
Informace z usnesení IV. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 1. června 2011 
 
1. Žádost o nové projednání prominutí poplatku z prodlení – nájemce bytu č.30 na ul. 
Dunajská č.o. 43 v Brně – Starém Lískovci  
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec trvá na svém usnesení č. 4 přijatém na XV./09 
zasedání konaném dne 3.12.2009, ve kterém revokovalo své usnesení č. 17 přijaté na XIII./09 
zasedání konaném dne 25.6.2009 a neschválilo prominutí poplatku z prodlení ve smyslu 
usnesení č. 29 odst. 3 a 4, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 % tj. 
42 125 Kč z částky poplatku z prodlení 42 125 Kč žadateli, nájemci bytu č. 30 na ul. 
Dunajská č.o. 43 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinen uhradit vyčíslený poplatek 
z prodlení ve výši 42 125 Kč v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového 
kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2011. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o usnesení.  

 
2. Žádost o nové projednání prominutí poplatku z prodlení – uživatelé bytu č. 38 na ul. 
Sevastopolská č.o. 11 v Brně  
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve 
smyslu usnesení č. 29 odst. 3 a 4, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 
100 %  tj. 81 954 Kč z částky poplatku z prodlení 81 954 Kč žadatelům, bytem ul. 
Sevastopolská č.o. 11, č. bytu 38, Brno – Starý Lískovec s tím, že jsou povinni uhradit 
vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 81 954 Kč v pravidelných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2011. Ukládá Odboru správy 
budov a bytů informovat žadatele o usnesení.  
 
3. Vyjádření k žádosti k bezúplatnému převodu pozemků p.č. 1678/125 a 1678/190 k.ú. 
Starý Lískovec do vlastnictví statutárního města Brna 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 
1678/125 (výměra 45 m2) a 1678/190 (výměra 65 m2), oba v k.ú. Starý Lískovec, lokalita 
Jihlavská, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Brna. 
 
 
4. 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.  
463/13 o výměře 8 m2, k.ú. Starý Lískovec, lokalita ulice Kroupova, z vlastnictví ČR-Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna. 
 
5. Vyjádření k dispozici s pozemkem p.č. 744/6 a částí pozemku p.č. 744/1 k.ú. Starý 
Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 744/6 o výměře 
5 m2 a  části p.č. 744/1 k.ú. Starý Lískovec (oba lokalita konec ulice Šoustalovy) 
spoluvlastníkům přilehlé nemovitosti – majitel I. - podíl ½, majitel II. - podíl ½ a souhlasí 
s podáním žádosti majetkovému odboru MmB  o svěření pozemků p.č. 744/6 o výměře 5 m2  
a části p.č. 744/1 k.ú. Starý Lískovec, Městské části Brno - Starý Lískovec k pronájmu. 



 
6. Nabytí pozemků p.č. 993/19, p.č. 1749/63, p.č. 1749/64, p.č. 1749/65 v k.ú. Starý 
Lískovec do majetku statutárního města Brna 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje souhlasit se svěřením pozemků p.č. 
993/19, p.č. 1749/63, p.č. 1749/64, p.č. 1749/65 (lokalita při toku Leskavy) v k.ú. Starý 
Lískovec, městské části Brno-Starý Lískovec. 
 
7. Nabytí pozemků do vlastnictví statutárního města Brna 
 
Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s nabytím pozemků p.č. 1848/30 a 1848/55 
k.ú. Starý Lískovec do vlastnictví statutárního města Brna. 
 

8. Schválení podání žádosti o svěření pozemků p.č. 1684/26 ostatní plocha o výměře 
2 239 m2 a p.č. 1684/86 ostatní plocha o výměře 14 673 m2 oba k.ú. Starý Lískovec – 
lokalita „Západní brána“  
 
Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním písemné žádosti MO MMB na 
opětovné svěření pozemků p.č. 1684/26 ostatní plocha o výměře 2 239 m2 a   p.č. 1684/86 
ostatní plocha o výměře 14 673 m2 k.ú. Starý Lískovec-lokalita ,,Západní brána“městské části 
Brno-Starý Lískovec, za účelem pronájmu stávajícím nebo novým nájemcům. 
 

9. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna, kterou se stanovuje spalování 
suchých rostlinných materiálů 
 
Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh  obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů ve městě Brně a dle zmocnění v čl. 2 vyhlášky stanoví pro MČ Starý Lískovec 
podmínky pro spalování takto: jen v období 3.-5. měsíc, 9.-11. měsíc vždy první pátek od 10 
do 18 hodin a první sobotu od 8 do 12 hodin příslušného kalendářního měsíce mimo inverzi. 

Ukládá OVŠ toto usnesení postoupit OŽP MMB ve stanoveném termínu do 30.6.2011. 

 
10. Návrh změny a doplnění obecně závazné vyhlášky SmB č.20/2001, kterou se vydává 
Statut města Brna 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem změny a doplnění obecně 
závazné vyhlášky SmB č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna v předloženém znění. 

 
11. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno – Starý Lískovec za rok 2010 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje bez výhrad závěrečný účet Městské části 
Brno-Starý Lískovec za rok 2010 včetně  zpráv auditora  o výsledku přezkoumání  
celoročního hospodaření za rok 2010 a ověření účetní uzávěrky k 31.12. 2010. 

 
12. Zpráva Kontrolního výboru 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  zprávu Kontrolního výboru. 
 



13. Zpráva Finančního výboru za období III. - V./2011 
 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za 
období III. – V./2011. 
Vyzývá Radu MČ Brno-Starý Lískovec, aby na příštím jednání Zastupitelstva předložila 
Seznam investičních akcí a záměrů s předpokladem realizace v roce 2011 a především  
v dalších letech s odhadem ceny a zdroji financování a aby tento materiál byl v dostatečném 
předstihu projednán v dotčených komisích a výborech.  
 

14. Rozpočtové opatření č.11 – finanční vypořádání s městem za rok 2010 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 11, který je přílohou tohoto bodu 
jednání.   
  
 


