
Informace z usnesení IX. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  
ze dne 15.06.2016 

 
1. Vyjádření ke směně části pozemku p. č. 576/2 a pozemku p. č. 576/6 k. ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se směnou pozemků v k. ú. Starý Lískovec 
takto: část pozemku p. č. 576/2 o výměře cca 26 m2 a pozemek p. č. 576/4 o výměře 4 m2 za 
část pozemku p. č. 575/2 o výměře cca 11 m2 podle grafického znázornění dispozice, které je 
přílohou důvodové zprávy.   
 
2 a)  Vyjádření k prodeji pozemku p. č. 225 k. ú. Starý Lískovec pod garáží při ul. U hřiště 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem pozemku ve vlastnictví 
Statutárního města Brna p. č. 225 k. ú. Starý Lískovec o výměře 20 m2 vlastníkovi garáže na 
tomto pozemku postavené, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Sevastopolská 331/10, Brno.  
 
2 b) Vyjádření k prodeji pozemků p. č. 1666/20 a 2472/2 k. ú. Starý Lískovec pod garážemi 
při ul. U hřiště – manž. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Brna p. č. 1666/20 (18 m2) a 2472/2 (20 m2) oba k. ú. Starý Lískovec o 
výměře 20 m2 vlastníkovi garáží na těchto pozemcích postavených, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
3. Novelizace obecně závazné vyhlášky SmB č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na 
veřejných prostranstvích, ve znění vyhl. SmB č. 6/2013 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje ponechat přílohu č. 1 obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku beze změn a 
přílohu č. 2 doplnit o odkaz: - další akce schválené Radou MČ. 

4. 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno pro 
výše zmíněný účel.  
 
5. Prodej podílů pozemků pod bytovými domy Osová 2, 4, 6, 8 vlastníkům bytových 
jednotek 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 

na základě zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/11. dne 10. 11. 2015 schváleného záměru 
prodeje pozemků v k. ú. Starý Lískovec: 



1) p. č. 2758 – zastavěná plocha a nádvoří (182 m2) do vlastnictví vlastníků vymezených 
jednotek v bytovém domě Osová 579/2, Brno, postaveném na tomto pozemku, 

2) p. č. 2759 – zastavěná plocha a nádvoří (277 m2) do vlastnictví vlastníků vymezených 
jednotek v bytovém domě Osová 591/4, Brno, postaveném na tomto pozemku,  

3) p. č. 2760 – zastavěná plocha a nádvoří (228 m2) do vlastnictví vlastníků vymezených 
jednotek v bytovém domě Osová 593/6, Brno, postaveném na tomto pozemku a 

4) p. č. 2761 – zastavěná plocha a nádvoří (230 m2) do vlastnictví vlastníků vymezených 
jednotek v bytovém domě Osová 596/8, Brno  

schvaluje 

a) návrh vzorové kupní smlouvy, 

b) vzorovou „Nabídku prodeje alikvotního podílu pozemku do vlastnictví vlastníku vymezené 
jednotky“ v domech Osová 579/2, Osová 591/4, Osová 593/6 a Osová 596/8 v Brně – Starém 
Lískovci, 

c) vzor „Přijetí nabídky prodeje alikvotního podílu pozemku do vlastnictví vlastníku bytové 
jednotky“, 

d) prohlášení vlastníka jednotky ve věci úhrady nájemného – bezdůvodného obohacení za 
užívání alikvotního podílu pozemku.  

 
6. Regulace užívání zábavní pyrotechniky 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti Odboru vnitřních věcí 
Magistrátu města Brna o vypracování obecně závazné vyhlášky, která  bude upravovat  zákaz 
používání pyrotechnických výrobků ve vztahu k určitým přesně vymezeným veřejným i jiným 
prostranstvím a také časům, vyžaduje-li to zajištění místních záležitostí veřejného pořádku  
s ohledem na potřebu ochrany majetku, ochrany nočního klidu nebo občanského soužití  
 
Ukládá OVV zaslat žádost OVV Magistrátu města Brna. 
 
7. Vyjádření k žádosti, záměru - návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předloženým záměrem – návrhem na 
pořízení změny Územního plánu města Brna – rozšíření stávající plochy DG o pozemky par. 
Č. 1754/1 a 1754/2 v katastrálním území Starý Lískovec.   

