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Informace z usnesení XIX. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  

ze dne 29.08.2018 
 

 
 

1. Pozemek p. č. 2707 pod garážovým dvorem  
2. Vyjádření ke směně a nabytí pozemků v k. ú. Starý Lískovec 
3. Odkoupení části pozemku p. č. 2486/1 k. ú. Starý Lískovec – BonnyPress s. r. o. 
4. Změna katastrálního území u pozemku p. č. 1678/202 k. ú. Starý Lískovec 
5. Návrh na ukončení činnosti Výborů ZMČ zřízených ve volebním období 2014-2018 
6. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 
7. Zpráva Finančního výboru za období V./2018–VIII./2018 
8. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020–2024 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky pro spádové obvody   mateřských škol v MČ Brno-Starý 

Lískovec 
10. Kritéria výběru žadatelů 
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1. Pozemek p. č. 2707 pod garážovým dvorem  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí kopii dopisu xxxxxxxxxxxxxxxx, uživatele 
části (1/55) pozemku p. č. 2707 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem při ul. Kyjevské 
zaslanou dne 11. 6. 2018. 

 
2. Vyjádření ke směně a nabytí pozemků v k. ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec 
 
1)  nesouhlasí se směnou pozemků p. č. 1001/59, 1001/66, 1001/67 ve vlastnictví p. xxxxxxxxxxxx 

za pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 285/2, 286/1 a 287/1 všechny k. ú. Starý 
Lískovec, 

2)  souhlasí s nabytím pozemku p. č. 431/22 k. ú. Starý Lískovec dosud ve vlastnictví xxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Brna, 

3)  k nabytí pozemku p. č. 1001/90 k. ú. Starý Lískovec z vlastnictví xxxxxxxxxxx do majetku 
statutárního města Brna nemá námitky. 

 
3. Odkoupení části pozemku p. č. 2486/1 k. ú. Starý Lískovec – BonnyPress s. r. o. 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 2486/1 v k. ú. 
Starý Lískovec – označené 2486/1B a 2486/1C, podle přílohy č. 1, která je přílohou bodu tohoto 
jednání, společnosti BonnyPress s r. o., se sídlem Osová 717/20, Brno, IČ 269 15 839. 

 
4. Změna katastrálního území u pozemku p. č. 1678/202 k. ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se změnou katastrálního území u pozemku 
p. č. 1678/202 dosud k. ú. Starý Lískovec na k. ú. Nový Lískovec. 
 
5. Návrh na ukončení činnosti Výborů ZMČ zřízených ve volebním období 2014-2018 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec odvolává ke dni 30.09. 2018 všechny zvolené členy - předsedy, 
místopředsedy, členy a tajemníky zřízených Výborů; k tomuto dni ruší zřízené Výbory: Kontrolní 
výbor a Finanční výbor, a úkoluje tajemníka ÚMČ informovat o této skutečnosti jednotlivé členy 
těchto kolektivních orgánů. 
 
6. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s námitkou s doplněním návrhu OZV SMB, kterou se mění a 
doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna), která je autorizovanou přílohou tohoto bodu 
jednání; námitka se týká úpravy v oblasti dopravy – údržba silniční zeleně při místních 
komunikacích (čl.29 a 22), a to: 

- nejasnost ve financování údržby; 
- nestanovení odpovědnosti za údržbu dřevin, jejichž výsadba již byla realizována, ale 

následná údržba je silně zanedbána (uhynulé stromy); 
- nevyjasněnosti práv a povinností mezi správcem (OD MMB, Bkom) a udržovatelem (MČ); 

a ukládá tajemníkovi úřadu rozhodnutí ZMČ neprodleně zaslat stanovisko Organizačnímu odboru 
MMB.  



   

7. Zpráva Finančního výboru za období V./2018–VIII./2018 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za období 
V./2018.–VIII./2018. 
 
8. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020–2024 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 
Sb. a čl. 76, odst. 3 Statutu města Brna, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020–
2024 podle přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání a ukládá vedoucí OFIN ÚMČ předložit 
schválený střednědobý výhled rozpočtu do 15 dnů městu Brnu prostřednictvím Odboru rozpočtu a 
financování MMB. 
 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky pro spádové obvody mateřských škol v MČ Brno-Starý 
Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se změnou přílohy obecně závazné vyhlášky č. 
3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol v MČ Brno-Starý Lískovec viz příloha a 
ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením Odbor školství mládeže a tělovýchovy. 
 
10. Kritéria výběru žadatelů 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů 
v majetku města Brna svěřených městské části Brno-Starý Lískovec, která tvoří autorizovanou 
přílohu bodu tohoto jednání. 
 
11. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 


