
   

 

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

 
Informace z usnesení III. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  

ze dne 12.06.2019 
 
 

1. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 
2. Návrh   obecně   závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního 
města Brna  

3. Rozpočtové opatření č. 15   –   dotace zájmovým organizacím Orel a Junák 
4. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, 

MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2019 zájmovým organizacím 
5. Zpráva Kontrolního výboru 
6. Zpráva Finančního výboru 
7. Rozpočtové opatření č. 16 - finanční vypořádání s městem za rok 2018 
8. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2018 
9. Název nové železniční zastávky 
10. Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec 
11. Různé, diskuse, dotazy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky SMB o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
 
2. Návrh   obecně   závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky SMB o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 15   –   dotace zájmovým organizacím Orel a Junák 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje rozpočtové opatření č.15, které je přílohou 
tohoto bodu usnesení. 
 

4. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2019 zájmovým organizacím 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smluv č. 099 300 19 00039 – 099 300 19 
00041, 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 a Junákem-českým skautem, Brno-Starý Lískovec se sídlem Elišky 
Přemyslovny 27, IČ:62157663 na straně příjemce. Smlouvy a žádosti jsou nedílnou přílohou tohoto 
bodu jednání. Dále pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 13.6.2019 a OSŠK o 
informování příjemců. Finanční dotace bude přidělována účelově dle uzavřené smlouvy s příjemci 
dotace na jejich účet. 
 
5. Zpráva Kontrolního výboru 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 
 
6. Zpráva Finančního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za období III.–
V./2019. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 16 - finanční vypořádání s městem za rok 2018 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje rozpočtové opatření č.16, které je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
  
8. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2018 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření městské 
části Brno-Starý Lískovec za rok 2018, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a 



   

převod volných peněžních prostředků k 31.12.2018 ve výši 2.013.380,32 Kč do Fondu rozvoje a 
rezerv MČ Brno-Starý Lískovec, schvaluje závěrečný účet městské části Brno-Starý Lískovec za rok 
2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Starý 
Lískovec  za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a zprávy nezávislého auditora o ověření účetní 
závěrky k 31. prosinci 2018. 
 
9. Název nové železniční zastávky 
 
Zastupitelstvo městské části Brno–Starý Lískovec schvaluje: název nové železniční zastávky „zast. 
Brno-Starý Lískovec“ a ukládá vedoucí SÚ neprodleně zaslat usnesení ZMČ žadateli (Ing. Činčurová 
a SUDOP BRNO, spol. s r.o.). 
 
10. Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci programu 
Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2020 na projekt „Stavba požární zbrojnice Brno-Starý 
Lískovec“, zřizovatelem jednotky je MČ Brno-Starý Lískovec a souhlasí s dofinancováním finančních 
prostředků ze zdrojů MČ Brno-Starý Lískovec na projekt „Stavba požární zbrojnice Brno-Starý 
Lískovec“ a to ve výši 50% z celkové spoluúčasti žadatele a v případě vyhlášení dotačního titulu 
prostřednictvím Jihomoravského kraje souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci programu 
Individuální dotace JMK 2020 na projekt „Stavba požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“. 
 
 
11. Různé, diskuse, dotazy 
 
 


