
   

 

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

Informace z usnesení ustavujícího zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  
ze dne 21.11.2018 

 
 
1. Přijetí jednacího řádu ZMČ Brno-Starý Lískovec 
 
Po technické úpravě textu řídícím jednání byl hlasováním: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (20-0-
0-0) přijat jednací řád ZMČ, který je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
2. Volba členů volební komise 
 
Řídící zasedání vyzval členy Zastupitelstva k podání návrhů kandidátů na členy volební komise, 
která má být podle schváleného Volebního řádu minimálně tříčlenná. 
 
Navrženi byli: Bc. Jiří Filip, DiS. 

Mgr. Rostislav Maleňák 
pan Jan Šmídek 

 
Výše navržení nominaci přijali. 
 
Veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (20-0-0-0) byli navržení zvoleni za členy 
volební komise. 
 
Následně si volební komise zvolila za předsedu Bc. Jiřího Filipa, DiS. 
 
3. Stanovení počtu členů Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
 
V návaznosti na znění zákona č. 128/2000 Sb. navrhl řídící zasedání sedmičlennou Radu městské 
části Brno-Starý Lískovec.  

Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (20-0-0-0) byla schválena sedmičlenná RMČ 
Brno-Starý Lískovec. 
 
4. Návrh funkcí, pro které budou členové ZMČ Brno-Starý Lískovec dlouhodobě uvolněni 
 
Řídící zasedání navrhl funkci starosty a místostarosty, pro které budou členové ZMČ dlouhodobě 
uvolněni.  
 
Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (20-0-0-0) byly schváleny funkce starosty a 
místostarosty, pro které budou členové ZMČ dlouhodobě uvolněni.  
 
Při volbě do samosprávných orgánů MČ se Zastupitelé řídili Volebním řádem, který je součástí 
Jednacího řádu, přijatého pod bodem jednání č. 1. 
 
 
 
 



   

5. Volba starosty MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Počtem 15-ti hlasů z celkových 20-ti byl zvolen starostou MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladan 
Krásný, viz. zápis o průběhu a výsledku voleb, který je přílohou tohoto zápisu. 
 
6. Volba místostarosty MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Počtem 16-ti hlasů z celkových 20-ti byl zvolen starostou MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Jiří 
Dvořáček, viz. zápis o průběhu a výsledku voleb, který je přílohou tohoto zápisu. 
 
7. Volba dalších členů Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Počtem 14-ti hlasů z celkových 20-ti byla zvolena členkou RMČ Brno-Starý Lískovec paní Taťana 
Absolínová, viz. zápis o průběhu a výsledku voleb, který je přílohou tohoto zápisu. 
 
Počtem 15-ti hlasů z celkových 20-ti byl zvolen členkou RMČ Brno-Starý Lískovec pan Ivan Mokrý, 
viz. zápis o průběhu a výsledku voleb, který je přílohou tohoto zápisu. 
 
Počtem 15-ti hlasů z celkových 20-ti byl zvolen členkou RMČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Stanislav 
Skřička, viz. zápis o průběhu a výsledku voleb, který je přílohou tohoto zápisu. 
 
Počtem 15-ti hlasů z celkových 20-ti byl zvolen členkou RMČ Brno-Starý Lískovec doc. PhDr. 
Miloslav Jůzl, Ph.D., viz. zápis o průběhu a výsledku voleb, který je přílohou tohoto zápisu. 
 
Počtem 15-ti hlasů z celkových 20-ti byl zvolen členkou RMČ Brno-Starý Lískovec Ing. Jan 
Turčínek, Ph.D., viz. zápis o průběhu a výsledku voleb, který je přílohou tohoto zápisu. 
 
V 18:00 se ze zasedání ZMČ omluvil pan zastupitel Petr Hudlík. 
 
8. Zřízení Finančního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec a stanovení počtu jeho členů 
 
Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (19-0-0-0) byl schválen tříčlenný Finanční 
výbor ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
9. Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec a stanovení počtu jeho členů 
 
Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (19-0-0-0) byl schválen pětičlenný Kontrolní 
výbor ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
10. Volba předsedy Finančního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec 
 
Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (19-0-0-0) byl schválen předsedou Finančního 
výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec Bc. Jiří Filip, DiS. 
 
11. Volba členů Finančního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec 
 
Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (19-0-0-0) byla schválena členkou Finančního 
výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec paní Michela Ambrožová. 



   

Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (19-0-0-0) byla schválena členkou Finančního 
výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec paní Ludmila Tučková. 
 
12. Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec 
 
Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (16-0-3-0) byla schválena předsedkyní 
Kontrolního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Květuše Doležalová. 
 
13. Volba členů Kontrolního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec 
 
Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (16-0-3-0) byl schválen členem Kontrolního 
výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec Ing. Rostislav Maleňák. 
 
Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (14-0-4-1) byla schválena členkou 
Kontrolního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Kamila Horáčková. 
 
Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (14-0-4-1) byl schválen členem Kontrolního 
výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec pan Ivan Mokrý. 
 
Veřejným hlasování: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (14-0-4-1) byl schválen členem Kontrolního 
výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec pan Jan Šmídek. 
 
14. Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy ZMČ a 
dalšími nečleny ZMČ na období let 2018-2022 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (13-0-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec schvaluje „Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí 
neuvolněnými členy ZMČ a dalšími nečleny ZMČ na období let 2018-2022“: 
 
Člen ZMČ bez dalších funkcí            500,00 Kč 
Člen Rady MČ:                            2 500,00 Kč 
Předseda Výboru/Komise                      1 500,00 Kč 
Člen Výboru/ Komise                              1 200,00 Kč 
 
Člen Výboru/Komise, předseda Komise, 
který není členem ZMČ:                   1 000,00 Kč 
 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu.  
V případě budoucích personálních změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována 
ode dne zvolení (jmenování) do příslušné funkce 
Odměny jsou poskytovány až do výše souhrnu tři různých funkcí a to těch, jimž přináleží nejvyšší 
odměna ze zastávaných, přičemž odměnu za členství v zastupitelstvu nelze do součtu zahrnout (je 
obsažena již v odměně za výkon dalších funkcí). 
Odměny členů Výborů/Komisí, kteří nejsou členy ZMČ jsou poskytovány až do výše souhrnu tři 
různých funkcí, a to ode dne zvolení (jmenování), což platí i pro případné personální změny 
v obsazení jednotlivých funkcí. 



   

Toto usnesení a přijatá kritéria nabývají účinnosti dnem 22.11. 2018 a dle zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích pozbývají účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva MČ, které je přijalo. 
 
15. Návrh OZV SMB, o místních poplatcích č. 13/2015 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (13-0-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje novelizací příloh č. 3 a č. 4 OZV SMB, o místních 
poplatcích č. 13/2015, včetně úpravy kategorií sazeb, která je autorizovanou přílohou tohoto bodu 
(příloha č. 3 A a příloha č. 4 A). Ukládá předkladateli toto stanovisko neprodleně zaslat na ORF 
MMB. 
 
16. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 
Bez požadavků zápisu. 
 


