USNESENÍ

z 25.zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Líšeň
konaného dne 23.9.2021
Zastupitelstvo MČ Brno – Líšeň
pod bodem

1/25
VIII.25/5/2000

Nesouhlasí

S odprodejem pozemků p.č. 1343/8 a 1343/10 v k.ů. líšeň
do vlastnictví fyzické osoby

2/25
VIII.25/6/2000

Nesouhlasí

S odprodejem části (cca 20 m2) pozemku p.č. 3014/1 v k.ú.
Líšeň , která je zastavěna částí stavby RD Belcrediho
2396/18 a oplocením na ni navazujícím, do vlastnictví
fyzické osoby

3/25
VIII.25/7/2000

Souhlasí

Se směnou pozemků p.č. 5351/130,5351/20,5351/127,
5351/17 v k.ú. Líšeň v majetku Statutárního města Brna za
pozemky p.č. 5351/80 a 5351/84 v k.ú. Líšeň ve vlastnictví
navrhovatele

4/25
VIII.25/8/2000

Souhlasí

S prodejem pozemků p.č. 3071/5 až 3071/16 v k.ú. Líšeň
do vlastnictví všech majitelů garáží stojících na pozemcích
včetně prodeje pozemku p.č. 3071/17 v k.ú. Líšeň –
příjezdové komunikace do podílového spoluvlastnictví
všech majitelů garáží využívajících komunikaci k příjezdu
ke garážím za předpokladu ,že pozemek p.č. 3071/17 bude
rozdělen geometrickým plánem na dvě části , přičemž část
A bude zatížena před prodejem věcným břemenem stezky
a cesty, přičemž panujícími pozemky jsou pozemek p.č.
3071/18 a 3071/44 v k.ú. Líšeň za účelem zachování
průchodu z ulice Bačovského do ulice Heydukova

5/25
VIII.25/9/2000

Stahuje

Z programu materiál Žádost MO MMB o doplnění
vyjádření k návrhu na dispozici s majetkem města – směna
pozemků p.č. 9175/2,9174/3,9171/4,8884/11,8884/10,
8884/4,8884/3 v k.ú. Líšeň za pozemek p.č. 1684/79 v
k.ú. Starý Lískovec

6/25
VIII.25/10/2000

Souhlasí

S návrhem OZV kterou se zakazuje spalování vybraných
druhů paliv ve stacionárních zdrojích na území statutárního
města Brna bez připomínek

7/25
VIII.25/11/2500

Bere na vědomí

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno -Líšeň
k 30.6.2021 dle příloh

8/25
VIII.25/12/2500

Schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno – Líšeň na období
2023 – 2027 dle přílohy

9/25
VIII.25/13/2500

Bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 14/2021, kterým se v upraveném
rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 495 589. Kč dle přílohy
Rozpočtové opatření č. 15/2021, kterým se nemění výše
upraveného rozpočtu dle přílohy
Rozpočtové opatření č. 17/2021, kterým se v upraveném
rozpočtu zvyšují příjmy a výdaje o 2 344 250,- Kč dle

přílohy

10/25
VIII.25/14/2600

11/25
VIII.25/15/2600

Doporučuje

Doporučuje

ZMB schválit změnu obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody
základních škol, ve znění pozdějších vyhlášek následovně
Ulice Novolíšeňská (č. 12-26 sudá čísla včetně 12a, 24a)
bude zařazena ve spádovém obvodu Základní školy a
mateřské školy, Brno, Horníkova 1, p.o.
Ulice Jedovnická (po hranici městské části) bude zařazena
ve spádovém obvodu Základní školy, Brno, Masarova
11,p.o.
Ulice Novolíšeňská (č. 2 – 10 sudá čísla včetně 8a, 8b, č.
1-15 lichá) bude zařazena ve spádovém obvodu Základní
školy, Brno , Novolíšeňská 10, p.o.
ZMB schválit změnu obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody
mateřských škol, ve znění pozdějších vyhlášek následovně
Ulice Bednaříkova (č. 1-11 lichá včetně 1a, 1a) bude
zařazena ve spádovém obvodu Mateřské školy, Brno ,
Hochmanova 25 p.o.
Ulice Novolíšeňská (č.2-10 sudá čísla včeně 8a, 8b, č. 1-15
lichá) bude zařazena ve spádovém obvodu Mateřské školy,
Brno ,Neklež 1a p.o.
Ulice Jedovnická (po hranici městské části) a ulice
Novolíšeňská (č.12-26 sudá čísla včetně 12a, 24a) bude
zařazena ve spádovém obvodu Základní školy a mateřské
školy, Brno, Horníkova 1, p.o.

Schvaluje

Přepočítání stávajícího a uzavření nového splátkového
kalendáře

Podmínkou je uzavření splátkového kalendáře do jednoho
měsíce od jeho schválení a současně řádné hrazení běžného
nájemného a služeb po celou dobu splácení dluhu
12/25
VIII.25/15A/1110

13/25

Bere na vědomí

Rezignaci Mgr.Romana Sklenáka na členství v kontrolním
výboru
Rezignaci p. Jana Zbořila na členství v kontrolním výboru

Zvolilo

Ing. Radima Sikoru členem kontrolního výboru

Bere na vědomí

Zápis z finančního výboru ze dne 20.9.2021

Mgr. Břetislav Štefan
Starosta

Ing. Eva Svobodová
ověřovatelka
Mgr. Jiří Svoboda
ověřovatel

