
Informace z usnesení VI. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 19.března 2008 
 
 
1. Slib zastupitele 
 
Pan Mgr. Daniela Brázda složil předepsaný slib zastupitele, který je přílohou č 2. tohoto  
zápisu. 
 
2. Žádost o prominutí poplatku z prodlení  

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (12-1-6) – bylo přijato usnesení:  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení 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. 
 
3.Žádost o prominutí poplatku z prodlení  

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (12-1-6) – bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení č. 15 přijatém na IV./07 
řádném zasedání konaném dne 13.12.2007, ve kterém schválilo prominutí poplatku z prodlení 
ve výši 80 % tj. 40 310,- Kč z částky poplatku z prodlení 50 388,- Kč nájemci bytem 
Dunajská 21/5, Brno s tím, že je povinna uhradit zbývajících 20 % poplatku z prodlení tj. 
10 078,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 30.1.2008, nebo v pravidelných měsíčních 
splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 30.6.2008. 
 
4. Žádost o prominutí poplatku z prodlení  

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 16 přijaté na IV./07 řádném 
zasedání konaném dne 13.12.2007 a schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 40 % tj. 
37 042,- Kč z částky poplatku z prodlení 92 606,- Kč nájemci  bytem Kosmonautů č. o. 19, č. 
bytu 12, Brno s tím, že je povinna uhradit zbývajících 60 % poplatku z prodlení tj. 55 564,- 
Kč resp. po odečtení již zaplacené částky ve výši 4 000,- Kč rozdíl tj. 51 564,- Kč 
v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 
30.6.2009 a ukládá OBS informovat nájemce o usnesení.   
 
5. Realizace prodeje domu – Dunajská 43  

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje realizaci prodeje bytového domu v Brně 
– Starém Lískovci na ulici Dunajská č.o. 43. 
 
.  
 

 



6. Realizace prodeje domu – Kyjevská 3    

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

Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje realizaci prodeje bytového domu 
v Brně – Starém Lískovci na ulici Kyjevská  č.o. 3. 
 
7. Realizace prodeje domu – Dunajská 39        

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-4-2) – bylo přijato usnesení: 

Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje realizaci prodeje bytového domu 
v Brně – Starém Lískovci na ulici Dunajská č.o. 39. 
 
8. Způsob pronájmu bytů a Kritéria výb ěru žadatelů na pronájem bytů v majetku města 
Brna svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-1-5) – bylo přijato usnesení: 

Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec s účinností od 1.7.2008 schvaluje: 
 

1. návrh Způsobu pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených Městské části 
Brno – Starý Lískovec včetně příloh 1–4  (návrh tvoří přílohu tohoto bodu jednání), 

2. návrh Kritérií výb ěru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna 
svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec (návrh tvoří přílohu tohoto bodu 
jednání), 

3. návrh textu Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu (návrh 
tvoří přílohu tohoto bodu jednání), 

4. návrh textu Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci bytu a 
Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu (návrh tvoří přílohu tohoto bodu jednání) 

 
 

9. Návrh na udělení výjimky z vyhlášky Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně 
zeleně v městě Brně 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-6-0) – bylo přijato usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti Zastupitelstvu 
statutárního města Brna o udělení výjimky – vyřazení části pozemku p.č. 2417/1 k.ú. Starý 
Lískovec, o výměře 1 200 m2, uvedeného pod bodem č. 172 přílohy a pozemků p.č. 2437/1, 
2437/2, 2437/3, 2437/5 , 2437/6, 998/9 a části a 2363/1 k.ú. Starý Lískovec, uvedených pod 
bodem č. 170 přílohy, z vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, podle čl. 3 této 
vyhlášky. 
 
10. Rozpočtové opatření č.3 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 3.rozpočtové opatření podle přílohy, která 
je součástí tohoto bodu jednání. 
 
 
 
 



11. Rozpočtové opatření č. 4 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 4.rozpočtové opatření podle přílohy, která 
je součástí tohoto bodu jednání. 
 
12. Rozpočtové opatření č. 7 - navýšení položky transfery od jiných obcí (příspěvek na 
žáka) 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 7.rozpočtové opatření podle přílohy, která 
je součástí tohoto bodu jednání. 
 
13. Upřesnění oddílu a paragrafu 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje upřesnění oddílu a paragrafu 
v kapitálových výdajích podle přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání. 
 
14. Žádost o finanční příspěvek na zbudování bezbariérových přístupů do bytových 
domů 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-0-6) – bylo přijato usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s poskytnutím finančních prostředků 
z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na zbudování bezbarierových přístupů do bytových 
domů U Hřiště 9, 11, 13, 15 a 17 samosprávě B-32 SBD Družba, zastoupené jejím předsedou 
Ing. Jaroslavem Dokulilem. 
 
15. Vyjádření k bezúplatnému převodu pozemků užívaných TJ TATRAN Starý 
Lískovec o.s. 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-4-0) – bylo přijato usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 
455/1, 455/2, 456, 457, 458, 460, 461/1, 461/5, 998/10, 998/30 vše k.ú. Starý Lískovec 
z majetku Statutárního města Brna na TJ TATRAN Starý Lískovec o.s., Klobásova 79, 625 00 
Brno. 
 

16. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2529 k.ú. Starý Lískovec 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2529 k.ú. Starý 
Lískovec. 
 
 
 
 
 



17. Přeúčtování provozních nákladů části objektu Kurská 1 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje přeúčtování výdajů hlavní činnosti 
městské části na provoz a opravy části budovy Kurská 1, využívané pro účely vedlejší 
hospodářské činnosti (bytové správy), do nákladů vedlejší hospodářské činnosti městské části, 
a to s účinností od 1.1. 2008. 
 
 
 
 


