
Informace z usnesení X. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  
ze dne 07.09.2016 

 
 
1. Záměr prodeje vymezené bytové jednotky č. 579/19 v bytovém domě Osová 2 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Zastupitelstvo města Brna na 
svém Z7/19. zasedání konaném dne 21. 6. 2016 schválilo záměr prodeje bytové jednotky č. 
579/19 vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb. v budově č. p. 579, Osová 2, postavené na 
pozemku p. č. 2758, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/117710 na 
společných částech budovy č. p. 579, v Brně, k. ú. Starý Lískovec, dle Postupu města při 
prodeji bytového fondu schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016 a dále nesouhlasilo 
s prodejem této jednotky za kupní cenu ve výši 339 402 Kč, tedy za cenu nižší než obvyklou. 
Záměr prodeje výše uvedené bytové jednotky byl zveřejněn na úřední desce MMB v termínu 
od 15. 7. 2016 do 1. 8. 2016, ruší své usnesení č. 1/VI ze dne 6. 12. 2015 a usnesení č. 1/VIII 
ze dne 16. 3. 2016, souhlasí s tím, aby byla nájemcům bytové jednotky č. 579/19 vymezené 
dle zákona č. 72/1994 Sb. v budově č. p. 579, Osová 2, postavené na pozemku p. č. 2758, 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/117710 na společných částech 
budovy č. p. 579, v Brně, k. ú. Starý Lískovec učiněna nabídka na prodej předmětné bytové 
jednotky za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem. 
 
2. Prodej vymezené bytové jednotky č. 596/8 v bytovém domě na ul. Osová č. p. 596, č. o.8 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 

  
1. Schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/8, v bytovém domě Osová č. o. 8 

v Brně, v k. ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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, které byly v době provedení nabídky v platnosti, ve výši 
455 573 Kč, dále podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 
09 9 400 016 00081, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a 
s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 

2. Pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 016 00081 dle první části tohoto 
usnesení. 

3. Ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu 
zajistit. 
 

Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
3. Vyjádření MČ k prodeji – směně části p. č. 1684/169 k. ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 1684/169 
k. ú. Starý Lískovec pro vybudování příjezdové komunikace k pozemkům p. č. 1732/1, 
1732/15 a 1732/16  v minimální šíři 6,5 m, případně se směnou části pozemku p. č. 1684/169 



k. ú. Starý Lískovec za část pozemku ve Statutárním městě Brně ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno pro výše zmíněný účel mimo jiné i z těchto důvodů: 

Pozemek p. č. 1684/169 tvoří spolu s ostatními plochami veřejné zeleně přirozenou klidovou 
zónu okolo kostela sv. Jana Nepomuckého na ul. Elišky Přemyslovny. Není proto vhodné, aby 
napříč tímto pozemkem vedla minimálně 6,5 m široká, příjezdová komunikace k pozemkům p. 
č. 1732/1 (1169 m2), 1732/15 (75 m2) a 1732/16 (660 m2), které mají být zastavěny, a to i 
s ohledem na nevhodnost průjezdu mezi osobami shromažďujícími se zde před bohoslužbami 
a při dalších příležitostech.   

4. Vyjádření k prodeji pozemků pod garážemi při ul. U hřiště 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Brna pod garážemi na ul. U hřiště p. č. 219 – 224, 226 – 230, 232 – 243/3, 
1666/12 – 1666/19, 1666/21, 2366/1, 2472/3, 2472/7, 2472/13 a 2828/1 všechny k. ú. Starý 
Lískovec v případě, že některý z vlastníků garáží na nich postavených o odkoupení požádá. 

5. Vyjádření k prodeji části p. č. 998/8 k. ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem části p. č. 998/8, která je 
zaplocená k pozemku p. č. 393/3 oba k. ú. Starý Lískovec. 

6. Vyjádření k prodeji pozemku p. č. 473/2  
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s odprodejem pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Brna p. č. 473/2 k. ú. Starý Lískovec o výměře 71 m2 pod předzahrádkou u 
RD Klobásova 50, Brno do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, který uvedený RD vlastní.  

