
Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 
 
 
1. Žádost o splátkový kalendář – Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici 
Kurská č.o. 2 v Brně – Starém Lískovci 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí se sepsáním splátkového kalendáře s paní 
Lenkou Zeiselovou, bývalým uživatelem bytu č. 14 na ulici Kurská č.o. 2, Brno – Starý 
Lískovec, na úhradu dlužné částky vykazované na nájemném a úhradách za plnění spojená 
s užíváním předmětného bytu za období od měsíce prosince r. 2010 do měsíce srpna r. 2012 
v celkové výši 146 431 Kč bez příslušenství v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 
2 500 Kč s podmínkou ztráty výhody splátek a s povinností uhradit poslední splátku  
do 30.11.2018 s tím, že úhrada příslušenství bude řešena po zaplacení dlužné jistiny. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat paní Lenku Zeiselovou o usnesení.  
 
 
2. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 579/13 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje nabídku na prodej bytové jednotky  
do vlastnictví – bytu č. 13, o velikosti 41,17 m2, umístěném v 7. nadzemním podlaží domu 
č.p. 579 v Brně na ulici Osová, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
budovy č.p. 579, v obci Brno, k.ú. Starý Lískovec, jejímu současnému nájemci. 
1. nabídka na prodej bytové jednotky do vlastnictví včetně Akceptace nabídky na odkoupení 
bytu do vlastnictví je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
3. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 6, byt č. 593/12 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/12, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům 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 456 871 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00179, 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 9 400 013 00179 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
4. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 8, byt č. 596/12 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/12, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 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 455 573 Kč a podmínek, 



uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00189, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této 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 9 400 013 00189 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
5. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 6, byt č. 593/18 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/18, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni 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 456 871 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00178, 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 9 400 013 00178 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
6. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 4, byt č. 591/22 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/22, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4412/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni 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 411 517 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00187, 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 9 400 013 00187 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
7. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 4, byt č. 591/20 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/20, 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 stávající nájemkyni 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 468 876 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00188, 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 9 400 013 00188 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
8. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 4, byt č. 591/8 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/8, 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 stávajícím nájemcům 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 9 400 013 00180, 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 9 400 013 00180 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
9. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 579/22 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/22, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4345/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícímu nájemci 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 397 686 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00186, 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 9 400 013 00186 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 



10. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 579/21 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni  
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 470 352 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00181, 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 9 400 013 00181 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
11. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 579/2 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/2, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni  
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 482 588 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00185, 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 9 400 013 00185 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. 8, byt č. 596/8 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. neschvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/8, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 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 455 573 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00190, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy  
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
 
 



13. Zpráva kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  zprávu Kontrolního výboru. 
 
 
14. Zpráva Finančního výboru za období X. - XII./2013 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru  
za období X. – XII./2013. 
 
 
15. Vyjádření ke směně pozemků p.č. 150/2 a 4866/3 k.ú. Žabovřesky za p.č. 1679/4, 
1679/12, 1679/14, 1678/193 a část 1679/2 k.ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se směnou pozemků v k. ú. Žabovřesky  
za jeden z navrhovaných pozemků k. ú. Starý Lískovec v přiměřené velikosti např. část  
(500 m2) p. č. 1679/2, nebo p. č. 1678/193 (336 m2), nebo p. č. 1679/14 (361 m2)  
za předpokladu, že rozdíl v metrech bude finančně vyrovnán. 

 
 
16. Vyjádření k prodeji – pronájmu části pozemku p.č. 862 k.ú. Starý Lískovec  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem části pozemku (cca 19 m2)   
p.č. 862 k. ú. Starý Lískovec žadateli. 

 
17. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB, kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemků Statutárního města Brna 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky SmB, 
kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků Statutárního města Brna č. 10. 

 
 
18. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her  
a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna, o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení 
opatření k zabezpečení veřejného pořádku. 
 

 
19. Připojení k Metropolitní síti m ěsta Brna – posunutí termínu realizace 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 1 schválené na XVI. zasedání 
ZMČ Brno-Starý Lískovec konaném dne 11. 11. 2013:  
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec s c h v a l u j e poskytnutí transferu Magistrátu města Brna ve výši 
200 tis. Kč na připojení objektu ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, k Metropolitní síti 
města Brna a  
s c h v a l u j e   RO č. 31   

RO č. 31 Č.účtu Oddíl / § položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD Kč DAL 

Transfer městu Brnu 231 10 6409 6341      200 000 



Všeobecná rezerva 231 10 6409 5901      -200 000 
Celkem         0 
 
 
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. 
 
 
20. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec 
  
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2014 
s celkovými příjmy 48 019 tis. Kč, výdaji v celkové výši 118 554 tis. Kč a financováním  
ve výši 70 535 tis. Kč, včetně návrhu plánu nákladů a výnosů VHČ, rozpočtu účelových 
fondů, finančního vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) a závazné 
ukazatele rozpočtu: 

a) celkový objem příjmů vyjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu 
města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

b) celkový objem výdajů vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

c) celkový objem financování, 
d) finanční vztah k právnickým osobám zřízeným městskou částí (MŠ a ZŠ), 
e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 

z rozpočtu městské části, které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem  
ze stanovené rezervy pro tyto účely, 

 
Pověřuje Radu MČ Brno – Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění provádět následující rozpočtová opatření pro r. 2014: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních  
a kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby (vyjma závazných 
ukazatelů stanovených Zastupitelstvem městské části), 

b) přesuny z položky a do položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého 
rozpočtu MČ a tvorbu nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové 
skladby a přesuny mezi položkami 5901, 

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti 
s účelově přijatými transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, 
státních fondů a krajů a obcí, případě realizovat rozpočtová opatření při změnách  
ve výši přiznaných transferů z Magistrátu města Brna, a dále rozpočtová opatření  
na základě schválení Zastupitelstva města Brna v souvislosti s použitím prostředků 
z prodeje majetku určených pro bytové hospodářství do hlavní činnosti (tj. převod 
prostředků z Fondu bytové výstavby MČ do hlavní činnosti na základě souhlasu 
ZMB), 

d) upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů  
a prodeje nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů 
v kapitálové oblasti MČ, vč. vedlejší hospodářské činnosti. 

 
 
21. Pověření k úpravě schváleného rozpočtu 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec pověřuje vedoucí finančního odboru úpravou 
schváleného rozpočtu na rok 2014 dle vyhlášky o rozpočtové skladbě účinné k 1. 1. 2014.  
 


