
   

 

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

 
Informace z usnesení VI. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  

ze dne 11.03.2020 
 

1. Stanovení měsíční odměny za výkon funkcí zastupitelů MČ Brno-Starý Lískovec  
2. Prodej pozemku p. č. 2930 a části p. č. 2306 oba k. ú. Starý Lískovec 
3. Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 

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

4. Žádost o dotace z rozpočtu JMK pro potřeby JSDH Brno-Starý Lískovec na rok 2020 
5. Zpráva Kontrolního výboru 
6. Zpráva Finančního výboru  
7. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 

8. Návrh na změnu OZV č. 17/2019, o místních poplatcích 

9. Návrh směny pozemků mezi SmB a s. p. Povodí Moravy – vyjádření MČ 

10. Prodej pozemku p. č. 2396/1 a části pozemku p. č. 2402/1, oba k. ú. SL – vyjádření MČ 

11. Různé, diskuse, dotazy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Stanovení měsíční odměny za výkon funkcí zastupitelů MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje novou výši měsíční odměny za výkon funkcí 
neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec, stanovenou v souladu s příslušným 
nařízením vlády, ukládá Odboru sekretariát starosty a tajemníka zohlednit novou výši měsíční 
odměny od 1. dubna 2020 u všech neuvolněných zastupitelů a předložit Radě MČ Brno-Starý 
Lískovec příslušné rozpočtové opatření.  
 
2. Prodej pozemku p. č. 2930 a části p. č. 2306 oba k. ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 2930 a části (18 m2) 
pozemku p. č. 2306 oba k. ú. Starý Lískovec paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - vlastníku 
objektu restaurace na adrese Dunajská 17a, Brno, který je na uvedených pozemcích postaven.     
 
3. Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2017, 
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě 
Brně  
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem OZV č. ../2020, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování 
suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. Návrh celé OZV č. ../2020 vč. přílohy, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.19/2017, kterou se stanovují 
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně je přílohou 
tohoto bodu jednání. 

 
4. Žádost o dotace z rozpočtu JMK pro potřeby JSDH Brno-Starý Lískovec na rok 2020 
 
Zastupitelstvo městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu 
JMK v souladu s dotačním titulem „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020“ v celkové výši 121 000,- Kč s 30% spoluúčastí MČ 
Brno-Starý Lískovec bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna na „Pořízení věcných 
prostředků požární ochrany pro JSDH Brno-Starý Lískovec“ a pověřuje starostu MČ Brno-Starý 
Lískovec, aby Radě města Brna předložil k projednání a následnému schválení Žádost o přidělení 
dotace a žádost o pověření starosty MČ Brno-Starý Lískovec k podpisu Žádosti o přidělení dotace a 
souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a 
souvisejících dokumentů. 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky 
vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních 
prostředků. 
 
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 
XII./2019–II./2020. 
 



   

7. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, 
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se 
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, která je přílohou tohoto bodu jednání, 
v rozsahu navrhovaných změn čl. 3 a 11, 17, 12, 25, 26, 75 a přílohy č. 5, čl. 41, 55 a 56, 76 a 
přílohy č. 9, ukládá tajemnici úřadu po rozhodnutí Zastupitelstva MČ-Brno-Starý Lískovec 
neprodleně zaslat stanovisko městské části Organizačnímu odboru Magistrátu města Brna.  
 
8. Návrh na změnu OZV č. 17/2019, o místních poplatcích 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje navrhovanou změnu u přílohy č. 1 Sazby poplatku 
ze psů a nový text přílohy č. 2 Veřejná prostranství podléhající místnímu poplatku za užívání 
veřejného prostranství v návrhu OZV SMB, kterou se mění OZV SMB č. 17/2019, o místních 
poplatcích, které jsou přílohou tohoto bodu. Ukládá předkladateli toto stanovisko neprodleně 
zaslat na ORF MMB. 
 
9. Návrh směny pozemků mezi SmB a s. p. Povodí Moravy – vyjádření MČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s nabytím pozemků p. č. 1903/65, 461/7, 998/25 k. 
ú. Starý Lískovec v celé výměře do vlastnictví statutárního města Brna směnou s Povodím Moravy, 
s. p. a s následným svěřením MČ Brno-Starý Lískovec k pronájmu. 

 
10. Prodej pozemku p. č. 2396/1 a části pozemku p. č. 2402/1, oba k. ú. SL – vyjádření MČ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem pozemku p. č. 2396/1 pod prodejnou 
na ul. Kurská 9, Brno a části pozemku p. č. 2402/1 (cca 60 m2) pod rampou v zásobovacím dvoře 
společnosti Albert s r. o., se sídlem Radlická 520/117, Praha, IČ 44012373. 

 
11. Různé, diskuse, dotazy 
 


