
Informace z usnesení I.MŘ Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 25.května 2007 
 
1.Třetí úprava rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-5-2) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje 3. úpravu rozpočtu na rok 2007 
spočívající v: 
- Navýšení o výtěžek provozovaných loterií za rok 2006 - Kč 375 000,--. Částka bude použita 
v souladu se zákonem na ekologické účely. 
-Snížení příspěvku na neinvestiční náklady na žákyni z Ostopovic o Kč  3 000,-- 
- Použití rezervy rozpočtu na: 
Investiční akci ZŠ El.Přemyslovny   16 000,-- 
                         ZŠ Bosonožská         27 000,-- 
                         ZŠ Labská                 27 000,-- 
- Platbu vyúčtování plynu r. 2006 
   Centrum volného času          Kč   76 000,-- 
   Sbor dobrovolných hasičů    Kč     8 000,-- 
- Dary jubilantům v hodnotě    Kč    70 000,-- 
- V oblasti běžné činnosti 
   položka služby                      Kč 100 000,-- 
   položka nájemné                   Kč     2 000,-- 
   položka refundace mezd pro 
   sbor dobrovolných hasičů     Kč      1 000,-- 
   položka dary pro děti z  
   dětských domovů                  Kč      6 000,-- 
  poplatky peněžním ústavům  Kč    40 000,-- 
- Investiční akce 
   projekt recepce úřadu           Kč      20 000,-- 
   radar pro měření rychlosti 
   vozidel                                   Kč     80 000,-- 
- Příspěvky na činnost zájmovým spolkům: 
  Sokol TJ Starý Lískovec        Kč 15 000,-- 
  Orel jednota Brno St.LískovecKč35 000,-- 
  Dělnická tělovýchovná  
  jednota                                     Kč   5 000,-- 
 TJ Tatran Starý Lískovec         Kč 30 000,-- 
 Junák-svaz skautů a skautek    Kč  15 000,-- 
Sbor dobrovolných hasičů          Kč 20 000,-- 
Sbor dobrovolných hasičů 
Starý Lískovec SPORT              Kč 10 000,-- 
Svaz tělesně postižených ČR     Kč   5 000,-- 
Rezerva na zájmovou činnost    Kč  25 000,--          
 
 
 



  
 
 
 
2. Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č.17/2005 
 
 Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec nemá připomínky k předložené novele 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce 
hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění a schvaluje místa, na kterých lze 
v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách v MČ Brno – Starý Lískovec 
provozovat veřejnou produkci hudby pouze v určeném čase beze změny.  Seznam těchto míst 
bude součástí přílohy výše uvedené vyhlášky ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení. 
 
3. Žádost o dotaci pro JSDH 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 

 Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje podání žádosti o dotaci na 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřízenou Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno – Starý Lískovec ve výši 389.260,- Kč na zakoupení pracovní výstroje a výzbroje. 
 
 
 4. Návrh kritérií pro poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ 
 Brno – Starý Lískovec a členům komisí MČ Brno – Starý Lískovec 
 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-5-2) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje předkládaná Kritéria  pro 
poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec a členům 
komisí městské části takto: 

 Člen zastupitelstva- 730,-Kč 
 Členové rady -       1810,-Kč 
  Předseda komise- 1500,-Kč 
 Člen 1. komise-    1190,-Kč 
 Člen 2. komise-     595,-Kč 
 Člen 3. komise-    350,-Kč 
 Člen 4. a další-    200,-Kč 
  

Členové komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva odměna ve výši 0,- Předsedové komisí, kteří 
nejsou členy zastupitelstva – Kč 18 000,-/rok. Členové finanční komise na  základě dohody – 
Kč 10 000,-/rok. S platností od 1.5.2007. 

 
 
 
 
 
 
 



 5.  Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti 
     
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (13-5-2) – bylo přijato usnesení : 

 Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec určuje, že starostu v době jeho 
nepřítomnosti trvající déle než tři dny, bude zastupovat 2. místostarosta. 
 
6. Zrušení směrnice „ Režim sociálního fondu“ 
   
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 

 Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec ruší vnitropodnikovou směrnici „ Režim 
sociálního fondu“ schválenou dne 18.12.2003 pod bodem č. 5/IV. 
 
7. Zřízení sociálního fondu a schválení jeho Statutu  
  
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 

 Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec zřizuje podle. písm. D) odst. 2 § 84 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a odst. 1§5 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů Sociální fond MČ Brno – Starý Lískovec a schvaluje Statut sociálního 
fondu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 


