
Informace z usnesení I. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 12.dubna 2007 
 
1. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 

 Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí výši měsíčních odměn  
pro  neuvolněné členy zastupitelstva, která je stanovena v souladu s nařízením vlády 
 č. 37/2003Sb. takto: 
- člen rady 1810,-Kč 
- předseda komise nebo výboru rady 1500,-Kč  
- člen výboru komise rady nebo zvláštního orgánu 1190,-Kč 
- člen zastupitelstva 410,-Kč 
- příplatek dle počtu obyvatel 320,-Kč. 
Souhlasí s tím, že neuvolněným členům zastupitelstva se bude odměna poskytovat od data 
1.4.2007. 
 
 2. Schválení rozpočtu na rok 2007 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje rozpočet na rok 2007, 
s celkovým objemem:  

příjmů                     70 501 tis. Kč 
výdajů                     69 449 tis. Kč 
financování               1 052 tis. Kč         
- rozpočet účelových fondů MČ 
- finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ)                             

-závazné ukazatele rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na rok 2007 

a) celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z MMB - města 
Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů) 

b) celkový objem výdajů (vyjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z MMB – města Brna,  státního rozpočtu, státních fondů a krajů) 

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

z rozpočtu městské části (klub důchodců, Arcidiecézní charita) 
dle přílohy těchto usnesení a pověřuje Radu Městské části ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2007  
v tomto rozsahu: 
a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu Městské části schvalovat přesuny 
provozních výdajů v rámci oddílů rozpočtové skladby (vyjma závazných ukazatelů, 
stanovených Zastupitelstvem městské části) 
b) nad rámec schváleného ročního objemu rozpočtu městské části schvalovat rozpočtová 
opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z MMB – města Brna,  státního rozpočtu, 
státních fondů a krajů. 
 
 
 



 3.  Vyjádření MČ k výkupu či pronájmu pozemku p,č, 2395/5 a p.č. 998/26 vše k.ú. 
Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
 Zastupitelstvo městské části  Brno - Starý Lískovec nesouhlasí s odkupem pozemků p.č. 
2395/5 a p.č. 998/26 v k.ú. Starý Lískovec. 
 
 4.  Prodej pozemku p.č. 91/2 k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části  Brno - Starý Lískovec revokuje své usnesení pod bodem č. 
12/XVI. ze dne 22.6.2006, kterým nesouhlasilo s prodejem pozemku p.č. 91/2 k.ú. Starý 
Lískovec a  souhlasí  s prodejem pozemku p.č. 91/2 k.ú. Starý Lískovec. 
 
 5.  Prodej či pronájem pozemku p.č. 92/2 k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části  Brno - Starý Lískovec revokuje usnesení Zastupitelstva MČ 
Brno – Starý Lískovec č. 9/XVI ze dne 22.6.2006, kterým nesouhlasilo s prodejem pozemku 
p.č. 92/2 k.ú. Starý Lískovec a souhlasí  s prodejem pozemku p.č. 92/2 k.ú. Starý Lískovec.  
 
 
6. Aktualizace vyjádření k prodeji pozemku p.č. 248/2 k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části  Brno - Starý Lískovec trvá  na usnesení Zastupitelstva městské 
části Brno – Starý Lískovec č. 7/IX ze dne 23.9.2004 a souhlasí  s prodejem pozemku p.č. 
248/2 k.ú. Starý Lískovec o výměře 37 m2. 
 
7.  Aktualizace usnesení k dispozici s pozemky p.č. 280/1, 282/3 a 285/2 vše v k.ú. Starý 
Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části  Brno - Starý Lískovec trvá  na usnesení Zastupitelstva MČ Brno 
– Starý Lískovec č. 10/XI ze dne 31.3.2005, kterým nesouhlasilo s prodejem části pozemku 
p.č. 280/1 k.ú. Starý Lískovec, v grafické příloze vyznačené šrafami. Dále  trvá na usnesení 
Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec č. 5/XIII ze dne 22.9.2005, kterým souhlasilo 
s prodejem pozemku p.č. 282/3 k.ú. Starý Lískovec a  souhlasí se směnou části pozemku p.č. 
280/1 k.ú. Starý Lískovec po oddělení části chodníku za pozemek p.č. 285/2 k.ú. Starý 
Lískovec. 
 
 
 
 
 



8. Žádost o splátkový kalendář 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části  Brno - Starý Lískovec schvaluje sepsání splátkového kalendáře  
na uhrazení dlužné částky nájmu ve výši 121 584,- Kč s povinností uhradit poslední splátku 
do 31.10.2007 s tím, že o poplatku z prodlení, který stále nabíhá až do úplného zaplacení 
dluhu, bude jednáno na základě písemné žádosti nájemce až po uhrazení dlužné částky  a 
ukládá OBS informovat nájemce o usnesení. 

