
     Z á p i s  
 
 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno – Starý Lískovec, 
konaného dne 7.3.2007 v sále Sokolovny na ul. Máchalova v 17,00 hodin. 
 
 
 
1.Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno – Starý Lískovec 
Uvedl pan Radko Horák a předal slovo paní Aleně Makalové 

Paní Makalová jako nejstarší člen zastupitelstva zahájila jednání ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec v 17,00 hodin.   
 Přivítala členy Zastupitelstva, pracovníky úřadu a všechny přítomné hosty na zasedání, 
které bylo svoláno  Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem o obcích. Dostavilo se 
všech 21 členů ZMČ, což je plný počet, dle prezenční listiny. Všichni členové ZMČ obdrželi 
osvědčení o zvolení za člena místního ZMČ. Zastupitelstvo je tedy schopno se usnášet. 
  
 
2.Jmenování zapistovatelky a skrutátorky 
 
 Zapisovatelkou byla zvolena paní Lenka Slonková. 

Skrutátorkou  a právní poradkyní byla zvolena Mgr. Jarmila Prátová,(21-0-0).               
Organizačními záležitostmi byla pověřena paní Eva Novosádová. 
Podávat případná vysvětlení bude tajemník úřadu pan Radko Horák. 

 
 
3.Složení slibu členů zastupitelstva Městské části Brno – Starý Lískovec 
Všichni členové byli řádně zvoleni 
 Paní Makalová vysvětlila postup, jakým budou členové ZMČ skládat slib člena 
zastupitelstva: Mgr. Prátová zmíněný slib přečte a poté budou jednotliví členové ZMČ 
vyzváni, aby povstali, slovem slibuji slib splnili a stvrdili jej podpisem na připravený slib 
člena zastupitelstva. 
 Poté co byli zastupitelé informováni, všichni předepsaným způsobem složili slib člena 
zastupitelstva. 
 
1.  Taťána  A b s o l í n o v á   
 
2.  Vladimír                B a ň o ch                   
  
3.  Ing. Martin             D o b š í k                  
 
4. Mgr. Květuše         D o l e ž a l o v á   
       
5.Mgr.  Jiří                 D v o ř á č e k  
            
6. Petr                         H u d l í k           
 
7. Ing. Rostislav  M a l e ň á k     
 
8. Alena  M a k a l o v á     



9. Bc. Pavel   H o ř a v a    
 
10. Pavel                     K a l u s                       
 
11. David                    K o l í n e k                  
 
12. Vladan  K r á s n ý                  
  
13. Stanislav  K r č m a    
 
14. Tomáš                  M a ch a l a                 
 
15. Ivan                      M o k r ý   
                      
16. Eva                       P a l l o v á   
                 
17. Mgr.Marek           S k l e n á ř                  
 
18. Ing. Miloš             V e s e l ý   
                    
19. Martina                 V í t k o v á                 
 
20.Ing. Zuzana           Z e m á n k o v á          
 
21. Jindřich                Z o u h a r                          
            
            
        
 
4.Schválení ověřovatelů zápisu  
 
 Ověřovateli byli zvoleni: Ing. Martin Dobšík 
                                                     Eva Pallová 
 
(21-0-0) 
 
5. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno – Starý 
Lískovec 
1/1 - Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno - Starý Lískovec 
2/1 - Jmenování zapisovatelky a skrutátorky 
3/1 - Složení slibu členů Zastupitelstva Městské části Brno – Starý Lískovec 
4/1 - Schválení ověřovatelů zápisu  
5/1 - Schválení programu  ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno – Starý  

Lískovec 
6/1 - Schválení návrhu volebního řádu 
7/1 - Stanovení počtu členů Rady městské části Brno – Starý Lískovec 
8/1 - Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva Městské části Brno – Starý 

Lískovec uvolněni 
9/1 - Schválení volební komise 
10/1 - Volba starosty Městské části Brno – Starý Lískovec 



11/1 - Volba místostarosty (místostarostů) Městské části Brno – Starý Lískovec 
12/1 - Volba dalších členů Rady Městské části Brno – Starý Lískovec 
13/1 - Stanovení termínu konání I. schůze Rady Městské části Brno – Starý Lískovec 
14/1 - Stanovení termínu konání I. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno – Starý 

Lískovec 
15/1 - Závěr zasedání 
 
     K navrženému programu jednání měl připomínku pan Vladan Krásný. Navrhl stažení bodů 
13,14 z programu jednání (14-0-7). 
 
