
Rada MČ Brno – Starý Lískovec na svém 56. zasedání  26. listopadu 2008 projednala (výpis 
usnesení): 

- trvala na svém usnesení č. 6/32, ve kterém doporučila ZMČ schválit prominutí 
poplatku z prodlení ve výši 60% a doporučila ZMČ trvat na svém usnesení č.2/VI 

- neschválila prominutí poplatku z prodlení 
- nedoporučila ZMČ schválit prominutí  poplatku z prodlení 
- schválila pronájem volných bytu 
- schválila zasklení lodžie za předpokladu, že nedojde k poškození nově zatepleného 

obvodového pláště  
- vzala na vědomí přechod nájemního práva 
- vzala na vědomí Statické posouzení objektu Oderská 4 a uložila OSBB zajistit 

kontrolu těsnosti kanalizace kamerovým systémem 
- nesouhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu k bytu 
- schválila Dohodu o umístění hlavního uzávěru plynu 
- vzala na vědomí žádost o poskytnutí finanční výpomoci pro Svaz důchodců ČR 
- souhlasila s ponecháním předzahrádky u Bistra na ul.Labská celoročně a souhlasila se 

zařazením předzahrádky do nařízení SmB č. 1/2002 
- souhlasila s užíváním veřejného prostranství u polikliniky pro stánkový prodej od 

1.1.2009 do 31.5.2009, dále souhlasila s umístěním novinového stánku ve spolupráci 
s architektem a pověřila mistostarostu Mgr. Jiřího Dvořáčka jednáním s majiteli 
stánku o možnosti dalšího umístění 

- schválila dání výpovědí z nájmu bytů 
- schválila zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu 
- schválila RO č.71,77 
- doporučila ZMČ schválit RO č.78 
- vzala na vědomí přeložený rozpočet na rok 2009 a doporučila ZMČ schválení  a dále 

doporučila ZMČ pověřit RMČ provádět rozpočtová opatření pro r.2009 
- schválila převedení splátek za škodu způsobenou na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny za 

období od 20.12.2006 do 25.2.2008 na běžný účet školy 
- neschválila navýšení příspěvku na provoz MŠ Labská a schválila použití rezervního 

fondu na pokrytí vyšších provozních nákladů 
- revokovala své usnesení č.41/53 o poskytnutí dotace na soustředění pěveckého sboru a 

schvalila využít odeslanou částku na činnost pěveckého sboru „ZVONKY“ a 
zakoupení hudebního nástroje 

- vzala na vědomí požadavky zájmových organizací o dotace na rok 2009 
- schválila RO č. 79,80 
- schválila investiční záměr „Terminál IDS Starý Lískovec“bez připomínek 
- vzala na vědomí omluvný dopis Energie –stavební a báňská a.s o Odstoupení 

z výběrového řízení a schválila výsledné pořadí nabídek na zakázku „ Modernizace 
bytových domů Kurská 2,4,6 a Kyjevská 1 a 3, výměna sklepních oken, vstupních 
dveří, zakrytování rozvodů el. Energie a modernizace výtahů Dunajská“ 

 
 
 
 


