brno – Starý Lískovec  vykonávat veřejnou 
produkci hudby pouze v určeném čase. 
Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 
 
 
10. Zpráva Kontrolního výboru 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  zprávu Kontrolního výboru. 

 
11. Zpráva Finančního výboru za období XII./2012 – I./2013 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za 
období XII./2012 – I./2013. 
 
 
12.  Návrh   obecně   závazné  vyhlášky,   kterou  se   mění  a  doplňuje OZV  
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 návrh novely obecně závazné vyhlášky, 
kterou  se  mění  a  doplňuje  OZV 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, včetně stávající přílohy č. 1 a přílohy č. 2, 
do které se doplňuje nově vymezený prostor kam je vstup se psy zakázán, a to „Přírodní 
zahrada ulice Kosmonautů 4, p.č. 2468 v k.ú. Starý Lískovec“.  



 
 
13. Žádost o dotace z rozpočtu JMK pro pot řeby JSDH Brno – Starý Lískovec  
pro rok 2013 
 
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 310 tis. Kč 
s 30% spoluúčastí MČ Brno – Starý Lískovec na dovybavení has. automobilu a výstroj  
a výzbroj pro členy jednotky. 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. 
 
 
14. Různé, diskuze, dotazy, vystoupení občanů 
 
- Pan starosta pozval všechny přítomné na Veřejnou besedu s pracovníky Policie ČR  
a Městské policie, která se uskuteční 21.3.2013 v 18:00 hodin v jídelně Základní školy 
Labská. 
 
- Dále pan starosta upozornil zastupitele, že se bude konat v dubnu 2013 mimořádné ZMČ 
z důvodů schválení Privatizace domů na ul. Osová. Jelikož se předpokládá, že podklady 
budou ve velkém množství, byli zastupitelé požádání o schválení předložení podkladových 
materiálů na CD. 
 
 
 


