
Informace z usnesení II. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 28.června 2007 
 
1.Závěrečný účet a auditní zpráva o přezkoumání hospodaření MČ za rok 2006 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-1) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo Městské části Brno – Starý  Lískovec schvaluje závěrečný   účet Městské části 
Brno – Starý  Lískovec  za  rok  2006 včetně  zprávy o přezkoumání hospodaření Městské 
části Brno – Starý Lískovec za rok 2006. 
Zastupitelstvo Městské části – Brno Starý Lískovec souhlasí s celoročním  hospodařením  za 
rok 2006, a to bez výhrad. 
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje výsledek hospodaření vedlejší 
hospodářské činnosti za rok 2006, výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených 
Městskou částí Brno Starý Lískovec za rok 2006 , příděly do fondů příspěvkových organizací 
ze zlepšeného hospodářského výsledku  organizací za rok 2006. 

 
 
2. Sedmá úprava rozpočtu  - rozpočtové opatření 
 

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

Zastupitelstvo Městské části Brno – Starý  Lískovec schvaluje 7. úpravu rozpočtu, která 
obsahuje převody finančních prostředků mezi Statutárním městem Brnem a Městskou části 
Brno – Starý Lískovec za rok 2006 – finanční vypořádání 
Jedná se o: 
 Navýšení příjmů  o  
- podíl z prodeje majetku města Brna  – Kč  
937 060,-- 
- doplatek dotace na sociální dávky – Kč  
5 386,76 
navýšení výdajů  o vratku nevyčerpaných dotací na  
volby do Parlamentu ČR – Kč 13 597,50 
společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí – Kč 33 886,--. 
Zapojení nedočerpaných prostředků z půjček – jedná se o nevyčerpanou  účelovou 
neinvestiční půjčku z fondu bytové výstavby MMB z roku 2003 na regeneraci bytového domu 
Kosmonautů 23 ve výši 89 434,--, který musí být z hlediska finančního vypořádání zapojen 
do rozpočtu, i když nebude v letošním roce použit. 
Platba daně z příjmů právnických osob za období 2006 – navýšení rozpočtu  o daň z příjmu 
právnických osob za hlavní  činnost o Kč  734 400,-- a hospodářskou činnosti o Kč  196 080,-
-. Na straně výdajů hlavní činnosti navyšuje odd.§ ostatní finanční operace, položka platba 
daní a poplatku o Kč 734 400,-- a zvyšuje rezervu na výdaje o Kč  196 080,--. 

 
 
3. Devátá úprava rozpočtu – rozpočtové opatření 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo městské části Brno Starý Lískovec schvaluje Poskytnutí dotace jednotce sboru 
dobrovolných hasičů ve výši Kč  7000,-- a současně schvaluje převod finančních prostředků 
z veřejné zeleně, položka služby na požární ochranu – dobrovolnou část, položka materiál, ve 
výši Kč  7000,--. 



4.Vyjádření k prodeji nebo svěření pozemku p.č. 2402 k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo městské části  Brno - Starý Lískovec : 
1. nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 2402 k.ú. Starý Lískovec, 
2. souhlasí se svěřením pozemku p.č. 2402 k.ú. Starý Lískovec za účelem pronájmu.  
 
5. Svěření pozemku p.č. 2219/4 a stavby č.p. 269, vše k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo městské části  Brno - Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti o svěření 
budovy č.p. 269 k.ú. Starý Lískovec – objekt Ekogymnazia na ulici Labská a pozemku p.č. 
2219/4 k.ú. Starý Lískovec.  
 
6. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 3122 k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo městské části  Brno - Starý Lískovec schvaluje prodej pozemku p.č. 3122 k.ú. 
Starý Lískovec.   
 
7. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2062, 2325/1, 2325/2 k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (12-6-1) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo městské části  Brno - Starý Lískovec schvaluje prodej pozemků p.č. 2062, 
2325/1 a 2325/2 vše v k.ú. Starý Lískovec.  
 
8. Vyjádření k prodeji části pozemků p.č. 2166/1, 2772, 2773, 2789, 2790 a pozemku p.č. 
2169 vše v k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (12-7-0) – bylo přijato usnesení : 

 Zastupitelstvo městské části  Brno - Starý Lískovec schvaluje prodej části pozemku p.č. 2166/1, 
části pozemku 2772, části pozemku p.č. 2773, pozemku p.č. 2169, části pozemku p.č. 2789 a 
části pozemku p.č. 2790 vše k.ú. Starý Lískovec, jak je zakresleno v grafické příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 
 
9. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 280/1, 286/1, 287/1 vše k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo městské části  Brno - Starý Lískovec neschvaluje prodej pozemků p.č. 286/1 
a p.č. 287/1 k.ú. Starý Lískovec.  
 
