USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň
konaného dne 15,10.2015
Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň
1/9
VII.9/4/2500

bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 18/2015, kterým se zvyšují
v upraveném rozpočtu příjmy a výdaje o 3 985.498,69 Kč
dle přílohy

2/9
VII.9/5/2500

schvaluje

Rozpočtové opatření č. 19/2015, kterým se nemění výše
upraveného rozpočtu dle přílohy

3/9
VII.9/6/2600

trvá

na svém usnesení č. 6/33 ze dne 29.5.2015 tj.

souhlasí

s nevyužitím předkupního práva statutárního města Brna
na koupi staveb (garáží) ve vlastnictví jiných subjektů
postavených na pozemcích ve vlastnictví statutárního
města Brna p.č. 3389/2, 3389/4, 3389/5, 3389/6, 3389/7,
3389/27, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395 a 3389/28 v
k.ú. Líšeň
s odprodejem pozemků ve vlastnictví statutárního města
Brna p.č. 3389/2, 3389/4, 3389/5, 3389/6, 3389/7, 3389/27,
3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395 a 3389/28 v k.ú. Líšeň
vlastníkům staveb na nich postavených

nesouhlasí

4/9
VII.9/7/2600

souhlasí

se změnou účelu využití části dotace ve výši 15 000,- Kč
poskytnuté spolku Líšeň o.s. pro rok 2015, a to z původně
schváleného účelu využití na úhradu nájemného v Dělňáku
na nový účel – úhrada energií v objektu Ondráčkova 20

5/9
VII.9/8/2600

schvaluje

bez připomínek současný stav, příloha č. 1 a 2 vyhlášky o
zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

6/9
VII.9/9/2600

schvaluje

bez připomínek současný platný stav přílohy vyhlášky
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se
zakazuje žebrání

7/9
VII.9/10/2000

souhlasí

s oddělením pozemku p.č. 4422/552 a 4422/554 dle
zpracovaného GP č. 4213-220/2014 spol. MapKart s.r.o.
z původní parcely č. 4422/6 v k.ú. Líšeň, s následným
odnětím svěření nově vzniklých p.č. 4422/552 a 4422/554
v k.ú. Líšeň

8/9
VII.9/11/2000

nesouhlasí

s odprodejem pozemků p.č. 2734/1, 2734/5, 2734/6,
2758/2, 2758/3 a části p.č. 2732/1 – těsně přiléhající
k prodejně potravin na p.č. 2734/5 a parkovištěm na p.č.
2734/6 v k.ú. Líšeň

9/9
VII.9/12/2000

souhlasí

s prodejem pozemků p.č. 2813/1 a 2813/2 v k.ú. Líšeň do
vlastnictví spol. RWE Gasnet s.r.o., účel a intenzita využití
území se nebude zásadně měnit a

nesouhlasí

s prodejem pozemků p.č. 4422/262, 4422/263 a 4422/264
v k.ú. Líšeň do vlastnictví spol. RWE Gasnet s.r.o.
z důvodu, že tyto plochy jsou součástí návrhové funkční
plochy obchodu a služeb ( SO), kde se předpokládá změna
účelu nebo intenzity využití území

10/9
VII.9/13/2000

nesouhlasí

s prodejem pozemku 176/9 v k.ú. Líšeň do vlastnictví pana
J. K., pozemek je součástí plochy pro dopravu
s podrobnějším využitím funkčního typu sběrné
komunikace, pozemek je v zájmu města

11/9
VII.9/14/2000

nesouhlasí

s využitím předkupního práva ke garáži stojící na
pozemku p.č. 3071/11 a k dalším stavbám garáží v areálu
garážového dvora na pozemcích p.č. 3071/6, 3071/7,
3071/8, 3071/9, 3071/10, 3071/12, 3071/13, 3071/14,
3071/15 a 3071/16 v k.ú. Líšeň

12/9
VII.9/15/2700

souhlasí

s podáním Návrhu na pořízení změny územního plánu
města Brna u pořizovatele Odboru územního plánování a
rozvoje MMB na změnu využití pozemků p.č. 5095/7,
5132, 5133, 5134 a 5135 v k.ú. Líšeň zařazených
v současně platném ÚPmB v plochách bydlení s funkčním
typem BC – plochy čistého bydlení a mírou stavebního
využití index podlažních ploch (IPP) je stanoven hodnotou
0,6 do ploch bydlení s funkčním typem BC – plochy
čistého bydlení a míra stavebního využití index podlažních
ploch ( IPP) stanovit na hodnotou 0,2 a s úhradou nákladů
na pořízení změny ÚPmB z úrovně MČ Brno-Líšeň
p. starostu MČ Brno-Líšeň k podání Návrhu na pořízení
změny Územního plánu města Brna

pověřuje

13/9
VII.9/16/2700

nezaujímá
stanovisko

B1/15-CM,B2/15-CM, B3/15-CM

souhlasit s číslem
změn

AB 4/15-CM,AB 5/15-CM,AB 6/15-CM,AB 7/15-CM,
AB 8/15-CM, AB 9/15-CM,AB 10/15-CM AB 12/15-CM

nesouhlasit s číslem
změn

pověřuje

souhlasí

AB 11/15 – CM
bod 5 návrhu Zadání změn Územního plánu města Brna
celoměstského významu – 41. soubor a 42. soubor –
Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve
kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci – doporučuje trvat na
pořízení zpracování regulačního plánu na oblast, dle
ÚPmB určenou k zastavění ul. Samoty – Šimáčkova,
zpracování zastavovací studie na oblast ul. Holzové, dle
ÚPmB určenou k zastavění, která již byla zahájena ulicemi
Borkovou a Bratří Šmardů
p. starostu MČ Brno-Líšeň v zákonem stanovené lhůtě
uplatnit připomínky k projednávanému návrhu Zadání
změn ÚPmB celoměstského významu – 41. soubor a 42.
soubor
s návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů bez
připomínek

14/9
VII.9/17/2000

15/9
VII.9/18/2000

souhlasí

s novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna o pravidlech pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku

16/9

bere na vědomí

Zápis z finančního výboru ze dne 12.10.2015.

Mgr. Břetislav Štefan
starosta

RNDr. Daniel Borecký, CSc.
Petr Štědronský

Jan Merta

