
Informace z usnesení X. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 3.září 2012 
 
1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec a nastoupení 
náhradníka 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí 
- písemnou rezignaci člena Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec paní Mariny Vítkové  
ze dne 22.8.2012 na funkci zastupitele MČ Brno – Starý Lískovec 
- informaci, že  na uprázdněný mandát v Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec nastupuje 
za člena tohoto zastupitelstva  náhradník z kandidátní listiny téže volební strany pan Ing. Jan 
Turčínek,  nar. 2.9.1982, bytem Malostranská 48, 625 00 Brno, a to dnem 23.8.2012 
- složení slibu nového zastupitele MČ Brno – Starý Lískovec pana Ing. Jana Turčínka   
 
 
2. Prohlášení vlastníka budovy Osová 2,4,6,8 o vymezení jednotek podle ustanovení  
§ 4 zákona č. 65/2002 Sb., o vlastnictví bytů ve znění následných změn a doplňků  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 
 

1. s Prohlášeními vlastníka budov Osová 2, Osová 4, Osová 6 a Osová 8 o vymezení 
jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 65/2002 Sb. o vlastnictví bytů ve znění 
následných změn a doplňků. 

2. se zápisem uvedených prohlášení do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, KP Brno – město. 

3. po vložení do katastru nemovitostí prohlášení vlastníka o vymezení jednotek 
v uvedených domech dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění 
následných změn a doplňků souhlasí se záměrem prodeje již vymezených jednotek. 

 
 
Prohlášení vlastníka budov Osová 2, Osová 4, Osová 6 a Osová 8 o vymezení jednotek podle 
ustanovení § 4 zákona č. 65/2002 Sb. o vlastnictví bytů ve znění následných změn a doplňků 
jsou autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
 

3. Žádost o splátkový kalendář – Pavel Pejčev, uživatel bytu č. 3 na ulici Dunajská  
č.o. 25 v Brně – Starém Lískovci 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se sepsáním splátkového kalendáře s panem 
Pavlem Pejčevem na úhradu dlužné částky  vykazované na nájemném a úhradách za plnění 
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu za období od měsíce července r. 2008 do měsíce 
ledna r. 2010 vč. nedoplatků na vyúčtování plnění za r. 2007 a r. 2009 v celkové výši 127 402 
Kč bez příslušenství s povinností uhradit poslední splátku do konce března 2013 s tím, že 
úhrada příslušenství bude řešena po zaplacení dlužné jistiny. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o usnesení.  
 



4. Žádost o stanovisko k prodeji pozemku p.č. 2399 k.ú. Starý Lískovec – 208 m2 – EVG 
group, spol. s r.o. 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem pozemku p. č. 2399 k. ú. Starý 
Lískovec společnosti pod objektem společenské vybavenosti – drogerie - na adrese Kurská 5, 
Brno společnosti EVG group, s r.o., která tento objekt vlastní a drogerii provozuje.  

 
 
5. Žádost o vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 576/2, 576/3, 576/4 a 576/6 k.ú. 
Starý Lískovec – Franěk, Ondrušovi, Hálovi 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem pozemků v k. ú. Starý Lískovec 
takto: 

a) p. Fraňkovi: část p. č. 576/2 - 26 m2 (díl A) a pozemek p. č. 576/6 - 4 m2, 
b) manželům Ondrušovým: část p. č. 576/2 – 9 m2 (díl C) a pozemek 576/4 – 2 m2, 
c) manželům Hálovým: pozemek p. č. 576/3 – 2 m2  

 

 
6. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková 
organizace 
 
Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině 
příspěvkové organizace Základní  škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, 
příspěvková organizace. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava předmětu činnosti příspěvkové 
organizace ve zřizovací listině. 
Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 

7. Nabytí pozemku p.č. 1664/107 k.ú. Starý Lískovec do majetku Statutárního  
města Brna 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nemá námitky proti nabytí pozemku p. č. 1664/107 
k. ú. Starý Lískovec (558 m2)  do majetku Statutárního města Brna. 

 
 
8. Návrh na odkup pozemku p.č. 2930 k.ú. Starý Lískovec – Meixnerová 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 2930  
k. ú. Starý Lískovec paní Anně Meixnerové, IČ 44989962 vlastníku objektu pivního baru na 
Dunajské 17a, Brno, který je na uvedeném pozemku postaven.     

 
 
9. Rozpočtový výhled 2014 – 2019 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh rozpočtového výhledu na období 
2014 – 2019 podle přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání. 



 
 
 


