
   

 

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

 
Informace z usnesení I. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  

ze dne 12.12.2018 
 
 

1. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2019 
2. Prodej částí pozemků u bytového domu Karpatská 3 
3. Prodej částí pozemků u bytového domu Kyjevská 7 
4. Prodej částí pozemků u bytového domu Kyjevská 11 
5. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu 
6. Rozpočtové opatření č.42 – převod 10% hospodářského výsledku a 10% odpisů vedlejší 

hospodářské činnosti za rok 2017 do hlavní činnosti 
7. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011, o regulaci 

 veřejné produkce hudby v pohostinských    zařízeních a restauračních zahrádkách za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, na území MČ Brno-Starý 
Lískovec ve znění pozdějších předpisů 

8. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2019 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
  
schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2019 s celkovými příjmy 76 751 tis. Kč, výdaji 
v celkové výši 155 052 tis. Kč a financováním ve výši 78 301 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 pověřuje 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 2019: 

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), 

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. Prodej částí pozemků u bytového domu Karpatská 3 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem částí pozemků p. č. 2463/1 (2 m2), 
p. č. 2463/8 (6 m2), p. č. 2463/11 (4 m2) a 2463/14 (10 m2) všechny k. ú. Starý Lískovec, potřebných 
pro rozšíření podlahy stávajících balkonů bytového domu Karpatská 3, Brno. 

3. Prodej částí pozemků u bytového domu Kyjevská 7 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem částí pozemků p. č. 2379/1 (8 m2) a 
2379/15 (6 m2) oba k. ú. Starý Lískovec, potřebných pro rozšíření podlahy stávajících balkonů 
bytového domu Kyjevská 7, Brno. 

 



   

4. Prodej částí pozemků u bytového domu Kyjevská 11 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem částí pozemků p. č. 2379/5 (8 m2) a 
2379/16 (7 m2) oba k. ú. Starý Lískovec, potřebných pro rozšíření podlahy stávajících balkonů 
bytového domu Kyjevská 11, Brno. 

5. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s navrženými výjimečnými událostmi konanými 
v MČ Brno-Starý Lískovec: 
 

1)  Starolískovecké mladé hody 17.5.2019 - 19.5.2019, doba nočního klidu se vymezuje:      
 
                  17.5.2019 od 02:00 do 06:00 hod., 

18.5.2019 od 02:00 do 06:00 hod.,  
19.5.2019 od 00:00 do 06:00 hod., 

 
        2) Letní noc 13.7.2019, doba nočního klidu se vymezuje: 

 
                  od 02:00 do 06:00 hod. 
 

a ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 
 
6. Rozpočtové opatření č.42 – převod 10% hospodářského výsledku a 10% odpisů vedlejší 
hospodářské činnosti za rok 2017 do hlavní činnosti 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
 
1) v souladu s článkem 76, odst.51 Státu města Brna převod finančních prostředků ve výši 10 % 
kladného výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části Brno-Starý Lískovec za 
rok 2017 do hlavní činnosti  
 
2) převod finančních prostředků ve výši 10% odpisů dlouhodobého majetku z Fondu bytové 
výstavby za rok 2016 do hlavní činnosti  
 
3) rozpočtové opatření č.42, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
7. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011, o regulaci 
 veřejné produkce hudby v pohostinských    zařízeních a restauračních zahrádkách za účelem 
 zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, na území MČ Brno-Starý Lískovec ve 
 znění pozdějších předpisů 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stávajícím zněním přílohy obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 ve znění pozdějších předpisů, o regulaci veřejné 
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách. A ukládá OSŠK seznámit 
s tímto usnesením Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 
 