 
9. Žádost o prominutí poplatku z prodlení 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 60 % tj. 31 225,- Kč z částky poplatku z prodlení 52 042,- Kč nájemci s tím, že je 
povinen uhradit zbývajících 40  % poplatku z  prodlení tj. 20 817,- Kč jednorázově nejpozději 
v termínu do 30.4.2007 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového 
kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2007 a   ukládá OBS informovat nájemce o 
usnesení. 
 
10. Žádost o prominutí poplatku z prodlení 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 60 % tj. 14 297,- Kč z částky poplatku z prodlení 23 828,- Kč nájemci s tím, že je 
povinen uhradit zbývajících 40  % poplatku z  prodlení tj. 9 531,- Kč jednorázově nejpozději 
v termínu do 30.4.2007 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového 
kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2007 a   ukládá OBS informovat nájemce o 
usnesení. 
 
11. Žádost o prominutí poplatku z prodlení 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 40 % tj. 43 914,- Kč z částky poplatku z prodlení 109 784,- Kč nájemci  s tím, že je 
povinen uhradit zbývajících 60  % poplatku z  prodlení tj. 65 870,- Kč jednorázově nejpozději 
v termínu do 30.4.2007 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového 
kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2008 a ukládá OBS informovat nájemce o usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Žádost o prominutí poplatku z prodlení 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 80 % tj. 123 765,- Kč z částky poplatku z prodlení 154 706,- Kč nájemci bytem 
Kyjevská 3/26 s tím, že je povinen uhradit zbývajících 20  % poplatku z  prodlení tj. 30 941,- 
Kč jednorázově nejpozději v termínu do 30.4.2007 nebo v pravidelných měsíčních splátkách 
na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.10.2007 a ukládá OBS 
informovat nájemce o usnesení. 
 
 
13. Žádost o prominutí poplatku z prodlení 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 40 % tj. 34 319,- Kč z částky poplatku z prodlení 85 798,- Kč nájemci  bytem Oderská 
1/8 s tím, že je povinen uhradit zbývajících 60  % poplatku z  prodlení tj. 51 479,- Kč 
jednorázově nejpozději v termínu do 30.4.2007 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 30.4.2007 a  ukládá OBS informovat 
nájemce o usnesení. 
  
 
14. Žádost o prominutí poplatku z prodlení 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 60 % tj. 16 301,- Kč z částky poplatku z prodlení 27 168,- Kč nájemci bytem 
Dunajská 41/21 s tím, že je povinen uhradit zbývajících 40  % poplatku z  prodlení tj. 10 867,- 
Kč jednorázově nejpozději v termínu do 30.4.2007 nebo v pravidelných měsíčních splátkách 
na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.10.2007  a   ukládá OBS 
informovat nájemce o usnesení. 
 
  
15. Žádost o prominutí poplatku z prodlení 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 60 % tj. 154 701,- Kč z částky poplatku z prodlení 257 835,- Kč bývalému nájemci 
s tím, že je povinen uhradit zbývajících 40  % poplatku z prodlení tj. 103 134,- Kč 
jednorázově nejpozději v termínu do 30.4.2007 nebo  v pravidelných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2007 a   ukládá OBS 
informovat nájemce o usnesení. 
 
 
 
 



16. Žádost o prominutí poplatku z prodlení 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 80 % tj. 26 846,- Kč z částky poplatku z prodlení 33 558,- Kč nájemci bytem Vltavská 
19/38 s tím, že je povinen uhradit zbývajících 20  % poplatku z  prodlení tj. 6 712,- Kč 
jednorázově nejpozději v termínu do 30.4.2007 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 30.6.2007 a   ukládá OBS informovat 
nájemce o usnesení. 
 
17. Žádost o prominutí poplatku z prodlení  
 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 60 % tj. 20 093,- Kč z částky poplatku z prodlení 33 488,- Kč nájemci bytem Labská 
13/28 s tím, že je povinen uhradit zbývajících 40  % poplatku z  prodlení tj. 13 395,- Kč 
jednorázově nejpozději v termínu do 30.4.2007 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.10.2007 a  ukládá OBS 
informovat nájemce o usnesení. 
 
