Rada MČ Brno – Starý Lískovec na svém 53. zasedání 15. října 2008 projednala (výpis
usnesení):
- vzala na vědomí přechody nájemního práva a schválila uzavření smluv o nájmu bytu
- souhlasila s podnájmem části bytu
- schválila výměny bytů
- neschválila výměnu bytu
- schválila pronájem bytu, Kurská 11
- schválila uzavření smluv o nájmu k bytu, Labská 33
- vzala na vědomí, že ZMB neschválilo MČ Brno – Starý Lískovec odnětí svěřeného
majetku
- schválila ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru, Mikuláškovo nám.
14
- revokovala své usnesení č. 16/48 a schválila pronájem nebytového prostoru, Vltavská
4
- schválila uhrazení dosud neumořené finanční částky za výměnu plastového okna
z důvodu ukončení nájmu bytu
- schválila poskytnutí slevy z nájemného nájemcům, kteří provedli výměnu oken na
vlastní náklady v domech, kde byla schválena hromadná instalace oken
- nedoporučila ZMČ schválit prominutí poplatku z prodlení
- neschválila prominutí poplatků z prodlení
- schválila čerpání prostředků z investičního fondu ZŠ Bosonožská 9 za účelem pořízení
varného kotle
- souhlasila s vytvořením samostatné šatny pro JSDH v objektu Hasičské zbrojnice na
ul. Točná 5 a souhlasila se zbudováním samostatné klubovny pro kolektiv mladých
hasičů vlastními silami
- schválila dodatky č.7 a č.2 ke kupním smlouvám na prodej a dodávku tepelné energie
- schválila text Oznámení o jednostranném zvýšení nájemného z bytu, který je
v souladu se zákonem č. 107/2006 a Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č.
214/2008 Sb.
- odložila žádost o souhlas s umístěním lunaparku na parkovišti při ul. Vltavská do
doby, kdy budou známy termíny blokového čištění
- vzala na vědomí reakci obyvatel ul. Svah (jednosměrný provoz) a trvá na svém
usnesení č.37/48
- souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno –
Starý Lískovec a příspěvkovou organizací LUŽÁNKY – středisko volného času
- vzala na vědomí výpověď Dohody o členství v JSDH
- schválila plán zimní údržby chodníků, schodů a cest pro pěší v zimním období
2009/2009

