Rada MČ Brno – Starý Lískovec na svém 48. zasedání 3. září 2008 projednala (výpis
usnesení):
- vzala na vědomí pronajmutí bytů – byty předem opravené na náklady pronajímatele
- vzala na vědomí zrušení Dohody o výměně bytů
- schválila společný nájem k bytu na ul. Sevastopolská č.o.1
- nesouhlasila s podnájmem části bytu na ul. Osová č.o.8
- vzala na vědomí přechody nájemního práva a schválila uzavření smluv o nájmu k bytu
- souhlasila s dohodou o zániku nájmu k bytu
- neschválila výměnu balkónové stěny na náklady OSBB na Mikuláškově nám. č.o.1
- schválila poskytnutí slev na nájemném za výměnu oken a balkónové stěny
- schválila pronájem nebytového prostoru na Mikuláškově nám.č.o.3
- nesouhlasila se změnou účelu užívání společných prostor kočárkárny na ul. Dunajské
č.o.39
- schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi T- Mobile Czech Republic a SMB
- schválila nájem nebytového prostoru na ul. Vltavská č.o.4
- nesouhlasila se změnou účelu užívání prostor a uložila OBS zveřejnit záměr pronájmu
nebytových prostor na ul. Kurská č.o.6
- vzala na vědomí navrhované stavební úpravy objektu Bosonožská 9
- doporučila zařadit do plánu investic na rok 2009 opravu střechy objektu Krymská 2 –
IOV
- schválila pronájem volných bytů
- schválila Dodatky č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu k bytům pro PVO
- schválila smlouvu o dílo mez MČ a firmou ELGOM s.r.o. a pověřila starostu jejím
podpisem
- schválila Žádost o založení zákaznického účtu pro webové služby dálkového přístupu
k údajům katastru nemovitostí
- schválila smlouvu mezi MČ a firmou SPELEX o poskytování servisu s oprav
telekomunikačních zařízení
- souhlasila s vydáním obecně závazné vyhlášky omezující konzumaci alkoholu na
veřejném prostranství v městě Brně
- schválila smluvit mez MČ a SMART Comp. a.s. o poskytování služby NETBOX
- schválila Dodatek č.1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání mezi MČ a MPSV
- navrhla ZMČ název nové ulice v prostoru výstavby bytového souboru v území Nivky
– Zelská a to : U Leskavy
- vzala na vědomí předložený program VIII.zasedání ZMČ Brno – Starý Lískovec
- odvolala členy Komise finanční a zrušila Komisi finanční
- nesouhlasila s umístěním stánkového prodeje na části parkoviště při ul. Vltavské nad
zastávkou tramvaje Osová
- nesouhlasila s umístěním dopravní značky na začátek příjezdové komunikace mezi
rodinnými domy na ul.Martina Ševčíka
- požádala o zřízení dvou parkovacích míst v zásobovacím dvoře, Kurská
- nesouhlasila se změnu organizace dopravy v ul. Svah (zůstane obousměrná) a
požádala o umístění dopravního zrcadla a dopravní značky
- schválila požadavky na údržbu silniční vegetace a uložila OVš tyto sdělit společnosti
Brněnské komunikace a.s.
- vzala na vědomí zprávu ve věci řešení stání kontejnerů před nemovitostí Klobásová
30b
- schválila smlouvu o dílo mezi MČ a firmou FLORS servis – rekonstrukce dětského
hřiště ve vnitrobloku Dunajská 27-35
- vzala na vědomí harmonogram blokového čištění před zimní údržbou

-

schválila Plán údržby místních komunikací v zimním období 2008-2009
trvala na výpovědi z nájmu bytu na ul. Kosmonautů č.o.9
schválila dání výpovědi z nájmu bytu
schválila podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bytu
doporučila ZMČ ke schválení Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací
schválila změnu čl.4 (doba plnění smlouvy) u smlouvy na akci „Rekonstrukce
dětského hřiště Kosmonautů“
schválila rozpočtové opatření č.60

