
Informace z usnesení XIV. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 17.září 2009 
 
1. Úprava návrhu přílohy č. 2 OZV o zákazu požívání alkoholu  na veřejných 

prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje úpravu provedenou v návrhu přílohy č. 2 
obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku takto: ruší se 
text: „bez omezení“ a nahrazuje se textem: „veřejná prostranství stanovená v článku 1 odst. 2 
písm. a-f“ a ukládá OVš postoupit toto znění usnesení Magistrátu města Brna, Odboru 
vnitřních věcí. 

 
 
2. Návrh OZV statutárního města Brna, kterou se novelizuje Statut města Brna 

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

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se 
mění doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává 
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek. Návrh OZV je autorizovanou přílohou bodu 
tohoto jednání a ukládá tajemníkovi ÚMČ neprodleně předložit toto usnesení ZMČ 
Organizačnímu odboru MMB. 
 
3. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení k akci 

„Stavba – Brno –Kroupova, Klobásova, Máchalova – rekonstrukce plynovodu a 

přípojek“  

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, že pozemky p. č. KN 455/1, 455/2, 
456, 461/1, 514, 588 k.ú. Starý Lískovec budou dotčeny akcí Stavba: ,,Brno-Kroupova, 
Klobásova, Máchalova-rekonstrukce plynovodu a přípojek“  a bude se k nim vázat věcné 
břemeno uložení inženýrských sítí-vedení plynovodu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Dohoda o spolupráci při realizaci památníku 

 
Pan  Vladimír Baňoch a paní Alena Makalová podali protinávrh a navrhli neschválit dohodu o 
spolupráci s MČ Brno – Bohunice při realizaci památníku. 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-6-6) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec neschvaluje podaný protinávrh. 
 
 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (12-7-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ  Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o spolupráci s MČ Brno-
Bohunice při realizaci památníku účastníkům protikomunistického odboje a obětem 
komunistické zvůle, která je autorizovanou  přílohou bodu tohoto jednání a schvaluje 
k finančnímu krytí uvedené dohody částku ve výši 25 000,00 Kč. Pověřuje tajemníka ÚMČ 
předložit uvedenou smlouvu, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání k podpisu 
smluvní stranám, a to po provedení příslušných rozpočtových opatření (finanční transfer) 
v obou městských částech.  
 
 
5. Zřizovací listiny příspěvkových organizací 

Pan starosta navrhl vypustit bod č. 5 v textu článku č. VI. zřizovací listiny příspěvkových 
organizací. 
 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-0-3) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasilo s vypuštěním  bodu č.5 v textu článku 
VI. zřizovací listiny příspěvkových organizací. 
 

 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – 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. 
 
Před projednáváním bodu č. 6 se na jednání dostavil pan Mgr. Pavel Hořava. 
 
 
 



6. Rozpočtové opatření č. 33 – dorovnání rozpočtové položky platba daní a poplatků za 

hlavní činnost dle skutečnosti 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.  33.     
  
 
RO č. 33 Č.účtu Oddíl / 

§  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 

Výdaje/Příjmy          
Daň z příjmu 232 10 63 99 5362      -439 000 
Všeobecná rezerva 232 10 64 09 5901      439 000 
          
          
Celkem         0,- 
 

 

7. Návrh rozpočtového výhledu na r. 2011 – 2019 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-7) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh rozpočtového výhledu na období 
2011-2019 podle přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání. 
 
