
Informace z usnesení 13. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 20.4. 2011 

 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 6 ve 2. podlaží domu na ulici Sevastopolská č.o. 11 v Brně“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 6, situovaném ve 2. podlaží domu č.o. 11 na ulici 
Sevastopolská v Brně“  byl vybrán uchazeč:  MTc-stav, s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude 
uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných 
bytů. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 1 v 1. podlaží domu na ulici Labská č.o. 35 v Brně“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 1, situovaném v 1. podlaží domu č.o. 35 na ulici Labská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč: Vratislav Šustr jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle 
Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
3. Stanovisko k uplatnění zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného 
z bytu 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání z důvodu 
vyhodnocení výše nájemného v ostatních městských částech Statutárního města Brna. 
 

4. Závěrečné vyhodnocení stavby – „Odstranění havarijního stavu kanalizačních 
přípojek bytových domů na ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 1, 12, 15, Osová č.o. 4, 6 a 
Vltavská č.o. 2“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vrácení části příspěvku z Fondu bytové 
výstavby do rozpočtu města ve výši 1 073 104 Kč  z celkové částky 1 800 000 Kč, který byl 
poskytnut Magistrátem města Brna Městské části Brno – Starý Lískovec na stavbu 
„Odstranění havarijního stavu kanalizačních přípojek bytových domů na ulici Mikuláškovo 
náměstí č.o. 1,12,15, Osová č.o. 4,6 a Vltavská č.o. 2 “. Tato poměrná část finančních 
prostředků se vrací z důvodu nižších skutečných celkových nákladů stavby, než se původně 
předpokládalo. 
 
5. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, nájemce, Dunajská č.o. 41, byt 
č. 21 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 21, v bytovém domě na ulici Dunajská  č.o. 41. 
 
6. Labská 29 – záměr zbudování nebytových prostor 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje záměr vybudování nebytového prostoru v podhledu 
přístavby v bytovém domě na ulici Labská č.o. 29  v Brně – Starém Lískovci.“ 



Ukládá OSBB předložit do RMČ návrh textu výzvy včetně zadání k podání nabídky  na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  „Dostavba přízemí v přístavbě bytového domu na 
ulici Labská č.o. 29 v Brně – Starém Lískovci.“ a  návrh uchazečů, kteří budou vyzváni 
k podání výše uvedené nabídky. 
 
7. Dostavba přízemí v přístavbách bytových domů na ulici Labská č.o. 31 a 33 v Brně – 
Starém Lískovci – Dodatek č.1 ke SOD č. 09 9 400 10 00165 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 
9 400 10 000165 uzavřené dne 14.10.2010 mezi stranami Statutární město Brno, Městská část 
Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno 
na straně objednatele a KP stavby, s.r.o., Komenského náměstí 621, 665 01 Rosice  na straně 
zhotovitele. Předmětem plnění dle tohoto dodatku je protipožární opatření ve zmiňovaných 
přístavbách v rozsahu dle projektové dokumentace požárního řešení stavby a položkového 
rozpočtu zhotovitele. 
Pověřuje OSBB předložit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 400 10 000165 smluvním 
stranám k podpisu do 30.4.2011. 
 
8. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – nájemce, Dunajská 43, byt č. 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve smyslu 
usnesení č. 29 odst. 4, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 % tj. 
celkem 18 008,- Kč z částky poplatku z prodlení  18 008,- Kč nájemci bytu č. 27, na ulici 
Dunajská č.o. 43 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinen uhradit vyčíslený poplatek 
z prodlení jednorázově nejpozději v termínu do 31.12.2012.  
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o unesení.   
 
9. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – uživatelé bytu č. 38 na ul. Sevastopolská č.o. 
11 v Brně  
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit prominutí poplatku z prodlení ve smyslu usnesení č. 29 odst. 3 a 4, z IV./07 zasedání 
ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 %  tj. 81 954 Kč z částky poplatku z prodlení 81 
954 Kč nájemcům s tím, že jsou povinni uhradit vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 81 954 
Kč v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději 
v termínu do 31.12.2011.  
 
10. Žádost o prodloužení termínu úhrady poplatku z prodlení – nájemci bytu č. 19 na ul. 
Dunajská č.o. 39 v Brně  
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání a pověřuje právní 
oddělení prověřit plnění splátkového kalendáře. 
 
