
Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 18.března 2010 
 
 

1. Žádost o splátkový kalendář – Labská č.o.37 ,byt č. 1 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (12-0-3) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se sepsáním splátkového kalendáře 
s nájemcem, bytem ulice Labská č.o. 37, č. bytu 1, v Brně – Starém Lískovci na úhradu 
dlužné částky vykazované na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti 
s užíváním bytu ve výši 62 462,- Kč bez příslušenství a ukládá Odboru správy budov a bytů 
informovat nájemce o usnesení.  
 
 
2. Vltavská 21 a Labská 1 – prodej domů 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit 
prodej části pozemku č. 2249 / 8 do podílového spoluvlastnictví bytových domů na ulici 
Vltavská č.o.21 a Labská č.o.1 dle vyznačení  na přiloženém výřezu z katastrální mapy 
v měřítku 1:1000 a nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej rohového 
pozemku  p.č. 2249 / 7 – veřejná zeleň. 
 
 
3. Žádost o vyjádření ke směně části pozemku p.č. KN 303/7 KN za pozemek p.č. KN 

304/7, vše k.ú. Starý Lískovec 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-2) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí se směnou části pozemku p.č. KN 30/7 
(výměra 58 m2) ve vlastnictví Statutárního města Brna za pozemek p.č. KN 304/7 (výměra 1 
m2) ve vlastnictví majitele, bytem Nebovidská 470/15, 664 48 Moravany, vše k.ú. Starý 
Lískovec. 
 
 
4. Vyjádření ke zřízení věcného břemen práva umístění stavby na části pozemku p.č.KN 

1680/5 k.ú. Starý Lískovec 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-2) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí se zřízením věcného břemene práva 
umístění stavby na části pozemku p.č. KN 1680/5 k.ú. Starý Lískovec. 
 
 
5. Schválení podání žádosti o svěření pozemku p.č. KN 2485/2 k.ú. Starý Lískovec 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-2) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s podáním písemné žádosti MO MMB na 
svěření pozemku p.č. KN 2485/2 o výměře 1028 m2 k.ú. Starý Lískovec, za účelem pronájmu 
pro modernizovanou prodejnu květin. 
 
 



6. Připomínkování OZV č. 8/2008 o místních poplatcích, ve znění vyhlášek č. 5/2009 a 

17/2009 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec  schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna č. 8/2008 o místních poplatcích, ve znění vyhlášek č. 5/2009 a 
17/2009 v předloženém znění bez připomínek. Návrh OZV je nedílnou přílohou tohoto 
usnesení. Ukládá OVŠ toto usnesení postoupit na ORF MMB v termínu do 5.3.2010. 

 
 
7. Návrh novely OZV SmB č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby 

v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-1) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje doplnění ulice Klobásova 30-52 do 
stávajícího  znění přílohy obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č 17/2005, ve 
znění pozdějších předpisů, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, 
včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 
ve které jsou stanovena místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních 
zahrádkách nacházejících se na území MČ Brno – Starý Lískovec  vykonávat veřejnou 
produkci hudby pouze v určeném čase a ukládá OSP postoupit toto znění usnesení 
Magistrátu města Brna,  Odboru vnitřních věcí. 
 
 
8. Veřejná sbírka 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
1) bere na vědomí 
že veřejnou sbírkou konanou  za účelem získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých 
příspěvků na pomoc oblastem ČR postižených povodněmi v červnu, popř. červenci r. 2009 na 
území MČ Brno – Starý Lískovec formou bankovního účtu v době od 14.7.2009 do 
31.12.2009, byl získán čistý výtěžek  ve výši 28 038,73 Kč 
 
2) souhlasí 
s uzavřením Darovací smlouvu mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý 
Lískovec, na straně dárce, a Obcí Blatnička, se sídlem Blatnička č. 163, 696 71 Blatnice pod 
Sv. Ant., na straně obdarovaného. Předmětem této Darovací smlouvy je předání čistého 
výtěžku veřejné sbírky konané  za účelem získávání a shromažďování dobrovolných 
peněžitých příspěvků na pomoc oblastem ČR postiženým povodněmi  v červnu, popř. 
červenci r. 2009 na území MČ Brno – Starý Lískovec formou bankovního účtu v době od 
14.7.2009 do 31.12.2009 ve výši 28 038,73 Kč obci Blatnička. 
 
 
 
 
 
 



9. Zpráva kontrolního výboru 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru , která 
je nedílnou součástí tohoto bodu jednání. 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (3-4-8) – nebylo přijato  usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec pověřuje KV ZMČ Starý Lískovec provedením 
kontroly veřejné zakázky na výměnu oken na ulici Dunajská 37, 39, 41, 43, 45. 

 

K tomuto bodu jednání byl podán návrh na doplňující usnesení od pana zastupitele Petra 
Hudlíka (viz příloha č. 2.) 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (0-0-14) – nebyl přijat  návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Brno- 
Starý Lískovec provedením kontroly v bodech 1,2,3,4,5. 

 
 
10. Zpráva Finančního výboru za období  od 4.12 2009 do 3.3.2010 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-2) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí Zprávu Finančního výboru za 
období od 4.12.2009 do 3.3.2010. 
 
 
11. Směna pozemků v k.ú. Starý Lískovec – kampus Masarykovy univerzity Brno 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se směnou pozemků v k. ú. Starý 
Lískovec, při které: 

Statutární město Brno získá pozemky v k. ú. Starý Lískovec pod veřejnými 
komunikacemi(dosud ve vlastnictví Masarykovy univerzity Brno) p. č. KN 1680/1, 1680/6, 
1680/7, 1681/5, 1681/7 a 1681/59  - celková výměra 7 581 m2, v ulici Netroufalky, v ulici 
Akademická a pod komunikací vedoucí pod obchodním centrem Campus Square mezi 
ulicemi Akademickou a Netroufalky a 

Masarykova univerzita Brno získá pozemky v lokalitě Západní brána v k. ú. Starý Lískovec 
p. č. KN 1684/63, 1684/87, 1684/21 a 1684/86 celková výměra 34 887 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 
Zastupitelé Jindřich Zouhar a David Kolínek přednesli návrh usnesení – Prohlášení ZMČ 
Brno – Starý Lískovec (viz příloha č. 3). 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (11-0-4) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ  Brno-Starý Lískovec schvaluje toto prohlášení : 
„ZMČ Brno – Starý Lískovec nesouhlasí a zásadně se ohrazuje proti informacím 
uveřejňovaným  v tiskovině  „STAROLÍSKOVECKÁ  PRAVDA“ Nezávislých demokratů, 
neboť jsou to informace  převážně  nepravdivé a lživé. Důkazem  toho, že skutky, z kterých je 
obviňována  RMČ Brno – Starý Lískovec, například porušování zákonů a předražování 
zakázek, se nezakládají na pravdě, jsou kontrolní zjištění Odboru interního auditu a kontroly 
Magistrátu města Brna za období od r. 2007 do r. 2009  a výsledky  přezkoumání hospodaření 
MČ Brno – Starý Lískovec za r. 2009. 
ZMČ Brno – Starý Lískovec tímto důrazně vyzývá autory článků uveřejňovaných v tiskovině 
„STAROLÍSKOVECKÁ PRAVDA Nezávislých demokratů“, aby od zveřejňování   lživých, 
matoucích a nepravdivých informací upustili.“   
 
Další diskuse proběhla bez požadavku zápisu. 
 
 