 
 
 
 
 



10. Vyjádření ke svěření pozemku p.č. 952 k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo městské části  Brno – Starý Lískovec   neschvaluje svěření pozemku p.č. 952 
k.ú. Starý Lískovec. 
 
11. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č.461/1 a 998/10 vše k.ú. Starý 
Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 

Zastupitelstvo městské části  Brno - Starý Lískovec souhlasí se zřízením věcného břemene 
uložení přípojky elektřiny a přípojky vodovodu k pozemkům p.č. 461/1 a 998/10 vše k.ú. 
Starý Lískovec.  
 
12. Vyjádření se k návrhu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna, která 
stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na území Statutárního města Brna 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec neschvaluje návrh obecně závazné 
vyhlášky, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna a  
požaduje její doplnění o práva a povinnosti, kontrolní činnost a sankce při nakládání  s 
komunálním odpadem nebo ponechání obecně závazné vyhlášky SmB č. 6/2005 o nakládání 
s komunálním a stavebním odpadem na území statutárního města Brna v platnosti. 
 
13. Vyjádření  k oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 244/1992 Sb., o  
  posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – „Rychlostní  
komunikace R 43 v úseku dálnice D1 – Kuřim“  
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (12-5-2) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec souhlasí se záměrem „ Rychlostní 
komunikace R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim“ v původní variantě trasy „ bystrcké“ a 
schvaluje vyjádření k oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 244/1992 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů „ Rychlostní komunikace 
R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim“, ve znění přílohy č. 1 této zprávy. Vyjádření tvoří nedílnou 
součást tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Převod studny na pozemku p.č. 463/1 v k.ú. Starý Lískovec z majetku MČ 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec nesouhlasí s převodem z majetku 
městské části do osobního vlastnictví, veřejné studny, která se nachází na ulici Kroupova 
před domem č.p. 58, parc. č. 463/1 v k.ú. Starý Lískovec. 
 
15. Návrh názvu nového náměstí u MZA 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec schvaluje název nového náměstí, které 
vznikne  v okolí budovaného Moravského zemského archivu  a to: náměstí Cyrila a 
Metoděje. 
 
16. Žádost o prominutí poplatků z prodllení – Dunajská 37/8 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-1) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 60 % tj. 162 700,- Kč z částky poplatku z prodlení 271 166,- Kč nájemkyni bytem 
Dunajská 37/8 s tím, že je povinna uhradit zbývajících 40  % poplatku z  prodlení tj. 108 466,- 
Kč jednorázově nejpozději v termínu do 31.7.2007 nebo v pravidelných měsíčních splátkách 
na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2010 a ukládá OBS 
informovat nájemce o usnesení. 
 
 
17. Žádost o prominutí poplatků z prodlení – Oderská 1/8 
      
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec trvá na usnesení č. 17/1 přijatém na svém 
I. řádném zasedání konaném dne 12.4.2007, kterým schválilo prominutí poplatku z prodlení 
ve výši 40 % tj. 34 319,- Kč z částky poplatku z prodlení 85 798,- Kč nájemkyni bytem 
Oderská 1/8 s tím, že je povinna 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 30.4.2008. Ukládá OBS informovat 
nájemce o usnesení. 
 
 
18. Realizace prodeje domu – Mikuláškovo náměstí 1 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (12-0-7) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec nesouhlasí s přeřazením obecního 
bytového domu Mikuláškovo náměstí 1 na základě žádosti nájemců tohoto domu ze seznamu 
bytových domů, které budou připravovány k prodeji, do seznamu domů, které si statutární 
město Brno ponechá v majetku nejméně po dobu  15 let. 
 



19. Žádost o prodloužení termínu splátkového kalendáře – Vltavská 19/31 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec revokuje usnesení č. 19/1 přijaté na svém 
I. řádném zasedání konaném dne 12.4.2007 a schvaluje sepsání splátkového kalendáře na 
úhradu zbývajících 40 % poplatku z prodlení ve výši 103 134,- Kč s povinností uhradit 
poslední splátku nejpozději v termínu do 31.12.2010 a   ukládá OBS informovat nájemce o 
usnesení. 
 
20. Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  Dunajská 37/5 
      
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 60 % tj. 26 357,- Kč z částky poplatku z prodlení 43 929,- Kč nájemkyni bytem 
Dunajská 37/5 s tím, že je povinna uhradit zbývajících 40  % poplatku z  prodlení tj. 17 572,- 
Kč jednorázově nejpozději v termínu do 31.7.2007 nebo v pravidelných měsíčních splátkách 
na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 30.6.2008 a ukládá OBS 
informovat nájemce o usnesení. 
 
