
Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 
 

1. Dunajská 25 – prodej domu včetně části pozemku 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-1-4) – bylo přijato usnesení : 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit prodej bytového domu na ulici Dunajská č.o. 25 včetně části pozemku p.č. 2323/1 a 
2061/4 dle vyznačení na přiloženém výřezu z katastrální mapy v měřítku 1:1000. 
 
 
2. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – bývalí nájemci bytu č. 8, Osová č.o.2 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-5) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 
317 627,- Kč z částky poplatku z prodlení 317 627,- Kč  bývalým nájemcům bytu č. 8 na ulici 
Osová č. o. 2 v Brně – Starém Lískovci, nyní bytem Hovorany č. o. 111, PSČ 696 12  s tím, 
že jsou povinni uhradit vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 317 627,- Kč jednorázově 
nejpozději v termínu do 31.5.2009 a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce 
o usnesení.  
 
3. Žádost o splátkový kalendář –  Kosmonautů č.o. 17 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-6) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se sepsáním splátkového kalendáře 
s nájemcem bytem Kosmonautů č.o. 17, č. bytu 39, Brno- Starý Lískovec, na úhradu dlužné 
částky vykazované na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 
bytu ve výši 82 367,- Kč bez příslušenství a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat 
nájemce o usnesení.  
 
 
4. Žádost o nové projednání prominutí poplatku z prodlení –  byt. č.8, Dunajská č.o.45 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-6) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 3 přijaté na IX/08. 
zasedání konaném dne 11.12.2008 a neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 
115 341,- Kč z částky  poplatku z prodlení 138 196,- Kč nájemcům bytem Dunajská č.o. 45, 
č. bytu 8, Brno – Starý Lískovec s tím, že jsou povinni uhradit vyčíslený poplatek z prodlení 
po odečtu započtených přeplatků na vyúčtování plnění poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu za r. 2006 ve výši 12 279,- a za r. 2007 ve výši 10 576,- Kč tj. celkem 
115 341,- jednorázově nejpozději v termínu do 15.1.2009 nebo v pravidelných měsíčních 
splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2009 a ukládá 
Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o usnesení. 
 

 

 

 

 



5. Žádost o vyjádření k prodeji p.č. KN 303/5 k.ú. Starý Lískovec 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-5) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem pouze části pozemku p.č. KN 
303/5 k. ú. Starý Lískovec vymezené prodloužením pravé hranice domu Jemelkova 68 po 
oddělení veřejného chodníku podle grafické přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 
 
 
6. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2395/8 k.ú. Starý Lískovec 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec trvá na usnesení z XI. žádného zasedání ZMČ 
konaného dne 31.3.2005 bod č. 11/XI  a souhlasí s prodejem pozemku p. č. KN 2395/8 k. ú. 
Starý Lískovec. 
 
 
7. Vyjádření k výzvě vlastníka pozemku p.č. KN 1684/77 k.ú. Starý Lískovec k uzavření 

smlouvy o nájmu pozemku  

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-1) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s  odkupem pozemků p. č. KN 1684/77 
event. p. č. KN 1684/79 k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví Statutárního města Brna. 

 
 
8. Žádost o aktualizace stanoviska k prodeji pozemku p.č. KN 621 k.ú. Starý Lískovec 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec trvá  na svém usnesení 5/XIV. ze dne 22.12.2005 
a souhlasí s prodejem pozemku p. č. KN 621 k. ú. Starý Lískovec. 
 
 
9. Vydání stanoviska k investičnímu záměru výstavby přístavbou haly na bowling 

k stávajícímu klubu 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení č. 3/VI. ze dne 18.12.2003 
a souhlasí s  prodejem části pozemku p. č. KN 998/9 k. ú. Starý Lískovec po oddělení p. č. 
KN 998/36 k. ú. Starý Lískovec dle přiloženého GP (příloha) a podmínek komise životního 
prostředí. 
 
10. Novela vyhlášky Statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné  produkce 

hudby 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje ponechat přílohu obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských 
zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v části platné pro Městskou část Brno – Starý Lískovec beze změny. 



11. Návrh obecně závazné  vyhlášky Statutárního města Brna o stanovení místního 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

Pan Vladimír Baňoch podal protinávrh a navrhl ustanovení místního koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitosti ve výši 1. 
 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-1) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a 
doporučuje stanovení koeficientu ve výši 1. 

 

12. Připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-0-2) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh obecně závazné 
vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 
8/2008 o místních poplatcích, jejímž  předmětem je změna místních poplatků v MČ Brno – 
střed. 
 
 
13. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného 

pořádku 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna č. /2009, který nahradí stávající vyhlášku č. 16/2005. Návrh je 
nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
14. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška SmB č. 

5/1996 o budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech 

v majetku města, Domovní řád. Návrh nových Pravidel pro budování bytových a 

nebytových jednotek v půdních prostorách 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-0-4) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 5/1996, o budování bytových a 
nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města a Domovní řád 
schválený VI. zasedáním Národního výboru města Brna dne 23.9.1977. Návrh OZV MMB 
tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. Dále souhlasí s návrhem Pravidel pro 
budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města 
Brna, který tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 



 
15. Dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 Statutu sociálního fondu, 
který je přílohou tohoto bodu jednání. 

 
 
16. Statut Fondu rozvoje a rezerv 

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

ZMČ Brno-Starý Lískovec schvaluje statut Fondu rozvoje a rezerv, který je autorizovanou 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
17. Rozpočtové opatření č. 5 (zapojení volných zdrojů) 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-6) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   RO č. 05   podle přílohy, která je součástí 
tohoto bodu jednání. 
 
 
18. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno – Starý Lískovec za rok 2008 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-6) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje závěrečný účet Městské části Brno-Starý 
Lískovec za rok 2008 a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2008, a to bez výhrad. 
 
 

19. Poskytování informací členům ZMČ 

Pan Ing. Rostislav Maleňák navrhl usnesení tohoto bodu jednání rozdělit a hlasovat o jeho 
částech odděleně. tzn. samostatně o revokaci předchozího usnesení a  samostatně rozhodnout 
o přijetí nového usnesení. 
 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (6-1-12) – nebyl tento protinávrh přijat: 

 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-5-1) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení - bod č. 8 přijatý na X. zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec konaném dne 12.3.2009 a schvaluje  Pravidla pro 
poskytování informací členům Zastupitelstva  městské části Brno – Starý Lískovec podle 
ustanovení § 82 písm. c) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích . Pravidla jsou přílohou tohoto 
usnesení. 
 
 
 
 
 



 
20. Rozpočtové opatření č. 7 – převod mezi oddíly ŽP a JSDH 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-1) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   RO č. 07   podle přílohy, která je součástí 
tohoto bodu jednání. 
 
 
21. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č.KN 470/2 k.ú. Starý Lískovec 

– umístění HUP před RD Klobásova 28/52 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zřízením věcného břemene HUP 
k pozemku p. č. KN 470/2  k. ú.  Starý Lískovec. 
 
 
22. Zpráva finančního výboru za období od 12.3.09 do 16.4.09 

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

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí Zprávu Finančního výboru za 
období od 12.3. 2009 do 16.4.2009. 
 
 
 
 


