
Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 25.června 2009 
 
1.Žádost o splátkový kalendář –  bývalý nájemce bytu č. 12, ul. Labská č.o.2 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se sepsáním splátkového kalendáře s 
bývalým nájemcem bytu č. 12 na ulici Labská č.o. 21 v Brně – Starém Lískovci na úhradu 
dlužné částky vykazované na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti 
s užíváním bytu ve výši 142 330,- Kč bez příslušenství s povinností uhradit poslední splátku 
do 31.12.2010 a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat bývalého nájemce o 
usnesení.  
 
Před projednáváním bodu č. 2 se dostavil pan Mgr. Sklenář. 
 
2. Žádost o nové projednání prominutí poplatku z prodlení –  byt č. 18, Dunajská č.o.39 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-4) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec trvá  na svém usnesení č. 3 přijatém na X./09 
zasedání konaném dne 12.3.2009, ve kterém neschválilo 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. 
 
 
3. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – byt č. 23, Kosmonautů č.o.9 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-4) – 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. 68 474,- Kč z částky poplatku z prodlení   68 474,- Kč nájemci bytem ulice 
Kosmonautů č.o. 9, č. bytu 23, v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinna uhradit 
vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 68 474,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 
30.7.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře 
nejpozději v termínu do 31.12.2010 a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat 
nájemce o usnesení.  
 
 

 

 

 

 

 

 



4. Žádost o prodloužení termínu úhrady zbývajícího poplatku z prodlení –bývalý 

nájemce bytu č. 7, Dunajská č.o. 21 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (17-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 2 přijaté na X./09 zasedání 
konaném dne 12.3.2009 a schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 60 % tj. 101 345,- 
Kč z částky poplatku z prodlení 168 909,- Kč bývalému nájemci, bytem Dunajská č.o. 21, 
Brno s tím, že je povinen uhradit zbývajících 40 % poplatku z prodlení tj. 67 564,- Kč resp. 
po odečtu již zaplacených částek v celkové výši 2 000,- Kč rozdíl tj. 65 564,- Kč a soudní 
poplatek za náklady řízení ve výši 3 650,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách na základě 
splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2010 a ukládá Odboru správy budov a 
bytů informovat bývalého nájemce o usnesení.  
 
 
5. Žádost o prodloužení termínu úhrady poplatku z prodlení –  bývalý nájemce bytu č. 1, 

Kurská č.o.8 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-0-1) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 1 přijaté na X./09 
zasedání konaném dne 12.3.2009 a neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 
23 124,- 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 17 470,- Kč, tj. částku 23 124,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 30.6.2010 a ukládá Odboru správy 
budov a bytů informovat bývalého nájemce o usnesení. 
 
 
6. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se 

zakazuje žebrání 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (17-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno –Starý Lískovec schvaluje předložený návrh obecně závazné 
vyhlášky Statutárního města Brna, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se 
zakazuje žebrání i předložený návrh její přílohy. 
 
 
7. Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (17-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje předložený návrh obecně závazné 
vyhlášky Statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a návrhy příloh č. 1 a 2 k této 
vyhlášce. 
 
 
 



8. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty 

ulic a jiných veřejných prostranství 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (17-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí   s návrhem obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna k  zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. 
Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů 

na veřejných prostranstvích 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (17-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí   s návrhem obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, která 
nahradí stávající vyhlášku č. 13/2006. Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu 
tohoto jednání. 
 
 
10. Rozpočtové opatření č. 10 – nebytové nájemné OSBB 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-3) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   RO č.10 a dále pověřuje Radu MČ Brno-
Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění k úpravám plánu VHČ. 
 
 
RO č. 10  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
          
Přijaté 
transfery z 
VHČ 

231 10 0 4131  400   +130.000,-  

Nebytové 
nájemné 

232 10 3612 6121  400  404  +130.000,- 

Celkem        +130.000,- +130.000,- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



11. Rozpočtové opatření č. 14 – finanční vypořádání s městem za rok 2008 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-0-2) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.14 
 
RO č. 14 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Příjmy          
Podíl na příjmech-
dotace na výdaje 
spojená s volbami 
do Senátu a 
krajských 
zastupitelstev 

236 21 64 02 2226  208   9.000-  

Podíl na příjmech-
prodej majetku 
města 

236 21 64 02 2226  208   4,928.000,-  

Výdaje          
Nevyčerpané 
výdaje určené na-
sociální dávky 

236 21 64 02 5367  208    1,298.000,- 

Nevyčerpané 
výdaje určené na-
sociálně právní 
ochranu dětí 

236 21 64 02 5367  208    3,000,- 

Nevyčerpané 
dávky určené 
k převodu 
investorství 
(dětské hřiště) 

236 21 64 02 5367  208     

          
Celkem        4,937.000,- 1,301.000,- 
 

12. Rozpočtové opatření č. 15 – zapojení prostředků FRR z finančního vypořádání za 

rok 2008 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-3) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 15. 
 