 
21. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Labská 37/15 
      
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 40 % tj. 28 915,- Kč z částky poplatku z prodlení 72 287,- Kč nájemkyni bytem 
Labská  37/15 s tím, že je povinna uhradit zbývajících 60  % poplatku z  prodlení tj. 43 372,- 
Kč jednorázově nejpozději v termínu do 31.7.2007 nebo v pravidelných měsíčních splátkách 
na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2009 a   ukládá OBS 
informovat nájemce o usnesení. 
 
 
22. Žádost o změnu splátkového kalendáře –  Labská 33/3 
     
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec revokuje usnesení č. 13/XVII. přijaté na 
svém XVII. řádném zasedání konaném dne 21.9.2006 a schvaluje snížení měsíční splátky 
z 1 500,- Kč na 1 000,- Kč u sepsaného splátkového kalendáře  na uhrazení dlužné částky za 
nedoplatek vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu za rok 2005, který k dnešnímu 
dni činí 50 890,-Kč, s povinností uhradit poslední splátku nejpozději v termínu do 31.12.2011 
a ukládá OBS informovat nájemce o usnesení. 
 
 
 
 
 
 



23. Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  Labská 5/3 
      
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 40 % tj. 158 982,- Kč z částky poplatku z prodlení 397 456,- Kč s tím, že je povinna 
uhradit zbývajících 60  % poplatku z  prodlení tj. 238 474,- Kč jednorázově nejpozději 
v termínu do 31.7.2007 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového 
kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2010 a   ukládá OBS informovat nájemce o 
usnesení. 
  
 
24. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Dunajská 39/30 
      
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
 
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 80 % tj. 29 649,- Kč z částky poplatku z prodlení 37 061,- Kč nájemkyni bytem 
Dunajská 39/30 s tím, že je povinna uhradit zbývajících 20  % poplatku z  prodlení tj. 7 412,- 
Kč jednorázově nejpozději v termínu do 15.7.2007, nebo v pravidelných měsíčních splátkách 
na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 15.8.2007 a ukládá OBS 
informovat nájemce o usnesení. 
  
 
25. Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  Kosmonautů 23/37 
  
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
    
 Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 100 % tj. 41 403,- Kč nájemkyni bytem Kosmonautů 23/37, Brno a  ukládá OBS 
informovat nájemce o usnesení. 
 
 
26.Žádost o splátkový kalendář – Kurská 8/1 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
      
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec schvaluje sepsání splátkového kalendáře  
na uhrazení dlužné částky nájmu ve výši 28 172,- Kč s povinností uhradit poslední splátku do 
31.12.2010 s tím, že o poplatku z prodlení, který stále nabíhá až do úplného zaplacení dluhu, 
bude jednáno na základě písemné žádosti bývalého nájemce až po uhrazení dlužné částky a 
ukládá OBS informovat nájemce o usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.Žádost o splátkový kalendář – Vltavská 17/13 
      
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
      
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec schvaluje sepsání splátkového kalendáře  
na uhrazení dlužné částky nájmu ve výši 56 213,- Kč s povinností uhradit poslední splátku do 
31.12.2010 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. 
 
28. Žádost o splátkový kalendář – Kosmonautů19/24 
      
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
      
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec schvaluje sepsání splátkového kalendáře  
na uhrazení dlužné částky nájmu ve výši 112 063,- Kč s povinností uhradit poslední splátku 
do 31.12.2011 s tím, že o poplatku z prodlení, který stále nabíhá až do úplného zaplacení 
dluhu, bude jednáno na základě písemné žádosti nájemců až po uhrazení dlužné částky a 
ukládá OBS informovat nájemce o usnesení. 
 
 
29. Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  Labská 23/3 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
      
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z  prodlení 
ve výši 80 % tj. 55 991,- Kč z částky poplatku z prodlení 69 989,- Kč nájemci  bytem Labská 
23/3 s tím, že je povinen uhradit zbývajících 20  % poplatku z  prodlení tj. 13 998,- Kč 
jednorázově nejpozději v termínu do 31.7.2007, nebo v pravidelných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 30.10.2007  a ukládá OBS 
informovat nájemce o usnesení. 
  
30. Realizace prodeje domu – Osová 2,4,6,8 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-0) – bylo přijato usnesení : 
      
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec souhlasí se zpětným přeřazením obecních 
bytových domů Osová 2, 4, 6, 8 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. 
 
31.  Zpráva KV 
  
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-1) – bylo přijato usnesení : 
      
Zastupitelstvo městské části Brno - Starý Lískovec a) bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru za období mezi ustavujícím a II. zasedáním ZMČ. b) ukládá RMČ u ukládaných 
úkolů stanovit i termín jejich splnění. 
 
 