     S takto navrženým programem jednání Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec 
souhlasilo, (20-0-1). 
 
6/1 - Schválení návrhu volebního řádu 
 
     Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Volební řád pro volbu 
starosty, místostarosty (místostarostů) a dalších členů Rady městské části Brno – Starý 
Lískovec, (21-0-0) 
V návaznosti na schválení volebního řádu navrhuji, aby byl stanoven limit 3 minuty  na 
představení jednotlivých zastupitelů a na případné dotazy, (7-14-0). Tento návrh nebyl přijat. 
 
7/1 - Stanovení počtu členů Rady městské části Brno – Starý Lískovec 
Navrhuji aby Rada městské části Brno – Starý Lískovec měla tak jako v minulém volebním 
období maximální možný počet, tedy 7 členů. 
      Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec v souladu se zákonem o obcích stanoví 
pro volební období 2006-2010 počet 7 členů Rady městské části Brno – Starý Lískovec, (21-0-
0). 
 
8/1 - Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva Městské části Brno – 

Starý Lískovec uvolněni 
Navrhuji tedy, aby funkce pro které budou členové Zastupitelstva městské části Brno – Starý 
Lískovec uvolněni byly: - starosta městské části Brno – Starý Lískovec  
             - první místostarosta městské části Brno – Starý Lískovec 
                                       - druhý místostarosta městské části Brno – Starý Lískovec 
     Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec v souladu se zákonem o obcích určuje 
funkce pro, které budou členové Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec uvolněni 
dnem 7.3.2007 
- starosta městské části Brno – Starý Lískovec  
- první místostarosta městské části Brno – Starý Lískovec 
- druhý místostarosta městské části Brno – Starý Lískovec 
čímž stanoví počet dlouhodobě uvolněných členů na 3, (21-0-0). 
 
9/1 - Schválení volební komise 
Paní Makalová vyzvala zastupitele, aby předložili návrhy na volební komisi. 
 Navrženi byli : pan Jindřich Zouhar 
                          pan David Kolínek 
                          pan Pavel Kalus 
 
Volební komise byla zvolena, (21-0-0). 
Volební komise zvolila za předsedu pana Jindřich Zouhara. 



 
10/1 - Volba starosty Městské části Brno – Starý Lískovec 
Na funkci starosty městské části Brno – Starý Lískovec byli navrženi tito kandidáti: 
Pan Vladan Krásný 
Pan Vladan Krásný potvrdil přijetí kandidatury. 
 
Výsledky volby starosty městské části Brno – Starý Lískovec 
Bylo vydáno21hlasovacích lístků.. 
Odevzdáno14 hlasovacích lístků. 
Všechny hlasovací lístky jsou platné 
 
          Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec v souladu se zákonem o obcích 
zvolilo dne 7.3.2007  pana Vladana Krásného  do funkce starosty městské části Brno – Starý 
Lískovec. 
 
 Paní Makalová poblahopřála nově zvolenému starostovi panu Vladanu Krásnému        
a předala mu slovo.  
Nově zvolený starosta se ujal slova, a poděkoval zastupitelům za svěřenou mu důvěru.  
 
11/1 - Volba místostarosty (místostarostů) Městské části Brno – Starý Lískovec 
 
Volba 1. místostarosty 
 navržení kandidátu na 1. místostarostu.  
 
Do funkce byli navrženi kandidáti: Paní Mgr. Květuše Doležalová 
 
Navržená kandidátka s návrhem souhlasila. 
Byly rozdány hlasovací lístky, proběhla volba a volební komise se ujala své funkce. 
 
Bylo vydáno 21 hlasovacích lístků 
Odevzdáno  14 hlasovacích lístků 
Všechny hlasovací lístky jsou platné 
 
          Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec v souladu se zákonem o obcích 
zvolilo dne 7.3.2007 paní Mgr. Květuši Doležalovou  do funkce první místostarostky městské 
části Brno – Starý Lískovec. 
 
Volba 2. místostarosty 
navržení kandidátu na 2. místostarostu.  
 
Do funkce byli navrženi kandidáti: Pan Bc. Pavel Hořava 
 
Navržený kandidát s návrhem souhlasil. 
Byly rozdány hlasovací lístky, proběhla volba a volební komise se ujala své funkce. 
Pan Petr Hudlík opustil jednání zastupitelstva v 18:00 Na jednání se opět vrátil pan Petr 
Hudlík v 18:10. 
Bylo vydáno21 hlasovacích lístků 
Odevzdáno 14 hlasovacích lístků 
Všechny hlasovací lístky jsou platné 



          Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec v souladu se zákonem o obcích 
zvolilo dne 7.3.2007pana Bc. Pavla  Hořavu do funkce druhého místostarosty městské části 
Brno – Starý Lískovec. 
 