 
RO č. 15  Č.účtu Oddíl / 

§  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 

Financování 231 10  8115     4,928.000,-  
Rezerva  232 10 64 09 5901      4,928.000,- 
          
 
 
13. Zpráva kontrolního výboru 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (17-0-0) – bylo přijato usnesení : 

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

 

Dále pan starosta navrhl další usnesení, týkající se činnosti Kontrolního výboru ZMČ. 

Písemná podoba navrhovaného usnesení je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 



Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-4) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje Kontrolní výbor ZMČ Brno – Starý 
Lískovec od firmy Eva Hudlíková, IČO : 60349441 v období r. 2002 – 2006, a to s ohledem 
na dodržování zákonů upravujících zadávání veřejných zakázek, vnitřního kontrolního 
systému ÚMČ a způsobu financování ÚMČ. 
 

14. Návrh prodeje nebo pronájmu části pozemku p.č. KN 244/4 v k.ú.Starý Lískovec 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-0-2) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s prodejem části pozemku p.č KN 244/4 
k.ú. Starý Lískovec, který tvoří předzahrádky, majitelům rodinných domů na ulici U Hřiště. 
 
 
15. Rozpočtové opatření č. 19 – zapojení prostředků FRR 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-0-1) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 19.     
 
RO č.  19 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
financování 231 10  8115     5 500 000  
rezerva 232 10 6409 5901      5 500 000 
 

16. Žádost o prominutí poplatku z prodlení  - Labská č.o.5 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-2-1) – 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. 67 079,- Kč z částky poplatku z prodlení 67 079,- Kč  nájemci bytu č. 24 na ul. 
Labská č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinna uhradit vyčíslený poplatek 
z prodlení ve výši 67 079,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 31.7.2009 nebo 
v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 
31.7.2011 a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o usnesení. 
 
 
17. Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  Dunajská č.o.43 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-4) – 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. 42 125,- Kč z částky poplatku z prodlení   42 125,- Kč  nájemci bytu č. 30 na ul. 
Dunajská č.o. 43 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinen uhradit vyčíslený poplatek 
z prodlení ve výši  42 125,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 31.7.2009 nebo 
v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 
31.12.2010 a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o usnesení.  
 
Před projednáváním bodu č. 18 se dostavil  pan Hudlík. 
 
 



18. Zpráva Finančního výboru za období od 16.4.2009 do 11.6.2009 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-0-3) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí Zprávu finančního výboru za 
období od 16.4.2009 do 11.6.2009. 
 
 
 
19. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB o koordinaci výkopových prací na veřejných 

prostranstvích ve městě Brně 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (17-0-1) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec neschvaluje návrh obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných místech ve městě Brně, 
která je přílohou tohoto bodu jednání. Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec ukládá OVŠ 
zaslat toto stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru technických sítí do 10.7.2009. 
 
 
20. Postup při prodeji domů, v nichž se nachází byty vybudované na vlastní náklady 

nájemce 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-5) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu města Brna při prodeji 
domu, v němž se nachází byt, který vznikl přestavbou společných prostor domu do majetku 
města Brna a vybudování bylo financováno nájemcem tohoto bytu s tím, že vložené náklady 
mu budou umořovány v nájemném, stanovit kupní cenu domu tak, že kupní cena celého domu 
bude stanovena s odečtením neumořených nákladů; nájemce bytu, vybudovaného formou 
přestavby společných prostor přispěje na poníženou kupní cenu celého domu nikoli celou 
„kupní cenou“ daného bytu, ale pouze její částí, která odpovídá „ceně bytu“ ponížená o výši 
dosud neumořených nákladů. 
 
21. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
Diskuze proběhla bez požadavku záznamu do zápisu. 
 
 