 
18. Labská 23 - realizace prodeje domu 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zpětným přeřazením obecního 
bytového domu Labská 23 ze seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém 
majetku nejméně po dobu 15 let do seznamu domů, které budou připravovány k prodeji 
vzhledem k tomu, že v současné době o restitučním nároku části pozemku p.č. 2104 a 
zastavěné plochy domem 254/23 bylo již rozhodnuto a rozhodnutí nabylo právní moci dne 
26.4.2006 a na základě žádosti nájemců výše uvedeného domu.  
 
19.  Dunajská 17 - realizace prodeje domu 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zpětným přeřazením obecního 
bytového domu Dunajská 17 ze seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve 
svém majetku nejméně po dobu 15 let do seznamu domů, které budou připravovány k prodeji 
na základě žádosti nájemců výše uvedeného domu i když na parcelu č. 2057 k.ú. Starý 
Lískovec byly uplatněny restituční nároky a restituční řízení nebylo dosud pravomocně 
rozhodnuto.  
 
 
 
 
 
 



20. Sdělení pro Zastupitele MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí  
1. Seznam domů doporučených k prodeji – příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
2. Seznam domů nedoporučených k prodeji – příloha č. 2, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesen. 
 
21. Diskuse s občany  cca.30 min 
         
. 
 
22a.  Odvolání předsedů a členů kontrolního výboru a finančního výboru Zastupitelstva 
městské části Brno – Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
 Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí : 
1) s odvoláním Bc. Pavla Hořavy z funkce předsedy kontrolního výboru ZMČ a s odvoláním 
Mgr. Květuše Doležalové, Lydie  Kudělkové, Taťany Absolínové a Ing. Rostislava Maleňáka 
z funkce člena kontrolního výboru ZMČ. 
2) s odvoláním Ing. Zuzany Zemánkové z funkce předsedkyně finančního výboru ZMČ a 
s odvoláním Evy Koukalové a Evy Pallové z funkce člena finančního výboru ZMČ. 
   
22b. Obnovení činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno – Starý 
Lískovec ve volebním období r. 2006 – 2010 a stanovení počtu jeho členů 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s obnovením činnosti 
kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec ve volebním období r. 
2006-2010, a stanoví že, kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec 
bude mít ve volebním období r. 2006-2010  5 členů. 
 
22c. Volba členů volební komise pro volbu předsedy a členů kontrolního výboru 
Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s 3 člennou volební komisí pro 
volbu předsedy a členů kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno – Starý 
Lískovec ve složení: Jindřich Zouhar 
                 Eva Pallová 
                 Mgr . Jiří Dvořáček 
a souhlasí s tím, že volba předsedy a členů kontrolního výboru Zastupitelstva městské části 
Brno – Starý Lískovec bude veřejná. 
 



22d. Volba předsedy a členů kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno – 
Starý Lískovec 
 
Předseda volební komise – Jindřich Zouhar 
 
Návrhy na předsedu kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec: 
1.Ing. Rostislav Maleňák 
2.Vladimír Baňoch 
 
1.Hlasování: pro, proti, zdržel se (19-0-1). Předsedou byl zvolen Ing. Rostislav Maleňák. 
2.Hlasování: pro, proti, zdržel se (0-2-18). 
 
Návrhy na 2. člena kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec: 
1. Pavel Kalus 
2. Ing. Miloš Veselý 
3. Vladimír Baňoch, který s kandidaturou nesouhlasil 
 
1. Hlasování: pro, proti, zdržel se (18-0-2). 2. členem byl zvolen Pavel Kalus. 
2.Hlasování: pro, proti, zdržel se (4-0-16). 
 
Návrhy na 3. člena kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec: 
1. Tomáš Machala 
2. Ing. Zuzana Zemánková 
 
1. Hlasování: pro, proti, zdržel se (13-0-7). 3. členem byl zvolen Tomáš Machala. 
2.Hlasování: pro, proti, zdržel se (6-0-14). 
 
Návrhy na 4. člena kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec: 
1. David Kolínek 
 
1. Hlasování: pro, proti, zdržel se (14-0-6). 4. členem byl zvolen David Kolínek. 
 
Návrhy na 5. člena kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec: 
1. Ing. Zuzana Zemánková 
2. Vladimír Baňoch, který s kandidaturou nesouhlasil 
 
1. Hlasování: pro, proti, zdržel se (6-0-14). V prvním kole nebyl zvolen pátý člen. 
 
Druhé kolo 
 
1. Vladimír Baňoch, který s kandidaturou nesouhlasil 
2. Ing. Martin Dobšík 
 
1. Hlasování: pro, proti, zdržel se (13-0-7). 5. členem byl zvolen Ing. Martin Dobšík. 
 


