
Informace z usnesení III. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 25.září 2007 
 
 
1. Návrh rozpočtového výhledu na r. 2009-2018 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-0-3) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Návrh rozpočtového výhledu 
na období 2009-2018 MČ Brno-Starý Lískovec schválený Radou MČ Brno-Starý Lískovec 
dle tabulky, která je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
2. Patnáctá úprava rozpočtu  - rozpočtové opatření 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-0) – bylo přijato usnesení:  
     
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje navrhovanou 15.úpravu 
rozpočtu schválenou Radou MČ Brno-Starý Lískovec dle tabulky, která je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
3. Labská 1 - realizace prodeje domu 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zpětným přeřazením obecního 
bytového domu Labská 1 ze seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém 
vlastnictví nejméně po dobu 15 let do seznamu domů, které budou připravovány k prodeji na 
základě žádosti nájemců výše uvedeného domu. 
 
4. Vltavská 15 - realizace prodeje domu 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zpětným přeřazením obecního 
bytového domu Vltavská 15 ze seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve 
svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let do seznamu domů, které budou připravovány 
k prodeji na základě žádosti nájemců výše uvedeného domu.  
 
 
5.Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Sevastopolská 11/1  
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-0) – bylo přijato usnesení:  
     
 Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z prodlení 
ve výši 40 % tj. 9 881,- Kč z částky poplatku z prodlení 24 702,- Kč nájemci bytem 
Sevastopolská 1/11, Brno s tím, že je povinen uhradit zbývajících 60 % poplatku z prodlení tj. 
14 821,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 15.10.2007 bez možnosti splátkového 
kalendáře a ukládá OBS informovat nájemce o usnesení.   
 
 
 



6.Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Kurská 8/9 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (15-1-2) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z prodlení 
ve výši 80% tj. 16508,- Kč z částky poplatku z prodlení 20 635,- Kč nájemcům bytem Kurská 
8/9, Brno s tím, že jsou povinni uhradit zbývajících 20 % poplatku z prodlení tj. 4127,- Kč 
jednorázově nejpozději v termínu do 15.10.2007, nebo v pravidelných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2008 a ukládá OBS informovat 
nájemce o usnesení. 
 
 
7. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Labská 3/30  
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z prodlení 
ve výši 40 % tj. 11 604,- Kč z částky poplatku z prodlení 29 010,- Kč nájemkyni bytem 
Labská 3/30, Brno s tím, že je povinna uhradit zbývajících 60 % poplatku z prodlení tj. 
17 406,- Kč, resp.  po odečtu již zaplacené či započtené částky ve výši 10 470,- Kč rozdíl tj. 6 
936,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 15.10.2007, nebo v pravidelných měsíčních 
splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.5.2008 a ukládá OBS 
informovat nájemkyni o usnesení.  
 
 
8. Novelizace obecně závazné vyhlášky o regulaci VHP 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí znění vyhlášek č. 
34/2005 a 21/2006 a nemá návrhy na změny nebo jejich doplnění a schvaluje přílohu 
k vyhlášce č. 34/2005 platnou pro MČ Brno – Starý Lískovec v předloženém znění. 
 
 
9. Novelizace obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (17-0-1) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí znění vyhlášky č. 
33/2005 v platném znění, nesouhlasí s návrhem na vypuštění možnosti vybírat poplatek ze 
vstupného na sportovní akce a požaduje opětné zavedení možnosti vybírat poplatek ze 
vstupného za kulturní akce z úrovně městské části. Schvaluje přílohu k vyhlášce č. 33/2005 
pro MČ Brno – Starý Lískovec v předloženém znění. 
 
 
 
 
 
 
 



10. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1729/5 k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-0) – bylo přijato usnesení:  
     
 Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí  s prodejem pozemku p.č. 1729/5 
k.ú. Starý Lískovec. 
 
 
11.  Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  Kosmonautů 9, byt č. 13 rok  nar. 1935 ( 
velikost bytu: 3+1, plocha bytu 79,04 m2 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z prodlení 
ve výši 100 % tj. 359 083,- Kč z částky poplatku z prodlení  359 083,- Kč nájemkyni bytem 
Kosmonautů 9/13, Brno za podmínky uskutečnění připravované výměny výše uvedeného bytu 
a ukládá OBS informovat nájemce o usnesení.  
 
 
12.  Informace pro zastupitele – přírodní kluziště – vnitroblok Dunajská 37- 45 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (17-0-1) – bylo přijato usnesení:  
    
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí informaci o průběhu 
šetření stížnosti nájemců bytového domu v Brně – Starém Lískovci – Dunajská 43 na 
spotřebu studené vody, která byla v zimních měsících roku 2006 čerpána z prádelny výše 
uvedeného domu na výrobu přírodního kluziště ve vnitrobloku domů Dunajská 37 – 45 a 
ukládá kontrolnímu výboru městské části Brno – Starý Lískovec tuto věc prošetřit. 
 
 
 
 
 


