
Informace z usnesení I. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 9.prosince 2010 
 
.Návrh rozpočtu ÚMČ Brno – Starý Lískovec na r. 2011 
 
K tomuto bodu jednání podal pan Vladimír Baňoch písemný návrh na jeho změnu,  který je 
k zápisu přiložen jako příloha č.3. Pan starosta dal o pozměňovacím návrhu  hlasovat.  
 
Zastupitelstvo MČ Brno nepřijalo  pozměňovací návrh pana Vladimíra Baňocha. 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  předložený návrh rozpočtu na rok 2011 
s celkovými příjmy 78.466 tis.Kč, výdaji v celkové výši 77.082 tis.Kč a financováním ve výši 
1.438 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 

 
a  pověřuje  
 
Radu MČ Brno-Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb.,  
o obcích v platném znění provádět následná rozpočtová opatření pro r.2011: 

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

b) přesuny z 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 oblasti 
kapitálových výdajů MČ a vedlejší hospodářské činnosti. 

 
 

2. Výkup/prodej id. ½ pozemku v k.ú. Starý Lískovec – žádost o stanovisko 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
1. s výkupem id. 1/2 pozemku p.č. KN 73 zahrada o výměře 333 m2, k.ú. Starý Lískovec – 
lokalita   Příčky, od  spoluvlastnic tohoto pozemku a   



2. s prodejem id. 1/2 pozemku p.č. KN 73 zahrada o výměře 333 m2 v k.ú. Starý Lískovec 
lokalita  Příčky,  spoluvlastnicím tohoto pozemku,  popřípadě třetí osobě. 
 

3. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Starý Lískovec do vlastnictví statutárního města 

Brna 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. KN 
463/12 o výměře 9 m2, k.ú. Starý Lískovec – lokalita ulice Kroupova, z vlastnictví ČR-Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna. 
 
4. Žádost o dotaci JSDH Brno – Starý Lískovec pro rok 2011 z rozpočtu JMK  

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání Žádosti o dotaci rozpočtu JMK 
v souladu s dotačním programem Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné 
prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí 
Jihomoravského kraje na období 2009 – 2012 v celkové výši 720 tis. Kč s 30% spoluúčastí 
MČ Brno – Starý Lískovec. 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. 

 
5. Návrh novely OZV statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města 

Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s předloženou úpravou OZV SMB č. 20/2001 
(Statut města Brna) v oblasti zastupování města v územních řízeních pro nejednoznačnost stanovení 
odpovědnosti v této oblasti. Požaduje v souvislosti navrhovanou novelizací v oblasti životního 
prostředí dále upravit stávající text Statutu města Brna v čl.21 – působnost města, písmeno c) čtvrtá 
odrážka, která zní „zajišťuje pro město plnění povinností původce odpadů“,mimo uvedené připomínky 
souhlasí  předloženou úpravou OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) v oblastech životního 
prostředí, kultury, finančního hospodaření a ve věci vzájemného výkonu přenesené působnosti mezi 
MČ. Ukládá vedoucí OVV neprodleně sdělit toto stanovisko ORGO MMB. 
 

6. Návrh kritérií pro poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ a dalším členům 

Komisí a Výborů 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec stanoví výši měsíčních odměn neuvolněným členům 
ZMČ a nečlenům ZMČ za výkon funkce takto: 
 
Člen Zastupitelstva MČ:       600,00 Kč 
Člen Rady MČ:             1 700,00 Kč 
 
Předseda Výboru nebo Komise         1 000,00 Kč 
1. členství ve Výboru nebo Komisi      700,00 Kč 
2. členství ve Výboru nebo Komisi      300,00 Kč 
3. členství ve Výboru nebo Komisi                150,00 Kč 
4. členství ve Výboru nebo Komisi                100,00 Kč 
další členství ve Výboru nebo Komisi                  0,00 Kč 
 



Člen Výboru nebo Komise (nečlen ZMČ) na základě Dohody o provedení práce v měsíčním 
rozsahu 5 hodin s odměnou 100,00 Kč/hod. 
 
7. Vrácení neumořených vložených finančních prostředků – Mikuláškovo nám. 

č.o.1,2.3,4,12,13 

Zastupitelstvo MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje výši finančních částek určených 
k vyplacení jednotlivým nájemcům bytů, které vznikly přestavbou společných prostor 
v bytových domech  a vybudování bylo financováno nájemci těchto bytů: 
 

1. Mikuláškovo náměstí č.o. 1, byt č. 22   166 620 Kč 
2. Mikuláškovo náměstí č.o. 2, byt č. 22   168 750 Kč 
3. Mikuláškovo náměstí č.o. 3, byt č. 22   162 220 Kč   
4. Mikuláškovo náměstí č.o. 4, byt č. 22   164 280 Kč 
5. Mikuláškovo náměstí č.o. 12, byt č. 22   179 890 Kč  
6. Mikuláškovo náměstí č.o. 13, byt č. 22   179 890 Kč 

 
V případě dluhu na plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu se dlužná částka 
započte.Finanční částky se vyplácí z důvodu prodeje výše uvedených domů právnickým 
osobám.   
 
 
7.Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 

Zastupitelstvo MČ Brno - Starý Lískovec  bere na vědomí zápis z   1. jednání Finančního 
výboru ze dne 8.12.2010. 
 
Diskuse proběhla bez požadavku zápisu. 
 


