
Informace z usnesení XIV. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  
ze dne 28.06.2017 

 
 
1.  Prodej vymezené bytové jednotky č. 593/11 v bytovém domě na ulici Osová č. p. 593, 
č.o. 6  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/11, v bytovém domě Osová č. o. 6 v Brně, 

v k. ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 456.871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu, 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. pověřit starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní   

smlouvy o převodu vlastnictví bytu první části tohoto usnesení, 
 
3.  uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
2. Záměr prodeje vymezené bytové jednotky č. 579/19 v bytovém domě Osová 2 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 
 
 s 1. NABÍDKOU NA PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY DO VLASTNICTVÍ dle Postupu 
města při prodeji bytového fondu schváleném na Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna 
konaném dne 15.03.2016, a to 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, stávajícím nájemcům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 
obvyklou ve výši 1.115.000 Kč. 
 
1. NABÍDKA NA PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY DO VLASTNICTVÍ dle Postupu města 
při prodeji bytového fondu byla zpracována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu 
bodu tohoto jednání. 
 
 
3. Nové vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 668/2 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískove revokuje svoje usnesení 8/X. ze dne 7. 9. 2016 v plném 
rozsahu a souhlasí s odprodejem celého pozemku p. č. 668/2 k. ú. Starý Lískovec o výměře 14 
m2 manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno.  



 

4. Vyjádření k nabytí pozemků p. č. 1684/106 a 1684/181 do vlastnictví SmB 
 
Zastupitelstvo MČ souhlasí s nabytím pozemků p. č. 1684/106 a 1684/181 k. ú. Starý Lískovec 
do vlastnictví statutárního města Brna.  

5. Nové vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 663/2 
 
Zastupitelstvo MČ Starý Lískovec revokuje svoje usnesení 3/XIII. ze dne 29. 3. 2017 
v plném rozsahu a souhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 663/2 k. ú. Starý Lískovec, jejíž 
hranice jsou přibližně ze severní, východní a jižní strany tvořeny hranicemi pozemku p. č. 663/2 k. ú.  
Starý Lískovec a ze západní strany plotem, který od sebe odděluje pozemky zahrad p. č. 666 a 663/1 k. 
ú. Starý Lískovec. Výměra takto specifikované části pozemku 663/2 k. ú. Starý Lískovec činí cca 21 
m2.  
 
6. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 643/22 k. ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Brna p. č. 643/22 k. ú. Starý Lískovec o výměře 44 m2 do vlastnictví 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
7. Návrh OZV SMB, kterou se zrušuje OZV SMB č. 17/2013 (Cenová mapa stavebních 
pozemků) 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem OZV SMB, kterou se zrušuje  OZV SMB č. 
17/2013 (Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č.10), která je přílohou 
tohoto bodu jednání a ukládá tajemníkovi úřadu toto stanovisko neprodleně zaslat 
Majetkovému odboru MMB.  
 
8. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (17-0-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec vyslovuje zánik mandátu pana zastupitele Petra Bohumela (1977) 
z důvodu ztráty jeho volitelnosti, jejíž příčinou je změna trvalého pobytu jmenovaného mimo 
obvod (území) městské části. A ukládá vedoucí OVV nadále postupovat dle příslušných 
zákonů. 
 
9. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ 
Brno-Starý Lískovec na rok 2017 organizaci Orel jednota Brno-Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy č. 099 300 17 00101, 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 100.000,- Kč 
Sportovní činnost ve výši 20.000,- Kč 
 



Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání 
 
A pověřuje starostu  k podpisu této smlouvy ke dni 30.6.2017 a  OSŠK o informování  
organizace. Finanční dotace bude přidělována účelově dle uzavřené smlouvy s organizací na 
její účet. 
 
10. Zpráva kontrolního výboru 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 
11. Zpráva finančního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za 
období III./2017.–V./2017. 
 
12. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2016 
 
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 2016, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
a převod volných peněžních prostředků k 31.12.2016 ve výši 13 544 725,19 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 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Starý 
Lískovec  za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 
k 31. prosinci 2016. 
 
13. Souhlas s návrhem nové OZV č…/2017, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku 
statutárního města Brna (dále jen OZV) č. 21/2011, ve znění OZV č. 2/2013, č. 14/2013 a 
9/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve 
statutárním městě Brně 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem nové OZV č. …/2017, která 
zrušuje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují 
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, ve znění 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2013, 14/2013 a 9/2015. Další informace 
včetně textu nové OZV jsou přílohou tohoto bodu jednání. 

 
14. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


