
Informace z usnesení X. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 12.března 2009 
 

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  bývalý nájemce bytu č. 1, Kurská č.o.8 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 
24 124,- Kč z částky poplatku z prodlení 40 594,- Kč  bývalému nájemci bytu č. 1 na ulici 
Kurská č. o. 8 v Brně – Starém Lískovci, nyní bytem Erbenova č. o. 399, 679 02  Rájec-
Jestřebí s tím že je povinen uhradit vyčíslený poplatek z prodlení po odečtu již zaplacené 
částky ve výši 16 470,- Kč, tj. částku 24 124,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 
30.4.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře 
nejpozději v termínu do 31.10.2009 a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat 
nájemce o usnesení. 
 
2. Žádost o opakované posouzení rozhodnutí ZMČ –  bývalý nájemce bytu č.7, Dunajská 

č.o.21 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svých usneseních č. 2 přijatém na IX./08 
zasedání konaném dne 11.12.2008, č. 2 přijatém na VI./08 zasedání konaném dne 19.3.2008, 
č. 18 přijatém na IV./07 řádném zasedání konaném dne 13.12.2007, ve kterém schválilo 
prominutí poplatku z prodlení ve výši 60 % tj. 101 345,- Kč z částky poplatku z prodlení 
168 909,- Kč nájemci  bytem Dunajská 21/7, Brno s tím, že je povinen uhradit zbývajících 40 
% poplatku z prodlení tj. 67 564,- Kč a soudní poplatek za náklady řízení ve výši 3 650,- Kč 
jednorázově nejpozději v termínu do 31.1.2008, nebo v pravidelných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2008 a ukládá Odboru správy 
budov a bytů informovat nájemce o usnesení.  
 
3. Žádost o prominutí poplatku z prodlení, byt č. 18, Dunajská č.o.39 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-6) – bylo přijato usnesení : 

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. 35 201,- Kč z částky poplatku z prodlení   35 201,- Kč  nájemci bytu č. 18 na ulici 
Dunajská č.o. 39 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinna uhradit vyčíslený poplatek 
z prodlení jednorázově nejpozději v termínu do 30.4.2009 nebo v pravidelných měsíčních 
splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 30.11.2009 a ukládá 
Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o usnesení.  
 
 

 

 

 

 

 

 



4. Zřizovací listiny příspěvkových organizací 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zřizovací listiny těchto  příspěvkových 
organizací :  
 
Základní škola  a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace, 
Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace, 
Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace, 
Mateřská škola, Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace, 
Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace, 
Mateřská škola, Brno, Oderská 2, příspěvková organizace, 
Mateřská škola, Brno, Kosmonautů 2, příspěvková organizace. 
 
Zřizovací listiny  příspěvkových organizaci jsou přílohou tohoto bodu jednání. 

 

5. Vyjádření k odkupu pozemků v k.ú. Starý Lískovec za ul. Jihlavskou 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-5-1) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odkupem pozemků v k. ú. Starý Lískovec 
parcelních čísel: 

1678/81, 1678/82, 1678/83, 1678/84, 1678/85, 1678/86, 1678/87, 1678/88, 1678/89, 1678/90, 
1678/91, 1678/92, 1678/94, 1678/95, 1678/96, 1678/97, 1678/98, 1678/99, 1678/100, 
1678/101, 1678/102, 1678/105, 1678/189 

do vlastnictví Statutárního města Brna. 

 

6. Zpráva kontrolního výboru 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-6) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 

 

7. Rozpočtové opatření č. 03 (modernizace výtahů) 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-1) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje RO č. 03 podle přílohy, která je součástí 
tohoto bodu jednání. 
 
 

 

 

 

 

 

 



8. Poskytování informací členům ZMČ 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-6-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ  Brno-Starý Lískovec přijímá  usnesení upravující praktický výkon práv 
člena zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších zákonných úprav, dle §82 písm. c): 
Požaduje-li člen zastupitelstva od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož 
i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila informace v listinných 
kopiích nebo na jiných technických nosičích, je takovéto poskytování informací zpoplatněno 
sazebníkem, který je přílohou tohoto usnesení. Ostatní ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) zůstávají tímto rozhodnutím nedotčena. 
 
