
   

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

 
Informace z usnesení XVII. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  

ze dne 07.03.2018 
 
 

1. Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna svěřených městské části 
Brno-Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dokument Kritéria výběru žadatelů na pronájem 
bytů v majetku města Brna svěřených městské části Brno-Starý Lískovec, který zcela nahrazuje 
dosud platný předmětný dokument, schválený Zastupitelstvem MČ Brno-Starý Lískovec na XV. 
zasedání dne 27.09.2017, účinný od 01.10.2017, a který tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
 
2. Žádost o privatizaci nebytových prostor  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem: 
 

1. nebytového prostoru vybudovaného nájemcem v podchodu domu na ulici Osová č. 
or. 4, nacházejícího se na pozemku p. č. 2759 v k. ú. Brno-Starý Lískovec o celkové 
výměře 111,80 m2 – prodejna Cyklosport, 

2. nebytového prostoru vybudovaného nájemcem v podchodu domu na ulici Osová č. 
or. 6, nacházejícího se na pozemku p. č. 2760 v k. ú. Brno-Starý Lískovec o celkové 
výměře 60,80 m2 – prodejna potravin a zeleniny, 

3. nebytového prostoru nacházejícím se v prvním podlaží bytového domu č. p. 583, č. 
or. 6 na ulici Osová v Brně-Starém Lískovci o celkové výměře 14,32 m2 – sklad pro 
potřeby obchodu. 

 
3. Stanovisko ke Kontrolnímu zjištění z kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené 
orgánům MČ Brno-Starý Lískovec – nápravná opatření 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí závěry z „Protokolu o kontrole výkonu 
samostatné působnosti svěřené MČ Brno-Starý Lískovec v období 1-12/2016“ provedené na 
základě pověření OKO/03-08/2017 vydané vedoucím OKO MMB a dále přijatá a učiněná opatření 
k nápravě a zamezení jejich opakování ze strany ÚMČ Brno-Starý Lískovec, viz příloha 2 bodu 
tohoto jednání, a dále ukládá tajemníkovi ÚMČ zveřejnit informaci o jednání ZMČ v této věci na 
úřední desce ÚMČ a zaslat neprodleně tuto informaci OKO MMB. 
 
4. Zpráva Finančního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za období 
XII./2017.–II./2018. 
 
5. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 
 



   

 