8. Revokace usnesení a navýšení spolufinancování projektu „Zateplení administrativní 
budovy Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
 

1) r e v o k u j e  usnesení schválené pod bodem č. 9 na VIII. zasedání ZMČ Brno-Starý 
Lískovec konaném dne 16. 3. 2016: 

 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se spolufinancováním projektu „Zateplení 
administrativní budovy Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“ ze zdrojů MČ Brno-Starý Lískovec 
ve výši 1 mil. Kč.  
 



2) s c h v a l u j e  spoluúčast městské části na projektu „Zateplení administrativní 
budovy Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“ ze zdrojů MČ Brno-Starý Lískovec ve výši 
15% celkových rozpočtových nákladů zahrnujících projektovou přípravu + dalších 
200 000 Kč, a to v letech 2016 – 2017.  

 
9 a) Zpráva Finančního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za 
období III./2016.–V./2016. 
 
9 b) Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2015 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
s c h v a l u j e účetní závěrku a výsledek hospodaření městské části Brno-Starý Lískovec za 
rok 2015, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a převod volných peněžních 
prostředků k 31.12.2015 ve výši 10 986 628,62 Kč do Fondu rozvoje a rezerv MČ Brno-Starý 
Lískovec, s c h v a l u j e závěrečný účet městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2015 
včetně zprávy auditora  o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 a zprávy auditora k 
účetní uzávěrce k 31. prosinci 2015. 
 
10.  Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ 
Brno-Starý Lískovec na rok 2016 organizaci Orel jednota Brno-Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy č. 099 300 16 00051, o 
poskytnutí neinvestiční dotace mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec na 
straně poskytovatele a Orlem jednotou Brno-Starý Lískovec, se sídlem Brno, Malostranská 
48, 625 00, IČ 65352688, na straně příjemce. Předmětem této smlouvy je poskytnutí 
neinvestiční dotace na: 
 
Kulturní činnost ve výši 80.000,- Kč 
Sportovní činnost ve výši 20.000,- Kč 
 
Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje starostu  k podpisu této smlouvy 
ke dni 17.6.2016 a  OSŠK o informování  organizace. Finanční dotace bude přidělována účelově 
dle uzavřené smlouvy s organizací na její účet. 
 
11.  Rozpočtové opatření č. 15 - transfer zájmové organizaci Orel 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec s c h v a l u j e RO č. 15, které je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
12.  Rozpočtové opatření č. 16 - finanční vypořádání s městem za rok 2015 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec s c h v a l u j e  RO č. 16, které je přílohou tohoto 
bodu jednání.   
 
 
 



 
 
13.  Rozpočtové opatření č. 19 - transfer z MČ Brno-Nový Lískovec poskytnutý na základě 
smlouvy o soustředění finančních prostředků za účelem zabezpečení požární ochrany 
 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání do vyřešení a 
uzavření smlouvy mezi oběma městskými částmi. 
 
14.  Zpráva Kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 
 
15.  Vyjádření k nabytí pozemků p. č. 1678/36 a 1678/39 k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví 
SmB a ke svěření MČ 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se svěřením pozemků p. č. 1678/36 (69 
m2) a 1678/39 (32 m2) oba k. ú. Starý Lískovec Městské části Brno – Starý Lískovec 
k pronájmu a souhlasí s nabytím pozemků p. č. 1678/36 (69 m2) a 1678/39 (32 m2) oba k. ú. 
Starý Lískovec do vlastnictví Statutárního města Brna. 

 
16.  Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 
Vystoupila prezidentka TJ Tatran Starý Lískovec, která informovala o situaci pozastavení 
finanční dotace od Statutárního města Brna. Rozvinula se diskuze, ve které se vyjádřili: p. 
starosta Mgr. Vladan Krásný, zastupitelka Mgr. Květuše Doležalová, předseda fotbalového 
oddílu TJ Tatran, předseda tenisového oddílu, zastupitelka JUDr. Jiřina Továrková a občan MČ. 
Na návrh zastupitele p. Aleše Dvořáka  - vypracovat a předložit k projednání na příštím 
jednání ZMČ Brno-Starý Lískovec souhrnnou zprávu k právnímu sporu mezi MČ Brno-Starý 
Lískovec a TJ Tatran Starý Lískovec. 
 
 
 
 


