Rada MČ Brno – Starý Lískovec na svém 28. zasedání 30. ledna 2008 projednala (výpis
usnesení)
-

souhlasila se záměrem vybudovat parkovací plochy na ulici Bosonožská a schválila
oslovení firem
nesouhlasila se žádostí o snížení nájmu za část pozemku
zrušila svůj souhlas s použitím plochy opěrné zdi pro legální graffiti a požaduje
odstranění graffiti z těchto ploch
souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o pronájmu části pozemku
nesouhlasila se snížením ceny nájmu za pronajatou část pozemku
požádala o umístění dopravního zrcadla na sloup veřejného osvětlení na ulicích
DunajskáxOderská a uložila postoupit toto rozhodnutí Odboru dopravy MmB
souhlasila s ukončením smlouvy o pronájmu pozemku garážového dvora
vzala na vědomí ukončení smlouvy na pronájem pozemku pod garáží a souhlasila
s uzavřením nové smlouvy
souhlasila s umísťováním lunaparku na část parkoviště a uložila OVš postoupit
rozhodnutí Živnostenskému úřadu MmB
schválila dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky
schválila udělení vyjímky na celkový počet žáků ve druhé třídě ZŠ Bosonožská 9
odložila usnesení k žádosti o příspěvek na činnost Centra sportu
schválila pronájem bytu po uhrazení dlužné částky
souhlasila s uzavřením Dodatku č.4 ke smlouvě, kde předmětem smlouvy je zateplení
střešního a obvodového pláště v bytových domech
schválila změnu účelu užívání nebytových prostor na Mikuláškově nám.12
schválila poskytnutí slevy z nájemného
pověřila Mgr.Jiřího Dvořáčka, 2.místostarostu MČ Brno – Starý Lískovec, k podpisu
smluv o nájmu bytu a nebytových prostor
schválila uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní
služby
odložila usnesení o odměně při skončení funkčního období
schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti BPOZ a PO
schválila seznam připravovaných akcí na opravu a uložila připravit podklady pro
podání žádosti o dotace z MMB OŠMT
souhlasila se zněním dopisu adresovanému ŘSD
zažádala o zvážení změny trasy autobusu č.69
navrhla Mgr. Lubomíra Strnada na ocenění pedagogických pracovníků
schválila notářské zápisy se svolením k vykonavatelnosti, které budou nedílnou
součástí smluv o nájmu bytu

