
Informace z usnesení 64. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 21.11.2016 
 

1. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2017 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec: 
 
d o p o r u ču j e  Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec přijmout následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec 
S c h v a l u j e  předložený návrh rozpočtu na rok 2017 s celkovými příjmy 62 196 tis. Kč, 
výdaji v celkové výši 157 811 tis. Kč a financováním ve výši 95 615 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 v ě 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 rok 2017: 

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. 

 
 
 
 
 
 



2. Žádost o souhlas se stavbou na části p. č. 2402, o předchozí souhlas s pronájmem části 
p. č. 2402, souhlas s podáním žádosti o předchozí souhlas RMB – pokračování 
 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec vydává předchozí souhlas s: 
1) dočasnou stavbou skladu, který vznikne obestavěním části rampy o výměře cca 29 m2 na 
části pozemku p. č. 2402 k. ú. Starý Lískovec, 

2) s uzavřením smlouvy o pronájmu části p. č. 2402, která bude zastavěna výše uvedenou 
stavbou mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupenou starostou 
p. Mgr. Vladanem Krásným a p. Martinem Konečným, bytem Metelkova 1774, Kuřim a 

souhlas s podáním žádosti o předchozí souhlas rady města Brna s uzavřením nájemní smlouvy 
s podmínkou, že žádost o předchozí souhlas RmB OVš odešle Majetkovému odboru MmB po 
obdržení souhlasného stanoviska společnosti AHOLD Czech Republic, a. s.   

 


