
 

SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 

 

VÝPIS  
 

z XVI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec 
 konaného dne 31.srpna 2022 v 17,00 hod. 

v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec,  
na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec 

 
 

1. Osvobození od příslušenství z pohledávek, které byly uhrazeny s využitím institutu 
„Milostivého léta“ 

2. Zpráva Finančního výboru za období VI.-VIII./2022 
3. Rozpočtové opatření č. 19 – převod 10 % hospodářského výsledku a 10 % odpisů 

vedlejší hospodářské činnosti za rok 2021 do hlavní činnosti 
4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2028 
5. Žádost o stanovisko ve věci odkupu pozemku p.č. 244/12 k.ú. Starý Lískovec 
6. Zpráva Kontrolního výboru 
7. Různé, diskuse, dotazy 

  



1. Osvobození od příslušenství z pohledávek, které byly uhrazeny s využitím institutu 
„Milostivého léta“ 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí osvobození od příslušenství 
z pohledávek uhrazených podle čl. IV., bodu 25., odst. 1 zákona č. 286/2021 Sb., a to: bývalému 
nájemci bytu č. XX na ul. Kosmonautů č. o. XX v Brně-Starém Lískovci paní XXXXX částku ve výši 
326.406 Kč, bývalému nájemci bytu č. XX na ul. Labská č. o. XX v Brně-Starém Lískovci panu 
XXXXX částku ve výši 327.239 Kč a částku ve výši 636.277 Kč a bývalému nájemci bytu č. XX  
na ul. Labská č. o. XX v Brně-Starém Lískovci panu XXXXX částku ve výši 681.220 Kč.  
 
2. Zpráva Finančního výboru za období VI.-VIII./2022 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zprávu Finančního výboru za období 
VI.-VIII./2022. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 19 – převod 10 % hospodářského výsledku a 10 % odpisů vedlejší 
hospodářské činnosti za rok 2021 do hlavní činnosti 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
 
1) 
v souladu s článkem 76, odst. 52 Statutu města Brna převod finančních prostředků ve výši 10 % 
kladného výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části Brno-Starý 
Lískovec za rok 2021 ve výši 693 419,76 Kč do hlavní činnosti, 
 
2) 
převod finančních prostředků ve výši 10 % odpisů dlouhodobého majetku z Fondu bytové 
výstavby za rok 2021 ve výši 742 484,32 Kč do hlavní činnosti, 
 
3) 
rozpočtové opatření č. 19, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2028 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s ustanovením § 3 zákona  
č. 250/2000 Sb. a čl. 76, odst. 3 Statutu města Brna, návrh rozpočtového výhledu na období 
2024–2028, který je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá vedoucí OFIN ÚMČ předložit schválený střednědobý výhled rozpočtu do 15 dnů městu 
Brnu prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování MMB. 
 
5. Žádost o stanovisko ve věci odkupu pozemku p.č. 244/12 k.ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem pozemku p. č. 244/12 o výměře 37 
m2 v k. ú. Starý Lískovec, ve vlastnictví SmB, svěřený MČ, paní XXXXX, bytem XXXXX, 625 00 
Brno. 
  



 
6. Zpráva Kontrolního výboru 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 
 


