
Informace z usnesení IV. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 13.prosince 2007 
 
 
1. Návrh nového jednacího řádu ZMČ 
. 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-7) – bylo přijato usnesení:  
    
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje jednací řád ZMČ Brno-Starý 
Lískovec, který je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
2. Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Starý 
Lískovec za kontrolované období 2003-2004, včetně návrhu opatření 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-0-5) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí protokol o kontrole 
výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Starý Lískovec za kontrolované 
období 2003-2004, který je přílohou tohoto bodu jednání  a bere na vědomí předložené 
návrhy opatření k odstranění důsledků nesprávných postupů orgánů obce, které jsou přílohou 
bodu tohoto jednání. 
  
3. Návrh rozpočtových opatření č.19 – úprava rozpočtu 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (19-0-2) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh 19.úpravy a přerozdělení 
položek rozpočtu na provozní výdaje CVČ podle přílohy, která je součástí tohoto bodu 
jednání. 
 
4. Návrh rozpočtových opatření č.20– úprava rozpočtu 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-3) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh 20.úpravy rozpočtu na 
provozní výdaje podle přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání. 
 
5. Návrh rozpočtových opatření č.21 – úprava rozpočtu 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-0-5) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh 21.úpravy rozpočtu podle 
přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání. 
 
6.Návrh rozpočtových opatření č.23 – úprava rozpočtu 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-3) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh 23.úpravy rozpočtu podle 
přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání. 



7.Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na rok 2008 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-6) – bylo přijato usnesení:  
     
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje předložený rozpočet na rok 
2008 s celkovými příjmy 62.384 tis.Kč, výdaji v celkové výši 61.519 tis.Kč a financováním 
ve výši 865 tis.Kč, který je přílohou tohoto bodu jednání vč.návrhu plánu nákladů a výnosů 
VHČ, rozpočtu účelových fondů, finančního vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím 
(MŠ a ZŠ) a závazné ukazatele rozpočtu: 

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

b) celkový objem výdajů výjma 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 (MŠ a ZŠ) 
e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 

z rozpočtu městské části , které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem ze 
stanovené rezervy pro tyto účely 

a pověřuje  
Radu MČ Brno-Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění provádět rozpočtová opatření pro r.2008 v tomto rozsahu: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ schvalovat přesuny provozních 
výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby (výjma závazných ukazatelů 
stanovených Zastupitelstvem městské části) 

b) přesuny z oddílu paragrafu 6409-ostatní činnosti jinde nezařazené položka 5901-
nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu MČ  

c) nad rámec schváleného ročního objemu rozpočtu MČ schvalovat rozpočtová opatření 
v souvislosti s účelově přijatými transfery z MMB-města Brna, státního rozpočtu, 
státních fondů a krajů. 

 
8. Rozpis přeúčtování mzdových nákladů 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-2) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje rozpis přeúčtování mzdových 
nákladů na ÚMČ Brno-Starý Lískovec dle rozpisu, který je přílohou bodu tohoto jednání a 
ukládá vedoucímu úřadu vydat příslušný vnitřní předpis s účinností od 1.1. 2007 
 
9. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1953 k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí  s prodejem pozemku p.č. 1953 k.ú. 
Starý Lískovec. 
 
 
 
 
 
 



10. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 286/1 a 287/1 k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-2) – bylo přijato usnesení:  
     
 Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 13/II. ze dne 
28.6.2007, kterým nesouhlasilo s prodejem pozemků p.č. 286/1 a 287/1 vše k.ú. Starý 
Lískovec a souhlasí s prodejem pozemků p.č. 286/1 a 287/1 vše k.ú. Starý Lískovec formou 
nabídkového řízení, za podmínky uskutečnění směny pozemků p.č. 280/1 a 285/2 k.ú. Starý 
Lískovec. 
 
11. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2485/2 k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-0-6) – bylo přijato usnesení:  
     
 Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 
2485/2 k.ú. Starý Lískovec o výměře 330 m2 pro výstavbu nové prodejny květin. 
  
12. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k  pozemku p.č. 2472/10 k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
     
 Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí  se zřízením věcného břemene 
uložení kabelu podzemní telekomunikační sítě Českých Radiokomunikací a.s. k pozemku p.č. 
2472/10 k.ú. Starý Lískovec. 
 
13. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k  pozemku p.č. 461/1 k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zřízením věcného břemene 
uložení plynové přípojky k pozemku p.č. 461/1 k.ú. Starý Lískovec. 
 
14. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Sevastopolská 3/5 
 
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. 196 878,- Kč z částky poplatku z prodlení  246 098,- Kč nájemci  bytem 
Sevastopolská 3/5, Brno s tím, že je povinen uhradit zbývajících 20 % poplatku z prodlení tj. 
49 220,- Kč a soudní poplatek za náklady řízení ve výši 2 960,- Kč jednorázově nejpozději 
v termínu do 30.1.2008, nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového 
kalendáře nejpozději v termínu do 30.6.2008 a ukládá OBS informovat nájemce o usnesení.   
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Dunajská 21/5 
 
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. 40 310,- Kč z částky poplatku z prodlení 50 388,- Kč nájemkyni bytem 
Dunajská 21/5, Brno s tím, že je povinna uhradit zbývajících 20 % poplatku z prodlení tj. 
10 078,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 30.1.2008, nebo v pravidelných měsíčních 
splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 30.6.2008 a ukládá OBS 
informovat nájemce o usnesení.   
 
16. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Kosmonautů 19/12 
 
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. 37 042,- Kč z částky poplatku z prodlení 92 606,- Kč nájemkyni bytem 
Kosmonautů 19/12, Brno s tím, že je povinna uhradit zbývajících 60 % poplatku z prodlení tj. 
55 564,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 30.1.2008, nebo v pravidelných měsíčních 
splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 30.6.2008 a ukládá OBS 
informovat nájemce o usnesení.   
 