11. Neoprávněné užívání bytu č. 29, Ulice Kosmonautů č.o. 19, Brno  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zasláním výzvy k vyklizení bytu č. 29, o velikosti 
2+kk, v bytovém domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č.o. 19 a to z důvodu jeho 
neoprávněného užívání po úmrtí nájemce. 
Pověřuje OVV zaslat výzvu k vyklizení a předání bytu, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení 
výzvy. 
 



12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 11 00036 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 11 00036 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, 
Zednické a malířské práce, Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 1,  
o velikosti 1+kk, nacházejícím  se v 1. podlaží domu č.o. 35 na ulici Labská v Brně. Smlouva 
o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav 
volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje OSBB předložit smlouvu č. 09 9 400 11 00036 smluvním stranám k podpisu do 
30.4.2011. 
 
13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 11 00035, MTc-stav s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 11 00035 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a MTc-stav, s.r.o., 
Slunečná 4, 634 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 6, o velikosti 2+kk, nacházejícím se ve 2. 
podlaží domu č.o. 11 na ulici Sevastopolská v Brně. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou 
Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 11 00035 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 30.4.2011. 
 
14. Ukončení pronájmu pozemku garážového dvora; Pronájem pozemku garážového 
dvora  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu 
nemovitosti čj. 09 2 500 00 00904 na pronájem ideálního podílu jedné šestasedmdesátiny 
pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku  p. č. 2527/1 k.ú. Starý Lískovec k datu 
31.5.2011, dohoda je přílohou tohoto bodu jednání a souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu 
nemovitosti na pronájem (při ulici Příčky) ideálního podílu jedné šestasedmdesátiny  
pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. 2527/1 k.ú. Starý Lískovec d 
1.6.2011, smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš předložit smluvním stranám smlouvu k podpisu do 7 dnů po vyhotovení zápisu 
z 13. schůze RMČ. 
 
15. Ukončení pronájmu pozemku garážového dvora; Pronájem pozemku garážového 
dvora  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu 
nemovitosti čj. 09 2 500 98 00374 na pronájem ideálního podílu jedné dvaadvacetiny 
pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku  p. č.  2395/4 k.ú. Starý Lískovec  
k datu 31.5.2011,dohoda je přílohou tohoto bodu jednání a souhlasí s uzavřením smlouvy  
o nájmu nemovitosti (při ulici Irkutská) na pronájem ideálního podílu jedné dvaadvacetiny  
pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. 2395/4 k. ú. Starý Lískovec od 
1.6.2011, smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš předložit smluvním stranám smlouvu k podpisu do 7 dnů po vyhotovení zápisu 
z 13. schůze RMČ. 



 
16. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 00045 na sadové úpravy na pozemku veřejné 
zeleně p.č. 2197 k.ú. Starý Lískovec, ul. Oderská 3-5 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  smlouvu o dílo č. 09 9 500 11 00045, která je 
autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – dodání a výsadba dřevin dle „Návrhu dosadby dřevin Brno – Starý 
Lískovec, Oderská 3-5“, včetně dodávky materiálu a údržby v době záruky 
2)doba plnění – od 21.4.2011 do 15.6.2011 
3)cena za dílo 15 485 Kč bez DPH / 18 582 Kč  s DPH . 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 21.4.2011.  
 
17. Oslovení k podání cenové nabídky na nákup laviček a odpadkových košů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro realizaci nových laviček a odpadkových košů 
na veřejném prostranství MČ Brno – Starý Lískovec zadávací podmínky a hodnotící kriteria, 
která jsou autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem 
k provedení cenové nabídky  
1.KARIM, spol. s r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín 
2.Komunální technika, s.r.o., Za Humny 1828, 250 01 Brandýs na Labem  
3.mmcité a.s., Třída Tomáše Bati 4342, 760 01 Zlín  
4.Nárožný s.r.o., Košinova 2908/103a, 612 00 Brno  
5.Petr Klobás, Košuličova 6, 619 00 Brno  
6.Remis s.r.o., Šámalova 93, 615 00 Brno  
7.Roman Šustr, Okrouhlá 18, 625 00 Brno  
8.SIACITY s.r.o., V Horkách 233/8, 46007 Liberec IX-Janův Důl  
9.Urbania, s.r.o., 24. dubna 18, 664 43 Želešice. 
Ukládá komisi životního prostředí provést vyhodnocení došlých nabídek a předložit radě 
městské části ke schválení. 
 