 
8. Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno – Starý Lískovec 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Stanovisko společnosti TOP 
AUDITING, s.r.o., Kotlářská 931/53, 602 00 Brno, ke kontrolní zprávě, resp. k jejím 
některým bodům, z provedené kontroly  Odborem interního auditu a kontroly MMB dle ust. § 
129 odst. 2, odst. 3, písm. a)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění – dodržování 
právních předpisů při hospodaření s finančními prostředky  ve smyslu platných právních 
předpisů, zejména se zaměřením na zadávání veřejných zakázek a poskytování informací 
zastupitelům v návaznosti na ust. § 82, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění u Úřadu městské části Brno – Starý Lískovec a dotčených orgánů městské části Brno – 
Starý Lískovec, které je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



9. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – bývalý nájemce bytu č. 21, Mikuláškovo 

nám. č.o. 10 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-7) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve  výši 
100 % tj. 295 634,- Kč z částky poplatku z prodlení 295 634,- Kč  bývalému nájemci bytu č. 
21 na ul. Mikuláškovo nám. č.o. 10 v Brně – Starém Lískovci, nyní bytem Liptaňské nám. 
č.o. 876, 708 00  Ostrava – Poruba s tím, že je povinen uhradit vyčíslený poplatek z prodlení 
ve výši 295 634,- Kč, resp. po odečtu již uhrazené částky ve výši 34 980,- Kč, rozdíl tj. částku 
ve výši 260 654,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 15.10.2009 nebo v pravidelných 
měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2014 a 
ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o usnesení.  
 
 
10. Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  byt č. 9, Sevastopolská č.o. 11 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-7) – 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. 67 839,- Kč z částky poplatku z prodlení   67 839,- Kč nájemci bytem ul. 
Sevastopolská č.o. 11,  č. bytu 9, Brno – Starý Lískovec s tím, že jsou povinni uhradit 
vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 67 839,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 
15.10.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře 
nejpozději v termínu do 30.9.2010 a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce 
o usnesení.  
 
 
11. Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  byt č. 19, Mikuláškovo nám. č.o.6 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-7) – 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. 455 156,- Kč z částky poplatku z prodlení 455 156,- Kč nájemci  bytem ul. 
Mikuláškovo nám. č.o. 6, č. bytu 19, Brno – Starý Lískovec s tím, že jsou povinni uhradit 
vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 455 156,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 
30.10.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře 
nejpozději v termínu do 31.8.2010 a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce 
o usnesení.  
 
12. Žádost o prodloužení termínu splátkového kalendáře –  bývalý nájemce bytu č. 12, 

Labská č.o. 21 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 1 přijaté na XIII./09 
zasedání konaném dne 25.6.2009 a 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 
31.12.2012 a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o usnesení.  



 
13. Žádost o nové projednání prominutí poplatku z prodlení –  byt č. 24, Labská č.o.5 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-7) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení č. 16 přijatém na XIII./09 
zasedání konaném dne 25.6.2009, 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. 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.  
 
 
14. Žádost o splátkový kalendář – bývalý nájemce bytu č. 3, Labská č.o.5 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-7) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se sepsáním splátkového kalendáře s  
bývalým nájemcem bytu č. 3 na ulici Labská č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na úhradu 
dlužné částky vykazované na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti 
s užíváním bytu ve výši 197 414,- Kč bez příslušenství a ukládá Odboru správy budov a bytů 
informovat nájemce o usnesení.  
 
 
15. Zpráva Finančního výboru ZMČ Brno – Starý Lískovec za období od 26.6.2009 do 

17.9.2009 

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 18.6.2009 do 17.9.2009. 
 
16. Rozpočtové opatření č. 38 – Přesuny finančních prostředků – dětská hřiště 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-7) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 38.  
  
RO č. 38 Č.účtu Oddíl / 

§  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 

Výdaje/Příjmy          
Údržba hřišť 232 10 3412 5171      -

400 000,-
- 

Rekonst. hřišť 232 10 3412 6121    103-
106 

 -
200 000,-

- 
Všeob. rezerva 232 10 6409 5901      600 000,-

- 
Celkem         0,- 
 



 
17. Návrh OZV SmB, kterou se mění a doplňuje OZV SmB č. 20/201, kterou se vydává 

Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

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

Zastupitelstvo  MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna, kterou se  mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního 
města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 
20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, v rozsahu 
navrhovaných změn. 
 
 
18. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
Diskuze proběhla bez požadavku záznamu do zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


