
Informace z usnesení VII. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 13.prosince 2011 
 
1. Privatizace domovního celku Osová 2, 4 a bytových domů Osová 6, Osová 8 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu města Brna 
zrušit záměr prodeje domovního celku Osová 2,4 a bytových domů Osová 6, Osová 8  
a schválit výjimku z Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
a souhlasit s prodejem těchto domů dle zák. č. 72/1994 Sb.,o vlastnictví bytů, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, po jednotkách z úrovně MČ Brno-Starý Lískovec, s tím, že 
nebytové jednotky v těchto domech zůstanou v majetku statutárního města Brna.  

 
2. Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2328 k.ú. Starý Lískovec společnosti 
S.A.M. Brno 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 2328 k. ú. 
Starý Lískovec společnosti S.A.M. Brno za účelem využití pro restaurační zahrádku a vchod 
do restaurace AMUR.  

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

 
3. Žádost o vyjádření k odkupu částí pozemku p.č. 463/1 k.ú. Starý Lískovec ul. 
Kroupova – manž. Svitákovi a manž. Grochovi 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem částí pozemku p. č. 463/1 k. 
ú. Starý Lískovec ve vlastnictví Statutárního města Brna (specifikovaných v plánku, který je 
přílohou zprávy)  do vlastnictví manž. Svitákovým, Kroupova 94, Brno a manž. Grochovým, 
Kroupova 92, Brno po dokončení stavby „Oddílný kanalizační systém Starý Lískovec“ 

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

4. Nabytí pozemku p.č.1745/10 k.ú. Starý Lískovec do majetku Statutárního města Brna 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s nabytím pozemku p. č. 1745/1 k. ú. Starý 
Lískovec do majetku Statutárního města Brna. 

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

 
5. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Starý Lískovec – kampus Masarykovy univerzity 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p. č. 
1678/195, 1681/6 a 1678/56 (nebo částí) k. ú. Starý Lískovec pod komunikačními plochami z 
vlastnictví ČR-ÚZSVM do majetku Statutárního města Brna, za účelem majetko-právního 
vypořádání pozemků pod komunikačními plochami v areálu kampusu Masarykovy 
univerzity. 

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



6. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB, kterou se mění obecně závazná vyhláška SmB 
č.20/2001, kterou se vydává Statut města Brna 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec 

1) nesouhlasí  
se zajišťováním správy a stavebně-technické údržby všech kontejnerových stání na území 
Městské části Brno – Starý Lískovec z úrovně MČ Starý Lískovec 

2) požaduje zrušení  

poslední věty stávajícího čl. 22 odst. 1 písm. a. Statutu "zabezpečují provoz sběrných 
středisek odpadů" 

3) ponechává beze změny 
zbývající ustanovení návrhu na změnu obecně závazné vyhlášky SmB č. 20/2001, kterou se 
vydává Statut města Brna a 
 
Ukládá tajemníkovi ÚMČ postoupit toto znění usnesení Odboru organizačnímu MmB 
v termínu do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Starý 
Lískovec. 

 
7. Žádost o dotace z rozpočtu JMK pro pot řeby JSDH Brno – Starý Lískovec pro rok 
2012 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje podání žádosti o dotaci 
z rozpočtu JMK v souladu s dotačním programem Jihomoravského kraje na požární techniku 
a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů města 
a obcí Jihomoravského kraje na období 2009 – 2012 v celkové výši 283 tis. Kč s 30% 
spoluúčastí MČ Brno – Starý Lískovec na výstroj a výzbroj. 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. 

 
8. Zpráva Finančního výboru za období XI.-XII./2011 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za 
období XI. – XII./2011. 
 
9. Návrh plánu investičních akcí na rok 2012 a další roky v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje plán investičních akcí na rok 2012  
a následující roky v MČ Brno – Starý Lískovec dle předloženého návrhu, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
10. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na r.2012 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložený návrh rozpočtu MČ Brno-
Starý Lískovec na rok 2012 s celkovými příjmy 114 687 tis. Kč, výdaji v celkové výši 129 
655 tis. Kč a financováním ve výši 14 968 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 výjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu 
města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 



b) celkový objem výdajů výjma 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. 2012: 

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 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 oblasti 
kapitálových výdajů MČ a vedlejší hospodářské činnosti. 

 
 
11. Rozpočtové opatření č.41 – Přesun finančních prostředků do všeobecné rezervy 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 41, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
12. Změna závazné části ÚPmB 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se změnou závazné části ÚPmB pro 
uvedenou plochu na Mikuláškově náměstí, viz přiložená situace v k.ú. Starý Lískovec ze 
stávajícího typu ZP, nově na SJ. 

 
13. Žádost o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2485/3, 2485/8 a 2485/9 k.ú. Starý 
Lískovec pod budovou České pošty, s.p. 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem pozemků p. č. 2485/3 (167 
m2), p. č. 2485/8 (1330 m2) a p. č. 2485/9 (262 m2) k. ú. Starý Lískovec. 

Ukládá OVš postoupit toto znění usnesení České poště s.p.,  se sídlem Politických vězňů 
909/4, 225 99 Praha v termínu do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze zasedání Zastupitelstva MČ 
Brno – Starý Lískovec. 
14. Rozpočtové opatření č.44 a neinvestiční dotace TJ Sokol 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (21-0-0) – bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 44, které je přílohou tohoto bodu 
jednání a schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč TJ Sokol Brno-Starý 
Lískovec, Máchalova 364/4, Brno, IČ: 48510157, určenou na opravu podlahy.  
 



15. Smlouva o poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brno – Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi Statutárním městem Brnem Městskou částí Brno – Starý Lískovec zastoupenou 
starostou p. Vladanem Krásným, na straně převodce a Tělocvičnou jednotou Sokol Brno – 
Starý Lískovec, IČ: 48510157, zastoupenou starostkou paní Boženou Sotolářovou, na straně 
nabyvatele za  podmínek: 

1)  předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na opravu podlahy sokolovny Máchalova 4, 
Brno po požáru, 

2)  výše dotace: 100.000,- Kč, 
3)  dotace bude uhrazena bankovním převodem na účet nabyvatele do 15 dnů od podpisu 

smlouvy o poskytnutí dotace, 
4)  poskytnutí 50 % slevy z ceny nájmu u všech akcí konaných pod patronací MČ Brno – 

Starý Lískovec ve výše jmenované sokolovně, a to po dobu tří let od zahájení provozu  

 