 
17. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Dunajská 37/2  
 
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. 18 627,- Kč z částky poplatku z prodlení 23 284,- Kč nájemkyni bytem 
Dunajská 37/2, Brno s tím, že je povinna uhradit zbývajících 20 % poplatku z prodlení tj. 
4 657,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 30.1.2008, nebo v pravidelných měsíčních 
splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 30.4.2008 a ukládá OBS 
informovat nájemce o usnesení.   
 
18. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Dunajská 21/7 
 
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. 101 345,- Kč z částky poplatku z prodlení  168 909,- Kč nájemci bytem 
Dunajská 21/7, Brno s tím, že je povinen uhradit zbývajících 40 % poplatku z prodlení tj. 
67 564,- Kč a soudní poplatek za náklady řízení ve výši 3 650,- Kč jednorázově nejpozději 
v termínu do 31.1.2008, nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového 
kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2008 a ukládá OBS informovat nájemce o usnesení.   
 
 
 
 
 
 



19. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Kosmonautů 19/35  
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z prodlení 
ve výši 100 % tj. 222 290,- Kč z částky poplatku z prodlení 222 290,- Kč nájemcům bytem 
Kosmonautů 19/35,  Brno a ukládá OBS informovat nájemce o usnesení.   
 
20. Realizace prodeje domu Mikuláškovo náměstí 3 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
     
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec revokuje usnesení č. 7/XV přijaté na XV. 
řádném zasedání ZMČ konaném dne 16.3.2006 a  souhlasí se zpětným přeřazením obecního 
bytového domu v Brně, Starém Lískovci,  Mikuláškovo náměstí 3  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. 
 
21. Realizace prodeje domu Vltavská 6 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec revokuje usnesení č. 10/IX přijaté na IX. 
řádném zasedání ZMČ konaném dne 23.9.2004 a  souhlasí se zpětným přeřazením obecního 
bytového domu v Brně, Starém Lískovci,  Vltavská 6  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. 
 
22. Realizace prodeje domu Dunajská 19 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec revokuje usnesení č. 11/IX přijaté na IX. 
řádném zasedání ZMČ konaném dne 23.9.2004 souhlasí se zpětným přeřazením obecního 
bytového domu v Brně, Starém Lískovci,  Dunajská 19 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. 
  
23. Realizace prodeje domu Labská 3 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
     
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec revokuje usnesení č. 7/VII přijaté na VII. 
řádném zasedání ZMČ konaném dne 18.3.2004 a  souhlasí se zpětným přeřazením obecního 
bytového domu v Brně, Starém Lískovci,  Labská 3  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. 
 
 
 



24. Realizace prodeje domu Vltavská 17 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec revokuje usnesení č. 7/VII přijaté na VII. 
řádném zasedání ZMČ konaném dne 18.3.2004 a  souhlasí se zpětným přeřazením obecního 
bytového domu v Brně, Starém Lískovci,  Vltavská 17  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. 
 
25. Realizace prodeje domu Vltavská 19 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec revokuje usnesení č. 7/VII přijaté na VII. 
řádném zasedání ZMČ konaném dne 18.3.2004 a  souhlasí se zpětným přeřazením obecního 
bytového domu v Brně, Starém Lískovci,  Vltavská 19  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. 
 
26. Realizace prodeje domu Vltavská 21 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
     
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec revokuje usnesení č. 7/VII přijaté na VII. 
řádném zasedání ZMČ konaném dne 18.3.2004 a  souhlasí se zpětným přeřazením obecního 
bytového domu v Brně, Starém Lískovci,  Vltavská 21  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. 
 
27. Žádost o souhlas s provozem VHP 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
     
 Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s vynětím pozemku p.č. KN 
2395/6 k.ú. Starý Lískovec z přílohy vyhlášky č. 34/2005 o regulaci provozu výherních 
hracích přístrojů  na tomto pozemku. 
 
28. Návrh názvu nového náměstí u MZA 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (18-0-2) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec revokuje své usnesení II/19 ze dne 28.6. 
2007 a schvaluje název náměstí v okolí Moravského zemského archivu a to:„Palachovo 
náměstí“ 
 
 
 
 
 



29. Řešení poplatku z prodlení u dlužníků na nájmu obecních bytů 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-1-3) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s následujícím postupem  při 
řešení dlužného nájemného z pronájmu obecních bytů ve správě MČ Brno – Starý Lískovec: 

1. Nájemcům, jejichž dluh na nájmu vznikl do 31.3.2008 a zaplatí celou jistinu do 
31.3.2008, bude prominuto 100% poplatků z prodlení. 

2. V konkrétních případech bude o prominutí 100% poplatků z prodlení rozhodovat Rada 
či Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec, dle výše dlužných poplatků 
z prodlení. 

3. Pokud dlužníci na výzvu k zaplacení do 31.3.2008 celou jistinu neuhradí, budou 
poplatky z prodlení  vymáhány v plné výši spolu s jistinou. 

4. Pokud dluh na nájmu z bytu vznikne po 31.3.2008, bude se obecně postupovat tak, že 
po dlužníkovi bude vymáhána jistina spolu se 100% poplatků z prodlení 

 
30. Návrh rozpočtových opatření č.24 – úprava rozpočtu 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-0-4) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh 24.úpravy rozpočtu podle 
přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání. 
 
31. Rozpočtové opatření č. 26 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh 26. úpravy rozpočtu 
podle přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání. 
 
32. Zpráva kontrolního výboru 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (20-0-0) – bylo přijato usnesení:  
      
Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru z šetření úkolu ze III/07 zasedání ZMČ. 
 


