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

VÝPIS USNESENÍ 
 

z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec 
konaného dne 14. prosince 2022 v 17,00 hod. 
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec, 

na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec 
 

1. Zpráva Finančního výboru za období IX.-XI./2022 
2. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2023 
3. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku p. č. 998/17 k. ú. Starý Lískovec, konkrétně 

dle GP č. 1786-4888/2021 pozemek p. č. 998/42 k. ú. Starý Lískovec o výměře 10 m2 
4. Žádost o vyjádření k prodeji/pronájmu částí pozemků p. č. 566/1, 566/24, 566/25  

a 566/26 k. ú. Starý Lískovec 
5. Žádost o vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemku p. č. 1745/8 k. ú. Starý Lískovec 
6. Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy ZMČ  

a dalšími nečleny ZMČ na období let 2022-2026 
7. Harmonogram zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec pro rok 2023 
8. Statut výborů Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec 
9. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
10. Různé, diskuse, dotazy 

  



1. Zpráva Finančního výboru za období IX.-XI./2022 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za období 
IX.–XI./2022. 
 
2. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2023 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2023 
s celkovými příjmy 95 040,5 tis. Kč, výdaji v celkové výši 123 905,5 tis. Kč a financováním  
ve výši 28 865 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. 

 
Pověřuje 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 rok 2023: 
 

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, krajů, obcí a městských částí, 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. 
 

 
 
 



3. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku p. č. 998/17 k. ú. Starý Lískovec, konkrétně 
dle GP č. 1786-4888/2021 pozemek p. č. 998/42 k. ú. Starý Lískovec o výměře 10 m2 

 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 998/17  
k. ú. Brno-Starý Lískovec, o výměře 10 m2, paní XXXXX. (nové p. č. 998/41 dle GP  
č. 1786-4888/2021, zpracovaného Pavlem Zdražilem). 
 
4. Žádost o vyjádření k prodeji/pronájmu částí pozemků p. č. 566/1, 566/24, 566/25  
a 566/26 k. ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 566/1, 
566/24, 566/25, 566/26 k. ú Starý Lískovec dle situační mapky přiložené k žádosti předložené 
MmB, MO. 
 
5. Žádost o vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemku p. č. 1745/8 k. ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1745/8 o výměře 
380 m2 panu XXXXX.  
 
6. Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy ZMČ  
a dalšími nečleny ZMČ na období let 2022-2026 
 
Zastupitelstvo městské části-Brno-Starý Lískovec schvaluje s účinností od 14.12.2022 Zásady 
pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy zastupitelstva městské 
části a dalšími nečleny zastupitelstva městské části na období let 2022-2026 (dále také 
Zásady), kterými jsou stanoveny výše měsíčních odměn v Kč neuvolněným členům 
zastupitelstva a dalším nečlenům zastupitelstva. 
 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. n) v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, se neuvolněným členům 
Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec (dále také ZMČ) a dalším nečlenům ZMČ  
za výkon jejich funkcí poskytuje měsíční odměna:  
 
Člen ZMČ bez dalších funkcí            750 Kč 
Člen Rady MČ (dále také RMČ)               3 750 Kč 
Předseda výboru/komise                       2 250 Kč 
Člen výboru/komise                              1 800 Kč 
 
Člen výboru/komise, předseda komise, 
který není členem ZMČ:                   1 800 Kč 
 
1. Měsíční odměna je poskytována ode dne jmenování nebo zvolení do funkce. 
Neuvolněným členům a nečlenům ZMČ je poskytována měsíční odměna v návaznosti na 
kumulaci jednotlivých vykonávaných funkcí. V případě souběhu více neuvolněných funkcí se 
odměna, v souladu s ustanovením zákona o obcích, poskytuje v souhrnu max. 3 nejvýše 
odměňovaných funkcí. Do tohoto souhrnu se zahrnují pouze odměny za výkon funkce 



neuvolněného člena RMČ, předsedy nebo člena výboru ZMČ a předsedy nebo člena komise 
RMČ. Tato odměna v sobě automaticky zahrnuje i činnosti, které dotyčný vykonává z pozice 
zvoleného člena ZMČ. 
 
2. Pro každé následující pololetí bude výše měsíční odměny stanovená dle odst. 1 Zásad 
individuálně přehodnocována v závislosti na souhrnné účasti konkrétního člena  
i nečlena ZMČ na zasedáních a jednáních ZMČ, RMČ, komisích RMČ a výborů ZMČ (např. pro 
2. pololetí 2023 dle 1. pololetí 2023 atd.). Vyhodnocení účasti se ve volebním období 2022-
2026 poprvé uplatní za 1. pololetí roku 2023. Za neúčast bude považována neomluvená  
i omluvená nepřítomnost. 
 
3. Krácení měsíční odměny v závislosti na účasti člena na zasedáních a jednáních bude 
následující: 
 
účast ve výši 76-100 %  100 % výše odměny 
účast ve výši 51-75 %   75 % výše odměny 
účast ve výši 26-50 %    50 % výše odměny 
účast do 25 %     bez odměny 
 
 
4. Přehled účasti jednotlivých členů na zasedáních a jednáních ZMČ, RMČ, komisích RMČ  
a výborů ZMČ a z toho vyplývající krácení měsíčních odměn bude pololetně po vyhodnocení 
předkládáno formou informativní zprávy Radě MČ Brno-Starý Lískovec. Jako první 
vyhodnocené období bude předloženo 1. pololetí roku 2023. 
 
5. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude 
odměna poskytována ode dne složení slibu.  
 
6. V případě budoucích personálních změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení (jmenování) do příslušné funkce. 
 
7. Zásady nabývají účinnosti dnem schválení a plně nahrazují Zásady schválené  
na ustavujícím zasedání ZMČ konaném dne 24.10.2022. 
 
7. Harmonogram zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec pro rok 2023 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Harmonogram zasedání ZMČ Brno-
Starý Lískovec pro rok 2023 v souladu s čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu ZMČ Brno-Starý Lískovec.  
 
Zasedání se konají převážně ve středu od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu MČ Brno-
Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno. 
 
Termíny zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec pro rok 2023: 
 
8. března 2023 
7. června 2023 
6. září 2023 



6. prosince 2023 
 
Plánované termíny zasedání bere na vědomí zastupitelstvo vždy na jeden kalendářní rok 
předem, maximálně však do konce svého volebního období. To však nevylučuje možnost 
svolání zasedání zastupitelstva starostou dle potřeby i mimo plánovaný termín nebo 
v odůvodněných případech změnu takto naplánovaného termínu. 
 
8. Statut výborů Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k dopracování. 
 
9. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 
 
10. Různé, diskuse, dotazy 
 
Pan zastupitel Petr Hudlík požádal, ať je zapsáno v zápise ZMČ, že požaduje veškeré zprávy 
z Finančního a Kontrolního výboru nechávat vytištěné ve složce na podatelně. 
Dále uvedl, že bude chtít 10 let zpětně informace ohledně přidělování bytů, současně 
s vyjádřením Bytové komise a Rady MČ. Tento požadavek podá písemně. 
 
 

 
 
 


