
Informace z usnesení VI. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 19.října 2011 
 
1. Zánik mandátu člena ZMČ Brno – Starý Lískovec, nastoupení náhradníka a složení 
slibu nového člena ZMČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí 
- oznámení o úmrtí zastupitele MČ Brno – Starý Lískovec pana Ing. Miloslava Látala, CSc., 
(datum úmrtí 31.8.2011) 
- informaci, že  na uprázdněný mandát v Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec nastupuje 
za člena tohoto zastupitelstva  náhradník z kandidátní listiny téže volební strany pan Ivo 
Peknik, nar. 18.3.1979, bytem Mikuláškovo nám. 12, 625 00 Brno, a to dnem 1.9.2011 
- složení slibu nového zastupitele MČ Brno – Starý Lískovec pana Ivo Peknika.   

 
2. Novelizace vyhlášky č.22/2010 ve znění vyhlášky č.5/2011 o místních poplatcích – 
změny v příloze vyhlášky Statutárního města Brna č.22/2010 o místních poplatcích, 
kterou se stanovují sazby poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se změnami přílohy vyhlášky  
Statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích, kterou se stanovují sazby poplatku 
za užívání veřejného prostranství následovně: 
 
- umístění reklamních zařízení – ostatní    10 Kč/m2/den 
- umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí  100,- Kč/m2/den 
- pořádání reklamních akcí     10,- Kč/m2/den 
- užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč/m2/den 
 
Ukládá OVŠ sdělit toto usnesení ORF MMB do 31.10.2011. 
 
3. Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s návrhem Vyhlášky statutárního 
města Brna č. 6/2009, kterou se vydávají požární řády města Brna, ve znění obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 19/2009 v předloženém znění. 
 
Ukládá OVŠ sdělit toto usnesení OVV MMB do 31.10.2011. 

 
4. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní 
místo lokálního herního systému 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový 
interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. 

Ukládá OVš postoupit toto znění usnesení Magistrátu města Brna, Odboru rozpočtu  
a financování v termínu do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno – 
Starý Lískovec. 



 
5. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 
SmB č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce Statutárního města Brna 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška SmB č. 25/2005, 
k zajištění Energetické koncepce Statutárního města Brna. 

Ukládá OVš postoupit toto znění usnesení Magistrátu města Brna, Odboru technických sítí  
v termínu do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Starý 
Lískovec. 

 
6. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o regulaci výherních 
hracích přístrojů a jiných podobných her 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna o regulaci provozu výherních hracích přístrojů a novou přílohu této 
vyhlášky pro území MČ Brno – Starý Lískovec ve znění: „Veřejně přístupná místa, na kterých 
je zakázáno provozování loterií a jiných podobných her v MČ Brno – Starý Lískovec: celé 
území městské části“. 

Ukládá OVš postoupit toto znění usnesení Magistrátu města Brna, Odboru rozpočtu  
a financování v termínu do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno – 
Starý Lískovec. 

 
7. Žádost ŽSD a.s. o vyjádření k prodeji pozemku SmB, p.č. 1678/201 do majetku ŽSD 
a.s. 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem pozemku Statutárního města 
Brna p. č. 1678/201 (27 m2)  pod stavbou „Hromadné garáže – Jihlavská“ do majetku ŽSD 
a.s. 

Ukládá OVš postoupit toto znění usnesení ŽSD a.s. v termínu do 7 dnů po vyhotovení zápisu 
ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec. 

8. Žádost o vyjádření k převodu pozemku 1/3 k.ú. Starý Lískovec do vlastnictví 
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého Brno – Starý Lískovec 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 1/3 
k. ú. Starý Lískovec pod objektem kostela sv. Jana Nepomuckého na ul. El. Přemyslovny 27  
v Brně ve vlastnictví Statutárního města Brna do vlastnictví Římskokatolické farnosti  
u kostela sv. Jana Nepomuckého Brno – Starý Lískovec.  

Ukládá OVš postoupit toto znění usnesení Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jana 
Nepomuckého Brno – Starý Lískovec v termínu do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec. 



 
9. Žádost o odkup částí pozemku p.č. 455/1, 460, 998/10 k.ú. Starý Lískovec – Dr. 
Rektorová 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s odprodejem částí pozemků p. č. 455/1, 
460, 998/10 k.ú. Starý Lískovec ve vlastnictví Statutárního města Brna do vlastnictví  
Dr. Rektorové. 

Ukládá OVš postoupit toto znění usnesení žadatelce v termínu do 7 dnů po vyhotovení zápisu 
ze VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec. 

 
10. Rozpočtové opatření č.31 – přesun volných finančních zdrojů do všeobecné rezervy 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 31, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

11. Zpráva kontrolního výboru 
 

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

 
12. Zpráva Finančního výboru za období VI.-X./2011 
 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za 
období VI. – X./2011. 
 
13. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna, 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. 9. 

Ukládá OVš postoupit toto znění usnesení Majetkovému odboru MmB v termínu do 7 dnů po 
vyhotovení zápisu ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec. 

 

 