 
12/1 - Volba dalších členů Rady Městské části Brno – Starý Lískovec 
 
Volba 4. člena RMČ 
Starosta požádal o návrh z řad zastupitelů do funkce 4. člena RMČ.  
Navrženou  kandidátkou byla paní Taťana Absolínová. 
 
Navržená kandidátka s návrhem souhlasila. 
 
Byly rozdány hlasovací lístky, proběhla volba a volební komise se ujala své funkce. 
Pan Petr Hudlík opustil jednání zastupitelstva v 18:30 a vrátil se zpět v 18:32 
Vydáno bylo 21 hlasovacích lístků.     
Odevzdáno bylo 14 hlasovacích lístků. 
Všechny hlasovací lístky jsou platné.  
     
     Zastupitelstvo městské části Brno –Starý Lískovec v souladu se zákonem o obcích zvolilo 
dne 7.3.2007 paní Taťanu Absolínovou do funkce čtvrtého člena RMČ Brno-Starý Lískovec.   
 
 
Volba 5. člena RMČ 
Starosta vyzval členy ZMČ, aby navrhli kandidáty na 5. člena RMČ.  
Navrženi byli pan Tomáš Machala 
 
Navržený kandidát s návrhem souhlasil. 
Byly rozdány hlasovací lístky, proběhla volba a volební komise se ujala své funkce. 
 
Vydáno bylo 21 hlasovacích lístků.     
Odevzdáno bylo 14 hlasovacích lístků   
Všechny hlasovací lístky byly platné. 
 
     Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec v souladu se zákonem o obcích zvolilo 
dne 7.3.2007 pana Tomáše Machalu do funkce pátého člena RMČ Brno – Starý Lískovec. 
 
Volba 6. člena RMČ 
Starosta vyzval členy ZMČ, aby navrhli kandidáty na 6. člena RMČ. 
 Navrženi byli pan Mgr. Marek Sklenář. 
 
 
Navržený kandidát s návrhem souhlasil. 
Byly rozdány hlasovací lístky, proběhla volba a volební komise se ujala své funkce. 
 
Vydáno bylo 21 hlasovacích lístků.     
Odevzdáno bylo 14 hlasovacích lístků. 
Všechny hlasovací lístky jsou platné . 
 



     Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec v souladu se zákonem o obcích zvolilo 
dne 7.3.2007 pana Mgr. Marka Sklenáře do funkce 6.člena RMČ Brno – Starý Lískovec.. 
 
Volba 7. člena RMČ 
Starosta naposledy vyzval členy ZMČ o návrhy kandidátů z řad zastupitelů na funkci 7. člena 
RMČ.  
Navrženi byli pan Mgr. Jiří Dvořáček. 
 
Navržený kandidát s návrhem souhlasil. 
Byly rozdány hlasovací lístky, proběhla volba a volební komise se ujala své funkce. 
 
Vydáno bylo 21 hlasovacích lístků.     
Odevzdáno bylo 14 hlasovacích lístků.  
Všechny hlasovací lístky jsou platné. 
. 
     Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec v souladu se zákonem o obcích zvolilo 
dne 7.3.2007 pana Mgr. Jiřího Dvořáčka do funkce 7.člena RMČ Brno – Starý Lískovec.. 
 
Pan starosta poblahopřál nově zvoleným místostarostům a členům RMČ a poděkoval  volební 
komisi za její činnost. 
 
Zápis o průběhu a výsledku voleb konaných na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské 
části Brno – Starý Lískovec dne 7.3.2007 je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 
13/1 - Stanovení termínu konání I. schůze Rady Městské části Brno – Starý Lískovec 

 Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec tento bod stáhlo z programu 
jednání.  
 
14/1 - Stanovení termínu konání I. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno – Starý 

Lískovec 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec tento bod stáhlo z programu 

jednání. 
 
15/1 - Závěr zasedání 
 

Starosta ukončil zasedání v 19:30 hodin. 
 
 
Ověřovatelé:paní Eva Pallová 
                    pan  Ing. Martin Dobšík 
 
Zapsala: paní Lenka Slonková 
 
V Brně 8.3.2007 
 
                                                                                                    Vladan K r á s n ý 
                                                                                                           starosta  
                                                                         
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


