
   

 

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

 
Informace z usnesení IV. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  

ze dne 11.09.2019 
 

1. Navýšení počtu členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 
2. Vytvoření společného školského obvodu 
3. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu 
4. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů 
5. Novelizace obecně závazné vyhlášky SmB č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na 

veřejných prostranstvích, ve znění vyhl. SmB č. 6/2013 a č. 5/2017 
6. Provedení změn v příloze obecně závažné vyhlášky statutárního města Brna (dále jen 

OZV) č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů ve statutárním městě Brně 

7. Prodej podílu pozemku pod bytovým domem Osová 6 vlastníkovi bytové jednotky 
8. Změna katastrální hranice k. ú. Nový x Starý Lískovec v oblasti komunikace Bítešská 
9. Zpráva Finančního výboru za období VI.-VIII./2019 
10. Rozpočtové opatření č.26 – převod 10% hospodářského výsledku a 10% odpisů vedlejší 

hospodářské činnosti za rok 2018 do hlavní činnosti 
11. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021–2025 
12. Různé, diskuse, dotazy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Navýšení počtu členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje navýšení počtu členů Kontrolního výboru o 2 
členy na celkový počet 7 členů. 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec volí další dva členy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ 
Brno – Starý Lískovec, a to pana Pavla Šimánka a pana Mgr. Stanislava Skřičku. 
 
2. Vytvoření společného školského obvodu 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s vytvořením společného školského obvodu a 
zároveň souhlasí s podepsáním Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní školy, 
Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem 
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785 a obcí Moravany, se sídlem Vnitřní 49/18, 
664 48 Moravany, IČ: 00282120 a ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení obec Moravany a 
MMB OŠMT. 
 
3. 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 15.5.2020 - 17.5.2020, doba nočního klidu se vymezuje:      
 

15.5.2020 od 02:00 do 06:00 hod., 
 16.5.2020  od 02:00 do 06:00 hod.,  
 17.5.2020  od 00:00 do 06:00 hod., 

 
        2) Letní noc 20.6.2020, 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. 
 
 
4. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem novely obecně závazné vyhlášky SMB č. 
9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, s těmito úpravami:  

1) ruší se text „dětské hřiště č. 13, vnitroblok Vltavská 5-13 „U Sluníček“ – p. č. 2263 v k. ú. 
Starý Lískovec a veřejná zeleň Oderská „U Sluníček“ p. č. 2263/1 v k. ú. Starý Lískovec“ a 
nahrazuje se textem „Víceúčelový sportovně-rekreační areál Sluníčka, ul. Oderská, vč. 
veřejné zeleně – p. č. 2200/17, 2237/9, 2263/1, 2263/2, 2263/3, 2263/4, 2263/10, 
2263/11, 2263/12, 2263/13, 2263/14, 2263/15, 2263/16 v k. ú. Starý Lískovec“ 

2) nově se doplňuje text (nová odrážka) „Parková a odpočivná plocha nad MŠ Bosonožská – p. 
č. 2405/29, 2405/30, 2405/32, 2405/33, 2405/51, 2405/101, 2405/102 v k. ú. Starý 
Lískovec“    



   

3) doplňuje se stávající text „dětské + sportovní hřiště č. 23, vnitroblok ul. Kosmonautů – p. č. 
2487/45 v k. ú. Starý Lískovec“ o nový text „vč. veřejné zeleně okolo hřišť – p. č. 1684/169 
v k. ú. Starý Lískovec“.     

 
Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
5. Novelizace obecně závazné vyhlášky SmB č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích, ve znění vyhl. SmB č. 6/2013 a č. 5/2017 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souvislosti s plánovanou novelizací obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010 ve znění vyhl. SmB č. 6/2013 a č. 5/2017 o 
zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku: 

a) z přílohy č. 1 vypustit 2. odrážku, neboť na Krymské 2 se žádné restaurační zařízení nenachází, 
b) přílohu č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 ponechat beze změn a  

ukládá OVš zaslat usnesení ZMČ Odboru vnitřních věcí MmB. 
 
6. Provedení změn v příloze obecně závažné vyhlášky statutárního města Brna (dále jen OZV) č. 
19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve 
statutárním městě Brně 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Městská část Brno-Starý Lískovec nepožaduje 
provedení změn v příloze k OZV č. 19/2017 a podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů pro MČ Brno-Starý Lískovec uvedené v příloze OZV č.19/2017 zůstávají i nadále 
v platnosti. 

 
7. Prodej podílu pozemku pod bytovým domem Osová 6 vlastníkovi bytové jednotky 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem alikvotního podílu 5970/130783 
pozemku p. č. 2760 k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví vlastníkovi vymezené jednotky 593/3 a 
příslušného podílu na společných částech bytového domu Osová 593/6, Brno postaveného na 
tomto pozemku p. Peteru Palčekovi, bytem Osová 593/6, Brno; cena za ideální podíl 5970/130783 
pozemku p. č. 2760 k. ú. Starý Lískovec byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 4441-
426-2019 znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o. ve výši 30.703 Kč a ukládá OVš, aby požádal Bytový 
odbor MmB o projednání věci ve volených orgánech města Brna.  

 
8. Změna katastrální hranice k. ú. Nový x Starý Lískovec v oblasti komunikace Bítešská 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se změnou katastrální hranice MČ Brno-Starý 
Lískovec v oblasti komunikace Bítešská podle návrhu ČR – ŘSD a geometrického plánu č. 
1354/25/2015 vyhotoveného DD plus v. o. s., Pekárenská 330/12, Brno a datovaného 15. 4. 2016, 
které byly MČ Brno-Starý Lískovec doručeny 18. 7. 2019 datovou zprávou statutárního města Brna, 
Majetkového odboru Magistrátu města Brna dne 18. 7. 2019, čj. MMB/0290152/2019 a ukládá 
OVš, aby zaslal usnesení zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec Majetkovému odboru MmB. 
 
 
 



   

9. Zpráva Finančního výboru za období VI.-VIII./2019 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za období VI.–
VIII./2019. 
 
10. Rozpočtové opatření č.26 – převod 10% hospodářského výsledku a 10% odpisů vedlejší 
hospodářské činnosti za rok 2018 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 2018 ve výši 905.637,07 Kč do hlavní činnosti  
 
2) 
převod finančních prostředků ve výši 10% odpisů dlouhodobého majetku z Fondu bytové výstavby 
za rok 2018 ve výši 602.926,12 Kč do hlavní činnosti  
 
3) 
rozpočtové opatření č.26, které je přílohou tohoto bodu usnesení. 
 
11. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021–2025 
 
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 2021–
2025 podle přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání ukládá vedoucí OFIN ÚMČ předložit 
schválený střednědobý výhled rozpočtu do 15 dnů městu Brnu prostřednictvím Odboru rozpočtu a 
financování MMB. 
 
12. Různé, diskuse, dotazy 
 
 