7. Prodej podílů pozemků pod bytovými domy Osová 2, 4, 6, 8 vlastníkům bytových 
jednotek s 20 % slevou 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem alikvotních podílů pozemků v k. 
ú. Starý Lískovec: p. č. 2758, p. č. 2759, p. č. 2760 a p. č. 2761 do vlastnictví vlastníků 
vymezených jednotek a příslušných podílů na společných částech bytových domů Osová 
579/2, Osová 591/4, Osová 593/6, Osová 596/8, Brno postavených na těchto pozemcích, kteří 
uzavřeli se statutárním městem Brnem „Kupní smlouvu na bytové jednotky a podíly na 
společných částech domu“, se slevou 20 % z ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem č. 
1962-007-2016 zhotoveným znaleckým ústavem STATIKUM s.r.o., která činí 2.660,- Kč za 
m2 v případě, že bude kupní cena uhrazena před podpisem kupní smlouvy. 

8. Vyjádření k prodeji pozemku p. č. 668/2 díl C  
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 668/2 
díl C k. ú. Starý Lískovec o výměře 12 m2 manželům Daně a Petru Šubovým, bytem 
Malostranská č. 618/8, Brno.  

 
9. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výhradou s předloženým návrhem Obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších 
vyhlášek, která je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. Výhrada spočívá v nesouhlasu 



s částí navrhovaného textu v Článku 2 připravované OZV a to pro článek 3 odst. 6 písm. n) 
Statutu MB v rozsahu: „zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví města nebo práva 
stavby ve veřejné dražbě a“; a dále v nesouhlasu s navrhovaným doplněním dovětku článku 4 
odst. 3 Statutu MB textem ve znění: „Rada města Brna může tyto pravomoci zcela nebo zčásti 
svěřit primátorovi nebo Magistrátu města Brna. Rada města Brna může rovněž svěřit Městské 
policii Brno zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností 
Městské policie Brno“ a ukládá tajemníkovi úřadu toto rozhodnutí ZMČ neprodleně zaslat 
Organizačnímu odboru MMB.  
 
10. Zpráva Finančního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za 
období III./2016.–V./2016. 
 
11. Rozpočtové opatření č. 30 – převod 10% hospodářského výsledku a 10% odpisů za 
roky 2014 a 2015 z VHČ do hlavní činnosti 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s článkem 76, odst. 51 Statutu 
města Brna převod finančních prostředků ve výši 10 % kladného výsledku hospodaření 
vedlejší hospodářské činnosti městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2014 ve výši 
1 425 526,74 Kč  a za rok 2015 ve výši 736 884,70 Kč do hlavní činnosti. Dále schvaluje 
převod finančních prostředků ve výši 10% odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší 
hospodářské činnosti – bytového hospodářství za rok 2014 ve výši 421 234,92 Kč a za rok 
2015 ve výši 510 936,72 Kč. Celkem bude finanční převod činit 3 094 582,45 Kč a schvaluje 
rozpočtové opatření č.30, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
12. Rozpočtové opatření č. 31 – transfer z MČ Brno-Nový Lískovec poskytnutý na základě 
smlouvy o soustředění finančních prostředků za účelem zabezpečení požární ochrany 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 31, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
13.  Zpráva k právnímu sporu s TJ Tatran Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí přehled provedených úkonů v právní 
věci žalobce Statutární město Brno, MČ Brno – Starý Lískovec proti žalovaným TJ Tatran Starý 
Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o 1.047.598,- Kč s příslušenstvím + 319.464,- Kč 
s příslušenstvím vypracovaný advokátem JUDr. Milanem Bedrošem. 
 
14. Harmonogram oprav s předpokládanou výší nákladů svěřených bytových domů 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předloženým Harmonogramem oprav 
s předpokládanou výší nákladů každého svěřeného bytového domu v Brně – Starém Lískovci. 
Harmonogram tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.  

 
15.  Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 


