
Informace z usnesení XV. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 3.prosince 2009 
 
1. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu ZMČ Brno – Starý Lískovec 

V průběhu rozpravy podal pan starosta pozměňovací návrh – doplněný Dodatek č. 1 
k Jednacímu řádu ZMČ Brno – Starý Lískovec. O tomto doplněném dodatku členové ZMČ 
hlasovali. 
 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (12-1-5) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 Jednacího řádu 
Zastupitelstva městské části Brno - Starý Lískovec. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava 
Článku 4 odst. 5 a 17 a Článku 7 Jednacího řádu ZMČ. Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
Z důvodu okamžité účinnosti pan starosta přijaté usnesení podepsal. 
 
2. Prodej domu Mikuláškovo nám. č.o. 14 – zřízení věcného břemene 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit 
se zřízením věcného břemene k pozemku p.č. 2712 v k.ú. Starý Lískovec zajišťující průjezd a 
průchod. Dle sdělení JUDr. Světlany Pernicové z Bytového odboru MMB by věcné břemeno 
bylo možné zřídit pouze ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 2745/1 a to právo průchodu a 
průjezdu přes pozemek p.č. 2712. To by ovšem nezajistilo průjezd pro veřejnost, což byl účel 
požadavku naší městské části, nýbrž pouze pro vlastníka pozemku (dnes Statutární město 
Brno). 
 
Před projednáváním bodu č. 3 se na zasedání ZMČ dostavil pan Mgr. Pavel Hořava. 
 
3. Způsob pronájmu bytů – doplnění přílohy č.2 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje doplnění přílohy č. 2  Způsobu pronájmu 
bytů v majetku města Brna svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec, schváleném  na 
VI. zasedání ZMČ Brno – Starý Lískovec, konaném dne 19.3.2008. Do uvedené přílohy  č. 2  
„Registrace k pronájmu volného bytu“ se doplňuje „Bydliště žadatele“, které je nezbytné 
v souvislosti se zavedením e-spisu. 
 
 
4. Žádost o prodloužení termínu úhrady poplatku z prodlení –Dunajská č.o. 43 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 17 přijaté na XIII./09 
zasedání konaném dne 25.6.2009  a 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 v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře 
nejpozději v termínu do 31.12.2011 a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat 
nájemce o usnesení.  
 



 

5. Žádost to splátkový kalendář – Sevastopolská č.o. 5 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se sepsáním splátkového kalendáře s  
nájemcem bytu č. 38 na ulici Sevastopolská 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  28 893,- Kč bez příslušenství s povinností uhradit poslední splátku do 
30.11.2010 a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o usnesení.  
 
 
6. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Starý Lískovec do vlastnictví SmB 

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

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s převodem pozemků p. č. KN 463/5, 
463/6, 463/15, 463/14 k. ú. Starý Lískovec,  z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna. 
 
 
 
 
7. Vyjádření MČ Brno – Starý Lískovec k odkoupení pozemku p.č. KN 659/2 , lokalita 

Točná 5 

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

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s odkupem pozemku p. č. KN 659/2 o  
výměře 122 m2 k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví Statutárního města Brna od majitele, bytem 
Tovární 126/5, 664 64 Dolní Kounice, za cenu v místě obvyklou. 
 
 
8. Svěření majetku města MČ Brno – Starý Lískovec 

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

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí se svěřením pozemků uvedených 
v tabulce, která je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
9. Návrh OZV SmB o regulaci výherních hracích přístrojů 

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 regulaci provozu výherních hracích přístrojů, kterou se doplňuje do 
přílohy této vyhlášky platné pro MČ Brno – Starý Lískovec adresa: ulice: Kurská, orientační 
číslo: 5, p. č. k. ú. Starý Lískovec: 2398 a ukládá OVš postoupit toto znění usnesení 
Magistrátu města Brna, Odboru rozpočtu a financování. 

 

 

 



10. Návrh OZV SmB o místních poplatcích 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Statutárního 
města Brna č. 8/2008 o místních poplatcích ve znění vyhlášky č. 5/2009 bez připomínek a 
ukládá OVš postoupit toto znění usnesení Magistrátu města Brna, Odboru rozpočtu a 
financování. 

 
 
11. Návrh OZV SmB, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků č. 8 

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

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního 
města Brna č. 8. 
 
 
 
 
12. Vltavská č.o. 19, 21 – prodej domu včetně části pozemku 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit 
prodej bytového domu na ulici Vltavská č.o. 19 včetně okapových chodníků a části pozemku 
p.č. 2257 a 2248/10 dle vyznačení na přiloženém výřezu z katastrální mapy v měřítku 1:1000 
a prodej bytového domu na ulici Vltavská č.o. 21 včetně okapových chodníků a části 
pozemku p.č. 2256 a 2249/8 dle vyznačení na přiloženém výřezu z katastrální mapy v měřítku 
1 : 1000. 
 
 
13. Návrh rozpočtu ÚMČ Brno – Starý Lískovec na r. 2010 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  předložený návrh rozpočtu na rok 2010 
s celkovými příjmy 76.559 tis.Kč, výdaji v celkové výši 75.008 tis.Kč a financováním ve výši 
1.551 tis.Kč,  včetně návrhu plánu nákladů a výnosů VHČ, rozpočtu účelových fondů, 
finančního vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) a závazné ukazatele 
rozpočtu: 
 

a) celkový objem příjmů výjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu 
města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů 

b) celkový objem výdajů výjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů 

c) celkový objem financování 
d) finanční vztah k právnickým osobám zřízeným a založeným městem (MŠ a ZŠ) 
e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 

z rozpočtu městské části , které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem ze 
stanovené rezervy pro tyto účely 

 



a  pověřuje  
 
Radu MČ Brno-Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění provádět následná rozpočtová opatření pro r.2010: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních výdajů 
v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby (výjma závazných ukazatelů stanovených 
Zastupitelstvem městské části) 

b) přesuny z položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu MČ a 
tvorbu nových oddílů, paragrafů a položek v rámci rozpočtové skladby  

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti 
s účelově přijatými transfery z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních 
fondů a krajů a obcí. 

d) upravovat schválené výše příjmů a poplatků z vybraných  a  vlastních činností, 
pronájmů a prodeje nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů 
v oblasti kapitálových výdajů vedlejší hospodářské činnosti. 

 
 
 
 
14. Zpráva Finančního výboru ZMČ Brno – Starý Lískovec za období od 18.9.2009 do 

3.11.2009 

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 18.9.2009 do 3.12.2009. 
 
 
15. Zpráva kontrolního výboru 

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

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

 
 
16. Žádost o dotaci 

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

Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
objektu Základní školy, Brno, Labská 27 a pověřuje starostu MČ a Radu MČ k podání 
žádosti o dotaci. 
 
17. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
V diskuzi vystoupil se svým příspěvkem pan zastupitel Vladimír Baňoch. Písemný příspěvek 
je součástí zápisu ze ZMČ č. XV jako příloha č. 3. Ostatní diskuze bez požadavku zápisu. 
 
 
 
 


