
Rada MČ Brno – Starý Lískovec na svém 64. zasedání  18. března 2009 projednala (výpis 
usnesení): 

- souhlasila s výběrem uchazečů pro realizaci veřejných zakázek na provedení oprav 
bytů – byt č. 8 na ul. Osová 2; byt č. 38 na ul. Kurská 8 

- doporučila ZMČ prodej bytového domu na ul. Dunajská č. 25 včetně části pozemku 
p.č. 2323/1 a 2061/4 

- souhlasila s dohodou o zániku nájmu k bytu na ul. Mikuláškovo  nám. 13 
- schválila uhrazení dosud neumořené finanční částky za výměnu oken a balkónové 

stěny 
- schválila poskytnutí slevy na nájemném za výměnu oken a balkónové stěny na 

náklady nájemce 
- schválila poskytnutí slevy na nájemném nájemců, kteří provedli výměnu oken na 

vlastní náklady  v domech, kde byla schválena tzv. hromadná instalace oken 
- vzala na vědomí přechod nájemního práva 
- schválila výměny bytů 
- schválila společný nájem k bytu 
- schválila pronájem předem opravených bytů : byt č. 9 na ul. Kurská č.o.6; byt č. 7 na 

ul. Dunajská č.o. 23; byt č. 7 na ul. Sevastopolská č.o. 3; byt č. 21 na ul. Kyjevská 
č.o.3; byt č. 4 na ul. Labská č.o. 13 

- nedoporučila ZMČ schválit prominutí poplatku z prodlení 
- trvala na svém usnesení č. 17/53, ve kterém nedoporučila ZMČ schválit prominutí 

poplatku z prodlení 
- schválila nákup nových odpadkových košů a laviček 
- vzala  na vědomí nesouhlas Brněnských vodáren a kanalizací a.s. s umístěním zábradlí 

na pozemku na ul. Osová-Kosmonautů a schválila pro zajištění úprav  ploch veřejné 
zelně zhotovitele 

- ustanovila a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Údržba veřejné 
zeleně a chodníků a obsluha odpadkových košů na území MČ Brno – Starý Lískovec“ 

- schválila pronájem sálu hasičské zbrojnice 
- schválila záměr JSDH požádat o bezúplatný převod dodávkového vozidla od policie 
ČR 

- doporučila ZMČ schválit návrh Obecně závazné vyhlášky SmB o stanovení místního 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a souhlasit se stanovením koeficientu ve 
výši 2 

- souhlasila s Obecně závaznou vyhláškou SmB, kterou se mění a doplňuje  obecně 
závazná vyhláška č. 8/2008 o místních poplatcích a doporučila ji ZMČ ke schválení 

- neměla námitek proti návrhu novely obecně závazné vyhlášky SmB č. 20/2001, kterou 
se vydává Statut města Brna 

- vzala na vědomí skončení výpovědní lhůty na pronájem pozemku pod garáží a 
schválila uzavření nové smlouvy  na pronájem pozemku pod garáží 

- souhlasila s dohodou o ukončení  smlouvy o nájmu nemovitosti a uzavření nové 
smlouvy o nájmu nemovitosti (pozemek garážového dvora) 

- schválila RO č.4 (SPOD, úprava příjmů) 
- souhlasila s umístěním lunaparků na části parkoviště při ul. Vltavská vždy  max.na 14 

dnů a vždy mimo termíny blokového čištění ; nesouhlasila s umístěním lunaparku na 
ul. Bosonožské vedle ZŠ na dětském hřišti 

- schválila seznam firem k podání cenové nabídky na realizaci „Rekonstrukce střechy 
IOV Krymská 2“ 



- schválila výběr firmy k provedení  technického dozoru při realizaci stavby 
parkovacích stání na ul. Bosonožská 

- schválila firmu na provedení díly „Realizace parkovacích stání na ul. Bosonožská“ 
- schválila firmu na provedení blokového čištění po zimním období 
- schválila rozdělení í hospodářských výsledků jednotlivých ZŠ a MŠ do fontu 

rezervního a do fondu odměn 
- vzala na vědomí termíny zajištění provozu v jednotlivých MŠ ve Starém Lískovci  

 
 


