
Rada MČ Brno – Starý Lískovec na svém 62. zasedání  4. března  2009 projednala (výpis 
usnesení): 
-vzala na vědomí souhlas SmB s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na ul. Kosmonautů č.o.23 
- schválila dodatek o navýšení ceny servisních služeb se společností OTIS a.s. – servis 
zdvihacích zařízení 
- schválila dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
- schválila dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky a úhradě neinvestičních 
nákladů za žáky z cizích obcí 
- schválila oslovení firem k podání cenové  nabídky na realizaci parkovacího stání na 
ul.Bosonožská a oslovení firem na zabezpečení TDI na tuto akci 
- doporučila ZMČ ponechat přílohu obecně závazné vyhlášky SmB o regulaci veřejné 
produkce hudby beze změny 
- doporučila ZMČ trvat na usnesení č.12/XI ze dne 31.3.2005 (prodej pozemku na ul. 
Jemelkova) 
- doporučila ZMČ trvat na usnesení č. 11/XI ze dne 31.3.2005 (prodej pozemku) 
- nesouhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku z úrovně SmB a doporučila ZMČ 
souhlasit s odkupem pozemků 
- souhlasila s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku garážového dvora 
- souhlasila se skácením 4ks lip malolistých a 1ks javoru na ul. Dunajská 11; 2ks jalovců, 2ks 
smrků, 4 ks borovic a 1ks borovice kleč na ul. Oderská 1; nesouhlasila se skácením 1ks 
modřínu na ul. Oderská 5; nesouhlasila se skácením 4ks borovic černých a 1ks borovice lesní 
na ul. Labská 11 
- schválila dodatky č. 2 ke smlouvám o udržování veřejné zeleně 
- doporučila ZMČ trvat na usnesení č. 5/XIV (prodej pozemku) 
- schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Údržba veřejné zeleně a chodníků a 
obsluha odpadkových košů na území MČ“ 
- neschválila žádost o zpětvzetí žaloby o přivolení k výpovědi o nájmu bytu 
- schválila dání výpovědi z nájmu bytu 
- schválila podání žalob o vyklizení bytů 
- souhlasila s investičním záměrem výstavby rodinného domu s přístavby objektu na bowling 
a doporučila ZMČ souhlasit s prodejem části pozemku 
- schválila vydání Osvědčení o řádném poskytnutí služby společnosti A.S.A. 
- vzala na vědomí metodický materiál Školička 
- schválila dodatek č. 3 ke smlouvě 
- schválila změnový list ke smlouvě 
- doporučila ZMČ schválit RO č. 3 
- vzala na vědomí změny členů ve školské a bytové a dislokační komisi  
 