Příloha k usnesení bodu číslo 8 X. zasedání ZMČ Brno – Starý Lískovec konaného dne 
12.3. 2009 
Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytování informací  členům 
ZMČ Brno-Starý Lískovec 
 
1. ÚMČ je oprávněn požadovat odpovídající úhradu a finanční zálohu na uhrazení nákladů na 
vyhledání a zpracování informací představující nepřiměřenou zátěž úřadu. Dále je ÚMČ 
oprávněn požadovat úhradu za poskytnutí informací  v listinných kopiích nebo na jiných 
technických nosičích. Výše úhrady se stanovuje rozhodnutím vedoucího Odboru ÚMČ, do 
jehož oblasti působnosti je požadavek na informace směřován. 
2. V případě, že bude ÚMČ požadovat za poskytnutí informace úhradu nákladů ve smyslu 
bodu 1. písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší zálohy žadateli do 7. dnů od převzetí 
požadavku na poskytnutí informace. 
3. Jestliže žadatel o informaci do 10 dnů ode dne oznámení o zpoplatnění požadovaných 
informací nezaplatí požadovanou zálohu, ÚMČ žádost odloží a má se za to, že člen 
zastupitelstva na své žádosti netrvá a zákonná lhůta pro vyřízení neběží. 
4. V případě poskytnutí požadované informace, jejíž vydání bude podmíněno úhradou 
nákladů, bude žadateli informace poskytnuta po prokázání skutečné úhrady nákladů (při 
započtení zaplacené zálohy). 
5. Jestliže žadatel o informaci do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o možnosti 
převzetí  požadovaných informací si listiny nebo technické nosiče nepřevezme, provede se 
úhrada nákladů na poskytnutí informací započtením zálohy. Případný přeplatek je odeslán 
neprodleně na bankovní účet člena zastupitelstva MČ. 
6. Úhradu nákladů za poskytnuté informace, je možno provést na pokladně ÚMČ nebo na 
příjmový bankovní účet MČ, s přiděleným variabilním symbolem. 
7. Náklady na poskytnutí informací v listinné podobě se počítají od 11. kopie nebo tisku 
formátu A4, od 6. kopie nebo tisku formátu A3. Ostatní nosiče dle skutečného počtu. 
 
1. Náklady na pořízení kopií včetně materiálu 
 
Náklady na pořízení kopií (černobílé)  
     formát A4 jednostranný               2,00 Kč/1 A4 
     formát A4 oboustranný               4,00 Kč/1 A4 
     formát A3 jednostranný               3,00 Kč/1 A3 
     formát A3 oboustranný               4,00 Kč/1 A3 
 
 
 



Náklady na pořízení kopií (barevné) 
     formát A4 jednostranný                                                                       20,00 Kč/1 A4 
     formát A4 oboustranný                                                                        30,00 Kč/1 A4   
     formát A3 jednostranný                                                                       30,00 Kč/1 A3 
     formát A3 oboustranný                                                                        45,00 Kč/1 A3     
       
Náklady na tisk na tiskárnách PC (černobíle)  
    formát A4 na laserové tiskárně                     2,00 Kč/1 strana 
    formát A4 na ostatních tiskárnách                2,00 Kč/1 strana 
    grafický výstup A3 z digitální podoby černobílý                       30,00 Kč/1 strana 
    grafický výstup A3 z digitální podoby barevný            50,00 Kč/1 strana 
 
Náklady na pořízení kopií na nosič 
    disketa 3,5“, CD, DVD       25,00 Kč/ kus 
     
Jiné kopírování a filmování (systém negativ/pozitiv, ČB/bar) 
     Fotografie                                          dle pořizovacích nákladů 
     Videokazeta       dle pořizovacích nákladů 
 
2. Náklady na poštovní služby                                                    dle platných tarifů České pošty 
 
3. Ostatní náklady 
    za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací            
    za 1 hodinu a za každou další započatou hodinu 
    (celkem počet hodin všech zaměstnanců,  
   kteří vyhledané informace zpracovávali)                                                200,00 Kč/hod. 
 
 


