U SNESENI
z 23.zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Líšeň
konaného dne 24.6.2021
Zastupitelstvo MČ Brno - Líšeň
pod bodem
1/23
VIII.23/5/1110

Souhlasí
Nesouhlasí

Navrhuje

2/23
VIII.23/6/1110

s lokalitou
Li-2,Li-9.Li-13 .Li-16 ul. Heydukova, ul.Podolská
s lokalitou :
Li-3 ,Li-8.Li-11 ,Li-14,LI-15,Li-17,Li-18,Li-20,Li-21
u..Štefáčkova(B772/15-0/Z změny ÚPmB vybrané ke
zkrácenému postupu ) ul. Heydukova (B55-II 43.soubor
změn ÚPmB), ul. Bednaříkova, ul. Hochmanova, rekreační
oblast Mariánské údolí, ul.Poláčkova
Slévárna HEUNISCH . změna funkční plochy z P/a4 na
plochu komerční vybavenosti (W) nebo smíšenou obytnou
(C )

Doplnit

Regulativ veřejného prostranství náměstí Karla IV. tak,
aby umožňoval realizaci návrhu rekonstrukce vzešlého
z architektonické soutěže skončené v roce 2021
Funkční využití pozemku p.č. 5049/24 v k.ú.Líšeň
v souladu se svým usnesením 18.zasedání ZMČ Brno Líšeň ze dne 22.09.2016 pod bodem 19.A, tedy max.
čtyřpodlažní domy, podpořenou petiční akcí občanů
v lokalitě
Pro pozemek p.č. 5049/24 v k.ú. Líšeň snížení výškové
hladiny budov na r2
A pověřuje p.starostu MČ Brno - Líšeň uplatnit
připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna

Bere na vědomí

Návrh zadání Územní studie Holzova, Brno -Líšeň

Schvaluje

Připomínky k návrhu zadání Územní studie Holzova, dle
dopisu ze dne 11.06.2021 zaslaného MMB OÚPR
A pověřuje p.
připomínky

starostu MČ Brno -Líšeň uplatnit

3/23
VIII.23/7/2500

Bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 12/2021, kterým se v upraveném
rozpočtu zvyšují příjmy o 7.270 tis.Kč, výdaje o 8.753
tis.Kč a financování o 1.483 tis.Kč dle přílohy

4/23
VIII.23/8/2500

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 13/2021, kterým se v upraveném
rozpočtu zvyšují příjmy o 925 tis.Kč, výdaje se zvyšují o
12.267 tis.Kč a financování se zvyšuje o 11.342 tis.Kč a
dále
Změnu rozpočtu peněžních fondů na rok 2021 č. 1 dle
příloh

Schvaluje

5/23
VIII.23/9/2500

Schvaluje

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno -Líšeň
na rok 2022 dle přílohy
Ukládá Radě MČ Brno - Líšeň zajistit provádění prací na

přípravě návrhu rozpočtu MČ Brno -Líšeň na rok 2022
v souladu se schváleným harmonogramem
6/23
VIII.23/10/2000

Schvaluje

Tyto termíny zasedání ZMČ Brno -Líšeň na I.pololetí r.
2021 : 23.9.,21.10,25.11.,16,12.

7/23

Bere na vědomí

Zápis z finančního výboru ze dne 21.6.2021

Mgr. Břetislav Štefan
Starosta

Mgr. Alena Stejskalová
Mgr. Michal Sadílek

