
   

 

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

 
Informace z usnesení V. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  

ze dne 11.12.2019 
 

1. Zpráva Kontrolního výboru 
2. Zpráva Finančního výboru za období IX.–XI./2019 
3. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2020 
4. Žádost o splátkový kalendář  
5. Vyjádření k nabytí pozemku p. č. 1848/43 k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví SmB a souhlas 

se svěřením MČ k pronájmu 
6. Prodej podílu pozemku pod bytovým domem Osová 6 vlastníkovi bytové jednotky – oprava 
7. Prodej částí pozemků p. č. 730/1 a 730/13 k. ú. Starý Lískovec 
8. Směna pozemků v k. ú. Starý Lískovec, Bohunice – vyjádření 
9. Vytvoření společného školského obvodu 
10. 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 

11. Název nové železniční zastávky 
12. Různé, diskuse, dotazy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Zpráva Kontrolního výboru 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 

2. Zpráva Finančního výboru za období IX.–XI./2019 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za období IX.–
XI./2019. 
 
3. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2020 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2020 
s celkovými příjmy 76 780 tis. Kč, výdaji v celkové výši 152 410 tis. Kč a financováním ve výši 75 630 
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 2020: 

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), 

d) 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. 

 
 
 
 
 
 



   

4. Žádost o splátkový kalendář  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se sepsáním splátkového kalendáře s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na úhradu dlužné částky ve výši 90.142 Kč 
vykazované na nájemném a úhradách za plnění spojená s užíváním předmětného bytu za období 
od měsíce prosince r. 2015 (alikvotní část) do měsíce prosince r. 2017 vč. nedoplatku na 
vyúčtování plnění za r. 2016 bez příslušenství v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.000 Kč 
s podmínkou ztráty výhody splátek a s povinností uhradit poslední splátku do 31.07.2022 s tím, že 
úhrada příslušenství bude řešena po zaplacení dlužné jistiny  a ukládá Odboru správy budov a bytů 
informovat pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o usnesení. 
 
5. Vyjádření k nabytí pozemku p. č. 1848/43 k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví SmB a souhlas se 
svěřením MČ k pronájmu 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s nabytím pozemku p. č. 1848/43 k. ú. Starý 
Lískovec do vlastnictví statutárního města Brna a souhlasí s následným svěřením tohoto pozemku 
MČ k pronájmu. 

 
6. Prodej podílu pozemku pod bytovým domem Osová 6 vlastníkovi bytové jednotky – oprava 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu části usnesení č. 7 přijatého na IV. 
zasedání zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 11. 9. 2019, které zní:  
„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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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“ takto: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem alikvotního podílu 5970/130783 
pozemku p. č. 2760 k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví vlastníka vymezené jednotky 593/3 v 
bytovém domě Osová 593/6, Brno postaveném na tomto pozemku. 
 
7. Prodej částí pozemků p. č. 730/1 a 730/13 k. ú. Starý Lískovec 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 730/1 (cca 13,5 m2) 
a p. č. 730/13 (cca 2 m2) oba k. ú. Starý Lískovec vlastníkům garáže postavené na pozemku p. č. 
730/2 k. ú. Starý Lískovec. 

 
8.Směna pozemků v k. ú. Starý Lískovec, Bohunice – vyjádření 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se směnou pozemku p. č. 1679/4 k. ú. Starý 
Lískovec o výměře 159 m2 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 1247/108 k. ú. 
Bohunice o výměře 126 m2, kde vlastníkem je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a navrhuje, aby 
pozemek p. č. 1247/108 k. ú. Bohunice, dotčený záměrem rozšíření ulice Jihlavské, byl s jeho 
vlastníkem – Ing. Bc. Ladislavem Smutným – majetkově vypořádán jiným způsobem, např. směnou 
za jiný pozemek, příp. vykoupením.  

 



   

9. 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, Labská 27, příspěvková organizace uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem 
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785 a obcí Troubsko, se sídlem Zámecká 150/8, 
664 41 Troubsko, IČ: 00282723 a ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení obec Troubsko a MMB 
OŠMT. 
 
10. 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. 
 
11. Název nové železniční zastávky 
 
Zastupitelstvo městské části Brno–Starý Lískovec revokuje usnesení bodu č. 9 z III. zasedání 
Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec konaného dne 12.06.2019, přijímá nové usnesení 
pro název nové železniční zastávky ve znění Brno-Starý Lískovec a ukládá vedoucí SÚ neprodleně 
zaslat usnesení Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec žadateli (Ing. Činčurová a SUDOP 
BRNO, spol. s r.o.). 
 
12. Různé, diskuse, dotazy 
 


