
Rada MČ Brno – Starý Lískovec na svém 65. zasedání  31. března 2009 projednala (výpis 
usnesení): 

- doporučila ZMČ souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky o budování bytových a 
nebytových jednotek v půdních prostorách 

- schválila vyhodnocení plnění plánu VHČ za rok 2008 
- schválila upravený plán VHČ pro rok 2009 
- vzala na vědomí souhlas SmB s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě na 

Mikuláškově nám. č.o.1 
- schválila poskytnutí slevy na nájemném za výměnu oken a balkónové stěny 
- neschválila vyplacení finanční částky na opravu bytového jádra 
- schválila smlouvy o dílo na opravy bytů 
- souhlasila se sepsáním splátkového kalendáře na úhradu dlužné částky 
- nedoporučila ZMČ souhlasit se sepsáním splátkového kalendáře na úhradu dlužné 
částky 

- doporučila ZMČ schválit dodatek č. 1 Statusu sociálního fonfu 
- vzala na vědomí zprávy o výsledcích veřejnoprávních kontrol příspěvkových 

organizací 
- neměla námitek proti obecně závazné vyhlášce o stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků 
- schválila nezbytné úpravy v MŠ  
- schválila zrušení nabídkového řízení na zajištění technického dozoru investora pro 

realizaci parkovacích ploch na ul. Bosonožská 
- schválila umístění prezentace politických stran v rámci volební kampaně do 

Evropského parlamentu na stránkách Starolískoveckého zpravodaje 
- vzala na vědomí výši volných  zdrojů za rok 2008 k zapojení do rozpočtu 2009 a 

doporučila ZMČ schválit RO č. 5 
- vzala na vědomí závěrečný účet MČ Brno – Starý Lískovec a doporučila ZMČ 

souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2008 
- schválila zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu 
- odložila projednání návrhů o zpětvzetí výpovědí z nájmů 
- schválila dání výpovědi z nájmu bytu 
- schválila nabídku firmy na „Čištění komunikací a ostatních dopravních ploch na 

území MČ Brno- Starý Lískovec“ 
- doporučila ZMČ ke schválení Statut Fondu rozvoje a rezerv 
- revokovala své usnesení 17/64 a schválila pro zajištění úprav ploch veřejné zeleně 

nového zhotovitele 
- schválila uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace a provádění 

inženýrských činnosti při akci „Projektová dokumentace vícegeneračního hříště 
Bosonožská“ 

-  
 


