
Informace z usnesení VI.zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  
ze dne 16.12.2015 

 
 

 
1. Doprodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 579/19 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
 

1. Schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/19, v bytovém domě Osová  
č. o. 2 v Brně, v k. ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu o velikosti 4117/117710 na společných částech domu  
č. pop. 579 stávajícím nájemcům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a 
fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 339 402 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 15 00108, která je 
autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní 
smlouvy do  
3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno 
– Starý Lískovec a Zastupitelstvem města Brna. 

 
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej předmětné bytové jednotky  

za cenu 339 402 Kč. 
 

3. Pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 15 00108 dle první části tohoto 
usnesení. 

 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
2. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města 
Brna) 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s výhradou s návrhem OZV SMB, kterou se mění a 
doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna), která je přílohou tohoto bodu jednání. 
Výhrada spočívá ve změně (snížení) povinné procentuální hranice možného využití kladného 
hospodářského výsledku hospodaření VHČ – bytového hospodářství - z 90% na 50% a zrušení 
jakéhokoliv omezení použití postoupených příjmů městským částem z kupních (prodejních) 
cen nemovitostí a ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat stanovisko Organizačnímu 
odboru MMB.  
 
 
3. Žádost o vyjádření k návrhu na odkoupení ev. směně pozemků mezi Back Swing, 
s.r.o. a  SmB – k.ú. Starý Lískovec 
 
Hlasováním nebylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem spoluvlastnického podílu 



Statutárního města na pozemcích: 
 

pozemek p. č. celková výměra v m2 podíl SmB výměra podílu v m2 

1684/26 2239 4/24 373,17 

1684/49 15 4/24 2,5 

1684/50 67 4/24 11,17 

1684/83 252 4/24 42,0 

1684/84 95 4/24 15,83 

3243 1571 4/24 261,83 

celkem 706,5 

 

event. se směnou spoluvlastnického podílu Statutárního města na dotčených pozemcích za části 
pozemků p. č. 1684/84 a 1684/26 ve výměře 706,5 m2. 

 

4. Žádost o vyjádření ke směně pozemků mezi ALATRI a.s. SmB – k.ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se směnou pozemků p. č. 461/6 (584 m2), 
998/11 (36 m2), 998/24 (1676 m2) v k.  ú. Starý Lískovec ve vlastnictví ALATRI a. s., se sídlem 
Na malém klínu 1878/24, Praha za pozemek p. č. 2431/79 (5632 m2), který vlastní Statutární 
město Brno v k. ú. Bosonohy. 
 
 
5. Dodatek č. 1 Statutu fondu bytové výstavby 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec s c h v a l u j eDodatek č. 1 Statutu fondu bytové 
výstavby, který je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

6. Zpráva Kontrolního výboru 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 
 
 
7. Zpráva Finančního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za 
období IX./2015.–XI./2015 
 
8. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2016 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec: 
 
schvalu je předložený návrh rozpočtu na rok 2016 s celkovými příjmy 49 831 tis. Kč, výdaji 
v celkové výši 108 916 tis. Kč a financováním ve výši 59 085 tis. Kč, včetně 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 vyjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu města 
Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

b) celkový objem výdajů vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z Magistrátu 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   p o vě řu j e   
 
Radu MČ Brno – Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění provádět následující rozpočtová opatření pro r. 2016: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních a 
kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby, 

b) přesuny z položky a do položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu 
MČ a tvorbu nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové skladby a 
přesuny mezi položkami 5901, 

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti 
s účelově přijatými transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, 
státních fondů a krajů a obcí, případě realizovat rozpočtová opatření při změnách ve 
výši přiznaných transferů z Magistrátu města Brna, a dále rozpočtová opatření na 
základě schválení Zastupitelstva města Brna v souvislosti s použitím prostředků 
z prodeje majetku určených pro bytové hospodářství do hlavní činnosti (tj. převod 
prostředků z Fondu bytové výstavby MČ do hlavní činnosti na základě souhlasu ZMB), 

d) upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů a 
prodeje nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů v kapitálové 
oblasti MČ, vč. vedlejší hospodářské činnosti. 

 
 
9. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 

 
 


