
 

 SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 

 

Výpis usnesení ze 72.RMČ konané dne 15.3.2021 

 
 

1. Dodatek č.1 k SOD 09 9 500 19 00075 - změna v projektové dokumentaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského 
dozoru pro stavbu rekonstrukce požární zbrojnice, Brno – Starý Lískovec“  

2. Pojistná smlouva č. 05 193 040 18 o pojištění členů JSDH MČ Brno – Starý Lískovec  
a hav.pojištění vozidel jednotky 

3. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 



 

1. Dodatek č.1 k SOD 09 9 500 19 00075 - změna v projektové dokumentaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
pro stavbu rekonstrukce požární zbrojnice, Brno – Starý Lískovec“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě  
o dílo č. 09 9 500 19 00075 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Zpracování projektové 
dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu rekonstrukce požární zbrojnice, Brno – 
Starý Lískovec“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s r.o., Šámalova 72, 615 00 Brno, IČO: 607 45 665 zastoupenou  
Ing. Vladimírem Kovaříkem, jednatelem společnosti a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. 
Návrh dodatku č.1 ke SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 

2. Pojistná smlouva č. 05 193 040 18 o pojištění členů JSDH MČ Brno – Starý Lískovec  
a hav.pojištění vozidel jednotky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy č. 05 193 040 18  
o pojištění členů JSDH Brno-Starý Lískovec, mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.,  
se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká republika, zastoupenou Ivo Burianem  
a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 
Brno, zastoupenou Mgr. Vladanem Krásným, starostou. Předmětem této smlouvy je 
pojištění, kterým jsou členové jednotky pojištěni pro případ smrti nebo úrazu při výkonu 
jejich činnosti, tj. při provádění zásahu a dále při plánovaném školení, výcviku a údržbě 
techniky a pojištění odpovědnosti za újmu vůči třetí osobě, zřizovateli nebo vůči sobě 
samým. Počátek pojištění je od 01.04.2021. 
Pojistná smlouva č. 05 005 340 83 o pojištění členů JSDH Brno-Starý Lískovec ze dne 8.3.2021 
je přílohou tohoto bodu jednání. 
Souhlasí s Kalkulacemi pojistného Autopojištění na havarijní pojištění dvou zásahových 
vozidel jednotky. 
V případě schválení kalkulace vyhotoví pojišťovna smlouvy týkající se uzavření hav. pojištění 
na zásahová vozidla jednotky s počátkem pojištění od 01.04.2021. 
Kalkulace jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec k podpisu pojistné smlouvy č. 05 193 040 18  
a smluv, které budou vyhotoveny na základě souhlasu s Kalkulacemi Hasičské vzájemné 
pojišťovny, a.s.. 
 
3.Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 

 
Rada městské části Brno–Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
souhlasit s návrhem úpravy znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou  
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou  
se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek v čl. 78 Vzájemná součinnost města  
a městských částí. 
 
 
 


