
Informace z usnesení IX.Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 11.prosince 2008 
 

1. Odsvěření bytových domů Kosmonautů 17 a 19 – Sdělení 

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

Zastupitelstvo  MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí, že Zastupitelstvo města Brna 
neschvaluje MČ Brno – Starý Lískovec odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 
Statutu města Brna, v platném znění bytových domů včetně pozemků: 
Kosmonautů 17, č.p. 546, p.č. 1979, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 605 m2 
Kosmonautů 19, č.p. 547, p.č. 1980, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 607 m2 
Z kategorie: část II – bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, svěřené 
rozhodnutím ZMB č. Z2/027 dne 29.4.1997. 

 
2. Žádost o prodloužení temínu splátkového kalendáře na úhradu zbývajícího poplatku 

z prodlení – bývalý nájemce bytu č.7 na ul. Dunajská č.o.21 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení č. 2 přijatém na VI./08 
zasedání konaném dne 19.3.2008, v němž trvalo 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 a ukládá Odboru správy budov a bytů 
informovat nájemce o usnesení.  
 
3. Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  Dunajská č.o.45, byt  č.8 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 
115 341,- Kč z částky poplatku z prodlení 138 196,- Kč nájemci bytem Dunajská č. o. 45, č. 
bytu 8, Brno – Starý Lískovec s tím, že je povinna 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,- Kč a za    r. 2007 ve výši 10 576,- Kč, tj. celkem 115 341,- 
Kč 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  Mikuláškovo nám. č.o.17, byt č.2 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve 
smyslu usnesení č. 29 odst. 3, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 
58 111,- Kč z částky poplatku z prodlení 68 111,- Kč nájemcům bytu č. 2 na ulici 
Mikuláškovo nám. č. o.  17 v Brně s tím, že jsou povinni uhradit vyčíslený poplatek 
z prodlení po odečtu již uhrazené částky 10 000,- Kč, tedy celkem 58 111,- Kč jednorázově 
nejpozději v termínu do 31.1.2009, 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 prominutí poplatku z prodlení – odvolání proti rozhodnutí ZM Č, 

Kosmonautů č.o. 19, byt č.9 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení č. 9 přijatém na VIII./08 
zasedání konaném dne 18.9.2008, ve kterém neschválilo prominutí poplatku z prodlení ve 
smyslu usnesení č. 29 odst. 1, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 126 
261,- Kč z částky poplatku z prodlení 131 022,- Kč nájemci bytu č. 9 na ulici Kosmonautů č. 
o. 19 v Brně  s tím, že je povinna uhradit vyčíslený poplatek z prodlení po odečtu již uhrazené 
částky, tj. celkem 126 261,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 31.12.2009, neboť 
nesplnila podmínku výše uvedeného usnesení a ukládá Odboru správy budov a bytů 
informovat nájemce o usnesení.  
 
 
6. Vyjádření k převodu pozemků p.č. 463/7 a 463/8 k.ú. Starý Lískovec do  vlastnictví 

Statutárního města Brna 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s převodem pozemků p.č. 463/7 a 463/8 k.ú. 
Starý Lískovec, z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
Statutárního města Brna. 
 
 
7. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 463/1 v k.ú. Starý Lískovec 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí  s prodejem části pozemku p.č. 463/1 k.ú. 
Starý Lískovec, jak je zakreslena v grafické příloze, která je součástí tohoto usnesení. 
 
 
8. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1951 v k.ú. Starý Lískovec 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1951 k.ú. Starý 
Lískovec. 
 



9. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č.998/9 v k.ú. Starý Lískovec 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí  s prodejem částí pozemku p.č. 998/9 k.ú. 
Starý Lískovec, které tvoří vjezdy a vstupy do zahrad sousedních vlastníků a letní restaurační 
zahrádku. MČ Brno – Starý Lískovec vyřizuje žádost o svěření předmětného pozemku. 
 
10. Rozšíření dálnice D1 na šestipruhé uspořádání (Stavba 01 172 Bosonohy – Starý 

lískovec) – vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí stavby 

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

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí na stavbu „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání – stavba 01 172 
Bosonohy – Starý Lískovec“, kterou zpracovala společnost SHB, a.s., Štefánkova 21, Brno, za 
splnění těchto podmínek: 
 

1) Veškerá protihluková opatření budou navržena a realizována tak, že budou splněny 
hygienické normy ve všech obytných prostorách, které se nachází na území MČ 
Brno – Starý Lískovec, zvláště pak v nejvyšších patrech přilehlých panelových 
domů. Je nutné hledat jiná protihluková opatření (ne jen protihlukové stěny), které 
vzniklý problém vyřeší. Navrhujeme v nejvíce postižených místech vybudovat nad 
dálnicí protihlukový tunel. 

2) Požadujeme, aby veškeré přístupy na staveniště byly zajištěny pouze z dálnice D1 
a ze západního přivaděče (silnice I/23). 

 
 
11. Zpráva kontrolního výboru 

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

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

 
 
12. Rozpočtové opatření č. 73 (splátka půjčky FBV) 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 73 , které je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
 

13. Rozpočtové opatření č. 78 ( úpravy příjmových položek rozpočtu) 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 78 , které je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
 

 

 



14. Návrh rozpočtu ÚMČ Brno – Starý Lískovec na r.2009 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložený rozpočet na rok 2009 
s celkovými příjmy 68.820 tis.Kč, výdaji v celkové výši 73.021 tis.Kč a financováním ve výši 
4.021 tis.Kč, který je přílohou tohoto bodu jednání vč. 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.2009: 

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 oddílu 64 paragrafu 09-ostatní činnosti jinde nezařazené položka 5901-
nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu MČ  

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 činností a z vlastní činnosti, 
pronájmů a prodeje nekapitálového majetku 

 
15. Rozpočtové opatření č.84 (splátky za způsobenou škodu) 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 84 , které je přílohou tohoto 
usnesení. 
 

16. Čerpání finančních prostředků z FBV – Zateplení Labská 

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

Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přijetím půjčky z Fondu bytové výstavby 
města Brna (dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna Z5/015 z 27.5.2008) ve výši 
2 345 000,- Kč  na investiční akci „Výměna stávajících dřevěných oken a balkonových dveří 
za plastová a zateplení střešního a obvodového pláště bytových domů na ulici Labská č.o. 29, 
31, 33, 35, 37“  a s vrácením části přijaté půjčky ve výši 3 000 000 mil. Kč do rozpočtu města 
Brna. 
 



17. Opravy domovních kanalizačních přípojek bytových domů na ul. Osová č.o. 4,6, 

Mikuláškovo náměstí č.o. 1,12,15 a Vltavská č.o.2 

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

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s přijetím finančních prostředků 
z Fondu bytové výstavby města Brna formou neinvestiční půjčky na akci „Opravy domovních 
kanalizačních přípojek bytových domů na ulici Osová č.o. 4,6, Mikuláškovo náměstí č.o. 
1,12,15 a Vltavská č.o. 2“  ve výši 1,200 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 


