
Informace z usnesení XVIII. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 17.května 2010 
 
1. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno – Starý Lískovec za rok 2009 

Zastupitelstvo MČ  Brno-Starý Lískovec schvaluje bez výhrad závěrečný účet Městské části 
Brno-Starý Lískovec za rok 2009 včetně  zpráv auditora  o výsledku přezkoumání  
celoročního hospodaření za rok 2009 a ověření účetní uzávěrky k 31.12. 2009. 
 
 
2. Schválení podání žádosti o svěření pozemků v  k.ú. Starý Lískovec 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s podáním písemné žádosti MO MMB na 
svěření pozemků za účelem pronájmu budoucím vlastníkům garáží: 
 
Pod budovou: 

Pozemek 
p.č. KN 

Výměra 
m2 

Vlastník 

1678/90 8 SM Brno 

1678/93 10 SM Brno 

 
Pod nájezdem: 

Pozemek 
p.č. KN  

Výměra 
m2 

Vlastník 

1678/11 78 SM Brno 

1678/74 16 SM Brno 

1678/83 55 SM Brno 

1678/86 46 SM Brno 

 
Pod nájezdem i pod budovou: 

Pozemek 
p.č. KN 

Výměra 
m2 

Vlastník 

1678/76 2 441 SM Brno 

 
Požadovaná výměra pozemku p.č. KN 1678/76 v k.ú. Starý Lískovec bude upřesněna po 
vypracování oddělovacího geometrického plánu. 
 
3. Návrh OZV SmB, kterou se mění a doplňuje OZV č. 20/2001, kterou se vydává Statut 

města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem OZV SMB, kterou se mění a 
doplňuje OZV SMB č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, dle 
č.j:MMB/101455/2010, jenž je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání a ukládá 
tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat to stanovisko na ORGO MMB. 
 
 



4. RO č. 20 – Použití finančních prostředků z FRR 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 20.    
 
RO č.  20 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
financování 231 0014  8115     14494000,00  
rezerva 231 0010 6409 5901      14494000,00 
 
 
 
5. Návrh OZV SmB k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí   s návrhem obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství po 
doplnění těchto ustanovení:  

- v čl. 1 odst. (1), odrážka první – za text odhozené odpadky vložit nový text a odpady, 
za text zbytky potravin vložit nový text velkoobjemový odpad    

- čl. 1 vložit nové ustanovení -  Osoba, která znečistí veřejné prostranství způsobem 
uvedeným v čl. 1 odst. 1, je povinna neprodleně toto znečištění odstranit.  

- v čl. 2 odst. (2) písm. b) – za text odpad a nečistoty do vozovek vložit nový text a na 
chodníky, za text do kanalizačních vložit nový text  a dešťových vpustí.    

 

Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání. 

 
 
6. Zpráva Finančního výboru za období od 3.3.2010 do 17.5.2010 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí Zprávu Finančního výboru za 
období od 3.3.2010 do 17.5.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 


