
Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 3.prosince 2012 
 
1. Labská 35 – žádost nájemců o prodej domu 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s přeřazením bytového domu na ulici 
Labská č.o. 35 ze seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá po dobu nejméně  
15 let do seznamu domů, které budou připravovány k prodeji. 
 
 
2. „Záměr prodeje vymezených bytových jednotek dle zákona č.72/1994 Sb., v platném 
znění v bytových domech na ulici Osová č.o. 2, 4, 6, 8“ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se záměrem prodeje: 
 
a) vymezených bytových jednotek č. 596/1, č. 596/2, č. 596/3, č. 596/4, č. 596/5, č. 596/6,  
č. 596/7, č. 596/8, č. 596/9, č. 596/10, č. 596/11, č. 596/12, č. 596/13, č. 596/14, č. 596/15,  
č. 596/16, č. 596/17, č. 596/18, č. 596/19, č. 596/20, č. 596/21, č. 596/22 v budově č.p. 596, 
Osová 8, postavené na pozemku p.č. 2761 včetně jejich spoluvlastnických podílů  
na společných částech uvedené budovy a pozemku  p.č. 2761 - zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 230 m2, v Brně, k.ú. Starý Lískovec 
 
b) vymezených bytových jednotek č. 593/1, č. 593/2, č. 593/3, č. 593/4, č. 593/5, č. 593/6,  
č. 593/7, č. 593/8, č. 593/9, č. 593/10, č. 593/11, č. 593/12, č. 593/13, č. 593/14, č. 593/15,  
č. 593/16, č. 593/17, č. 593/18, č. 593/19, č. 593/20, č. 593/21, č. 593/22 v budově č.p. 593, 
Osová 6, postavené na pozemku p.č. 2760 včetně jejich spoluvlastnických podílů  
na společných částech uvedené budovy a pozemku  p.č. 2760 - zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 228 m2, v Brně, k.ú. Starý Lískovec 
 
c) vymezených bytových jednotek č. 591/1, č. 591/2, č. 591/3, č. 591/4, č. 591/5, č. 591/6,  
č. 591/7, č. 591/8, č. 591/9, č. 591/10, č. 591/11, č. 591/12, č. 591/13, č. 591/14, č. 591/15,  
č. 591/16, č. 591/17, č. 591/18, č. 591/19, č. 591/20, č. 591/21, č. 591/22 v budově č.p. 591, 
Osová 4, postavené na pozemku p.č. 2759 včetně jejich spoluvlastnických podílů  
na společných částech uvedené budovy a pozemku p.č. 2759 - zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 277 m2, v Brně, k.ú. Starý Lískovec 
 
d) vymezených bytových jednotek č. 579/1, č. 579/2, č. 579/3, č. 579/4, č. 579/5, č. 579/6,  
č. 579/7, č. 579/8, č. 579/9, č. 579/10, č. 579/11, č. 579/12, č. 579/13, č. 579/14, č. 579/15,  
č. 579/16, č. 579/17, č. 579/18, č. 579/19, č. 579/20, č. 579/21, č. 579/22 v budově č.p. 579, 
Osová 2, postavené na pozemku p.č. 2758 včetně jejich spoluvlastnických podílů  
na společných částech uvedené budovy a pozemku  p.č. 2758 - zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 182 m2, v Brně, k.ú. Starý Lískovec 
 
 
3. Zpráva Finančního výboru za období VI. – XI./2012 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru  
za období VI. – XI./2012. 
 
 
 
 
 



4. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na r. 2013 
 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2013 
s celkovými příjmy 46 364 tis. Kč, výdaji v celkové výši 95 363 tis. Kč a financováním ve 
výši 48 999 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 a založeným městem (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. 2013: 

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, 

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. 

 
 
5. Odsvěření pozemků p.č. 280/1, 291/1 a 291/3 k.ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žádosti o odsvěření pozemků  
p. č. 280/1, 291/1 a 291/3 všechny k. ú. Starý Lískovec Statutárnímu městu Brnu 
prostřednictvím Majetkového odboru Magistrátu města Brna. 

 
6. Návrh novely obecně závažné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se 
stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh novely obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna č.21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých 
rostlinných materiálů. 

 



7. Souhlas s tím, aby Magistrát města Brna vydával vyjádření k řízení podle § 11 odst. 2, 
písm. B) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. k umístění stacionárního zdroje 
uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje, aby Magistrát města Brna vydával 
vyjádření k řízení podle § 11 odst. 2, písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,  
tj. k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona. 

 
 
8. Plochy nejvýznamnější zeleně v městě Brně, změna obecně závazné vyhlášky 
Statutárního  města  Brna  č. 15/2007  o  ochraně  zeleně v městě Brně 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s vyřazením nejvýznamnějších ploch zeleně 
(pozemků v k. ú. Starý Lískovec), jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen, z  přílohy obecně 
závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, a to:  
z plochy č. 169 – p. č. 1684/24, 1684/95 - ul. El.Přemyslovny;  
z plochy č. 170 – p.č. 2437/1, 2437/2, 2437/3, 2437/5, 2437/6, 998/9, část pozemku p. č. 2363 
- ul. Bosonožská – Klobásova;  
z plochy č. 172 – p.č. 1684/111, 1684/20, 1684/92, část pozemku p. č. 2348/1, 2395/5, část 
pozemku p.č. 2395/1, 2395/2, část pozemku p.č. 2395/4,  část pozemku p.č. 998/6 - Valy 
kolem sídliště, z důvodu, že žádná uvedená zelená plocha nemá charakter významné zeleně. 
 
 
9. Návrh  plánu  investičních akcí na rok 2013 a další roky v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje plán investičních akcí na rok 2013  
a následující roky v MČ Brno – Starý Lískovec dle předloženého návrhu, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
  
 
 
10. Zpráva kontrolního výboru 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 

 
 
 


