
Informace z usnesení XIiI Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 29.dubna 2013 
 
 
1A. „Zpráva Finan čního výboru za období II. – IV./2013“ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru  
za období II. – IV./2013. 
 
 
1B. Schválení účetní závěrky M Č Brno – Starý Lískovec za rok 2012 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje účetní závěrku městské části Brno-Starý 
Lískovec za rok 2012, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
2. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno – Starý Lískovec za rok 2012 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje bez výhrad Závěrečný účet městské části 
Brno-Starý Lískovec za rok 2012 včetně zprávy auditora  o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2012 a ověření účetní uzávěrky k 31.12.2012. 
 
 
3. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2011 Požární  
řád města Brna 
 
Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s připravovanou novelou obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2011 Požární řád města Brna včetně aktuální úpravy 
dotčených příloh vyhlášky. 
Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 
 
 
4. Osová 2, 4, 6, 8 – prodej vymezených jednotek – předmět prodeje a kupní cena 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 

1. Předmět prodeje a kupní cena (dle LV)  

- vymezených jednotek č. 579/1-579/22 v budově č. p. 579, Osová 2, postavené  
na pozemku p. č. 2758, k. ú. Starý Lískovec, město Brno, včetně jejich 
spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy, v Brně, k. ú. Starý 
Lískovec,  

- vymezených jednotek č. 591/1-591/22 v budově č. p. 591, Osová 4, postavené  
na pozemku p. č. 2759, k. ú. Starý Lískovec, město Brno, včetně jejich 
spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy, v Brně, k. ú. Starý 
Lískovec,  

- vymezených jednotek č. 593/1-593/22 v budově č. p. 593, Osová 6, postavené  
na pozemku p. č. 2760, k. ú. Starý Lískovec, město Brno, včetně jejich 
spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy, v Brně, k. ú. Starý 
Lískovec,  



- vymezených jednotek č. 596/1-596/22 v budově č. p. 596, Osová 8, postavené  
na pozemku p. č. 2761, k. ú. Starý Lískovec, město Brno, včetně jejich 
spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy, v Brně, k. ú. Starý 
Lískovec. 

2. Přehled kupních cen A, B, C výše uvedených vymezených jednotek vypočtených 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob – účinných od 1.11.2007, schválených Z5/008. zasedáním ZMB dne 
4.9.2007 se změnou schválenou Z5/015. zasedáním ZMB dne 27.5.2008. 

 
3. 1. Nabídku  na  prodej bytové jednotky do vlastnictví - VZOR 

Akceptaci nabídky na odkoupení bytu do vlastnictví (dle Pravidel prodeje a podle 
zákona  
č.  72/1994 Sb. v platném znění)  - VZOR    

 

4. Seznam nájemců vymezených jednotek č. 579/1-579/22 v budově č. p. 579, Osová 2,  
č. 591/1-591/22 v budově č. p. 591, Osová 4, č. 593/1-593/22 v budově č. p. 593, 
Osová 6, č. 596/1-596/22 v budově č. p. 596, Osová 8, kterým bude zaslána Nabídka  
na prodej bytové jednotky do vlastnictví. 

 

 

Kupní ceny A,B,C vymezených jednotek v budovách Osová 2,4,6,8,  Předmět prodeje a kupní 
cena jednotlivých uvedených vymezených jednotek (celkem 88 bytů), 1. Nabídka  na  prodej 
bytové jednotky do vlastnictví – VZOR, Akceptace nabídky na odkoupení bytu do vlastnictví  
(dle Pravidel prodeje a podle zákona č.  72/1994 Sb. v platném znění)  - VZOR a Seznamy 
nájemců vymezených jednotek  jsou autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání.  
1. Nabídka  na  prodej bytové jednotky do vlastnictví – VZOR a Akceptace nabídky na 
odkoupení bytu do vlastnictví  (dle Pravidel prodeje a podle zákona č.  72/1994 Sb. v platném 
znění)  - VZOR – byly zkontrolovány právníkem úřadu. 

 
 
5. Žádosti o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2395/8 k.ú. Starý Lískovec 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem pozemku p. č. 2395/8  k.ú. 
Starý Lískovec. 

 
6. Žádost o vyjádření k odkupu části pozemku p.č.2395/3 k.ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 2395/3  
k. ú. Starý Lískovec žadateli, bytem Jemelkova 79, Brno  pro vybudování  
2 parkovacích stání.  

 

7. Směna pozemku mezi Masarykovou univerzitou a Statutárním městem Brnem 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje stanovisko k návrhu převodu pozemků  
do vlastnictví  Statutárního města Brna  podle přiložených dvou seznamů. 



 

8. Návrh vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 28/2005, 
o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh vyhlášky, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky 
provozování taxislužby na území města Brna. 

 
9. Novelizace OZV, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna č.20/2001, 
kterou se vydává Statut města Brna ve znění pozdějších předpisů 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje úpravu návrhu na novelizaci obecně 
závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 20/2001, kterou 
se vydává statut města Brna ve znění pozdějších předpisů. 
 
-  v oblasti životního prostředí ( článek 22 statutu ),  
-  v oblasti dopravy ( článek 29 a 30 statutu ).  

* koncepce dopravy,  
- čl. 29 přílohy – působnost města v odst. a)  
- čl. 30 přílohy – působnost MČ odst. a )  

*  výdej parkovacích karet pro rezidentní parkování 
- čl. 29 působnost města odst. h)   
- čl.30 působnost MČ odst. i)  
S podmínkou, že MČ bude mít pravomoc rozhodout, kterých ulic se bude rezidenční 
parkování týkat, stanoví poplatky a typy automobilů, kterých se bude vydání karty týkat  
a určí dobu platnosti vydávaných karet.  

*  Povolování vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP 
-  článek 30 působnost městských částí odst. f). 
 
Neschvaluje  
správu účelových komunikací,  
- článek 30 působnost městských částí odst. h), tedy aby MČ  zabezpečovaly v souladu 

se záměry rozvoje města výkon práv a povinností k účelovým komunikacím. 
 
 
10. Schválení spolufinancování projektů realizace energetických úspor v letech 2013-
2014 ve výši 4 076 000 Kč, zateplení ZŠ Labská 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje spolufinancování projektů realizace 
energetických úspor v letech 2013-2014 ve výši 4 076 000Kč, zateplení ZŠ Labská. 

 
 
11. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 
Předběžný termín XIV.ZMČ byl stanoven na středu 26.6.2013 v 17 hodin. 
 
 
 


