USNESENÍ

z 5.zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Líšeň
konaného dne 11.04.2019
Zastupitelstvo MČ Brno – Líšeň
pod bodem

1/5
VIII.5/5/2000

Souhlasí

Se směnou částí pozemku p.č. 5041/17 ve společném jmění
manželů Belzových za část pozemku p.č. 6237/8 v k.ú.
Líšeň v majetku statutárního města Brna, dle zpracovaného
GP č. 4716-124/2018 nově vzniklých p.č. 6237/25 o
výměře 2 m2 a p.č. 6237/26 o výměře 48 m2 v k.ú. Líšeň
v majetku statutárního města Brna za nově vzniklou p.č.
5041/150 o výměře 10 m2 v k.ú. Líšeň ve společném jmění
manželů Belzových, za předpokladu doplatku rozdílu ve
výměře směňovaných pozemků

2/5
VIII.5/6/2000

Souhlasí

S navrženou směnou vlastnictví části pozemku p.č. 3672 za
část p.č. 3949/2 v k.ú. Líšeň dle geometrického plánu
Č. 4766-303/2018 nově vzniklé p.č. 3672/6 o výměře 23
m2 v majetku paní Radomíry Konečné za nově vzniklou
p.č. 3949/5 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře
22 m2 v majetku statutárního města Brna

3/5
VIII.5/7/2000

Souhlasí

S nabytím, realizovaným z úrovně Magistrátu města Brna,
pozemků p.č. 6187/3 a 6190/1 v k.ú. Líšeň z vlastnictví
spol. AGRO Collect s.r.o. do majetku statutárního města
Brna

4/5
VIII.5/8/2500

Bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 03/2019, kterým se nemění výše
upraveného rozpočtu dle přílohy

5/5
VIII.5/9/2500

Uděluje

Výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ
Brno – Líšeň
S poskytnutím finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno
– Líšeň ve výši 17 000,- Kč žadateli Wellness 2000 z.s. ,
IČ : 70865906, se sídlem Pístovice 192, 683 05 Račice –
Pístovice, za účelem krytí nákladů spojených s realizací
projektu : Grand Prix Fitness Brno 2019
Smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MČ Brno
– Líšeň
Pověřuje p. starostu podpisem smlouvy
Ukládá odboru rozpočtu a financí vypracovat rozpočtové
opatření

Souhlasí

Schvaluje

6/5
VIII.5/9.A/SML

Souhlasí

S uzavřením splátkového kalendáře s paní Lenkou
Frankovou,
Brno na úhradu dlužné
částky za neuhrazené nájemné a služby v pronajatém
nebytovém prostoru v objektu polikliniky Horníkova 34
v celkové výši 141 800,- Kč, a to se splátkami ve výši
2 000,- Kč měsíčně na nájemné a 2 000 Kč měsíčně na
služby. Podmínkou je uzavření splátkového kalendáře do
jednoho měsíce od jeho schválení

7/5

Nepřijalo usnesení

ZMČ vyzývá starostu MČ Brno -Líšeň ke svolání
mimořádného zastupitelstva k projednání projektu
Komunitní centrum na Orlovně a to v nejbližším možném
termínu

8/5

Bere na vědomí

Zápis z kontrolního výboru ze dne 14.2.2019
Zápis z finančního výboru ze dne 8.4.2019

Mgr. Břetislav Štefan
starosta

Mgr. Alena Stejskalová
Ing. PhD. Šárka Zemanová
Ing. Tomáš Drdla