18. Návrh na oslovení k podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace 
výsadby dřevin na vícegeneračním hřišti Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“, pro 
zpracování projektové dokumentace výsadby dřevin na vícegeneračním hřišti Bosonožská 
zadávací podmínky, které jsou autorizovanou přílohou č. 1 tohoto bodu jednání a oslovení 
níže uvedených firem k provedení cenové nabídky.  
 
1.Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Ing. Zdeněk Sendler, Česká 6, 602 00 Brno  
2.ESBE architects, s.r.o., Ing. Luděk Budík, Čelakovského 1044, 684 01 Slavkov u Brna  
3.Ing. Anna Lišková, Bořetická 15, 629 00 Brno 
4.Ing. Hynek Šmerda, Úvoz 61, 602 00 Brno  
5.Ing. Renata Žižlavská, Minoritská 6, 602 00 Brno  
6.P.P. Architects s.r.o., Ing. arch. Pavel Pekár, Horova 1918/38b, 616 00 Brno  
7.Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., Ponávka 2, 602 00 Brno. 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 30.4.2011. 
 



 
19. Údržba veřejné zeleně a blíže specifikovaných ploch a obsluha odpadkových košů, 
lokalita D, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání. 
 
20. Přijetí a vyřazení členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno – Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s přijetím nových členů do zásahové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno – Starý 
Lískovec : 

- Jan Černý 
- Jiří Kunat 
- Marek Fajst 

Souhlasí se zněním Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, městské části Brno – Starý Lískovec, souhlasí s uzavřením Dohody o členství 
v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno – Starý 
Lískovec na straně jedné a  

- Janem Černým 
- Jiřím Kunatem 
- Markem Fajstlem 

na straně druhé a pověřuje starostu podpisem těchto dohod. Dohody jsou nedílnou součástí 
tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá Ovš do příštího zasedání RMČ zpracovat dodatky k Dohodám o členství v Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno – Starý Lískovec 
stávajícím členům JSDH Brno – Starý Lískovec. 
 
Souhlasí s vyřazením členů zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města 
Brna, městské části Brno – Starý Lískovec : 

- Karel Kubů 
- Michal Prachař 

A ukládá OVŠ informovat tyto členy o jejich vyřazení. 
 
21. Veřejná zakázka „Servis a dodávka spotřebních materiálů pro kopírky a tiskárny“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Statutárním 
Městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně objednatele  
a REPROSERVIS CZ, s.r.o, se sídlem Křížová 4, 603 00 Brno, na straně dodavatele. 
Předmětem této smlouvy je servis a dodávka spotřebních materiálů pro kopírky a tiskárny pro 
ÚMČ města Brna Brno – Starý Lískovec. Smlouva o dílo je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zabezpečit uzavření smlouvy o dílo. 
 
22. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpovědi nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
1) vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky na nájemném a úhradách za 
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství a dání výpovědi nájmu 
bytu u níže  uvedených osob : 



Dlužníci, Labská 35, č.b. 2, Brno, dluží za období říjen, listopad  
a prosinec r. 2010, leden a únor r. 2011 částku 35 580,- Kč, 
Dlužníci, Labská 37, č.b. 28, Brno, dluží za období listopad a prosinec r. 2010, leden a únor r. 
2011 částku 34 320,- Kč, 
Dlužník, Sevastopolská 3, č.b. 30, Brno, dluží za období listopad a prosinec r. 2010, leden a 
únor r. 2011 částku 24 360,- Kč, 
Dlužníci, Labská 37, č.b. 2, Brno, dluží za období srpen, září a prosinec r. 2010, leden a únor 
r. 2011 částku 36 755,- Kč, 
Dlužník, ul. Kosmonautů 19, č.b. 9, Brno, dluží za období říjen a listopad r. 2010, leden a 
únor r. 2011 částku 23 204,- Kč, 
Dlužník, Kurská 4, č.b. 3, Brno, dluží za období říjen, listopad a prosinec  
r. 2010, leden, únor a březen r. 2011 částku 16 266,- Kč, a 
  
2) vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky na nájemném a úhradách za 
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství   u níže  uvedených 
osob : 
Dlužník,  Labská 1, č.b. 2, Brno, dluží za období listopad a prosinec r. 2008, leden- prosinec r. 
2009, leden-prosinec r. 2010, leden, únor a březen r. 2011 částku 172 058,- Kč, 
Dlužník, Mikuláškovo nám. 10, č.b. 2, Brno, dluží  za období říjen r. 2009 a nedoplatek na 
vyúčtování plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu za r. 2008 částku 4 411,- Kč, 
Dlužník, Vltavská 8, č,b. 22, Brno, dluží nedoplatek na vyúčtování plnění poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu za období r. 2009 částku 6 695,- Kč, 
Dlužník, Mikuláškovo nám. 16, č.b.  9, Brno, dluží nedoplatek na vyúčtování plnění 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu za období r. 2009 částku 6 356,- Kč, 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpovědi nájmu bytu. 
 
23. Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje zpětvzetí  výpovědi  nájmu  bytu č. 13 o velikosti 
1+0 na ul. Kurská 4 v Brně, která byla  nájemci dána  dne 20.12.2010. 
Ukládá OVV sdělit  rozhodnutí RMČ  žadateli. 
 
24. Výpovědi nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi  nájmu bytu č. 29 o velikosti 4+1 na 
ul. Vltavská 21 v Brně nájemci a dání výpovědi  nájmu bytu č. 9 o velikosti 3+1 na ul. 
Vltavská 21 v Brně nájemkyni. Výpovědi jsou dávány z důvodu uvedeného v § 711 odst. 2 
písm. d) občanského zákoníku. 
Ukládá OVV zaslat výpovědi  nájmu bytu. 
 
25. Vyklizení bytu  

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu  č. 26 o velikosti 
2+0 na ul. Vltavská 19 v Brně. 
Ukládá OVV podat  žalobu o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně. 
 
26. Vyklizení bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu  č. 40 o velikosti 
3+1 na ul. Sevastopolská 3 v Brně. 
Ukládá OVV podat  žalobu o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně 



27. Vyklizení bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením 
bytu č.5 o velikosti 2+1 na ul. Sevastopolská 3 v Brně. Exekuci provede Exekutorský úřad 
Brno-venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno. Předpokládané náklady exekuce činí  
20 000,- Kč. 
Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu 
Brno-venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno. 
 
28. Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi  nájmu  bytu č. 39 o velikosti 
2+0 na ul. Kosmonautů 19 v Brně, která byla  nájemkyni dána  dne 20.12.2010. 
Ukládá OVV sdělit  rozhodnutí RMČ  žadatelce. 
 
29. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ a MŠ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje 
1. vyřazení majetku k 31.12.2010 ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ve výši 24.500,00 Kč 
2. vyřazení majetku k 31.3.2011 ZŠ Labská 27 ve výši 281.821,85 Kč. 
 
30. Rozpočtové opatření č. 8 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.8, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
31. Udělení souhlasu zřizovatele k zadání veřejné zakázky           
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas řediteli ZŠ Brno, Labská 27, Mgr. 
Lubomíru Strnadovi vystupovat jako přímý zadavatel veřejné zakázky v těchto výběrových 
řízeních: 
ICT technika  cca 350 000,-Kč 

Interaktivní tabule cca 230 000,-Kč 

Nábytek – knihovna cca 220 000,-Kč 

Stáže žáků  cca 400 000,-Kč 

Jazyková laboratoř cca 160 000,-Kč 

Dále ukládá OSP informovat o tomto usnesení ředitele ZŠ Brno, Labská 27. 
 
32. Veřejná zakázka „Dodávka kancelářských potřeb pro ÚMČ města Brna, Brno – 
Starý Lískovec    
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí předložené cenové nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka kancelářských potřeb pro ÚMČ města Brna Brno 
– Starý Lískovec“ těmito uchazeči: 

1. PAPERA s.r.o., se sídlem Hálkova 13, Svitavy 
2. SMERO, spol. s r.o., se sídlem Odbojářů 695, Rajhrad 
3. PAS, s.r.o., se sídlem Ke Stadionu 856/20, Praha 9 – Makovice 
4. Office Depot, s.r.o., Floriánova 2461, Hostivice 
5. ACTIVA, spol. s r.o., se sídlem Veselská 686, Praha 9 



a souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky „Dodávka kancelářských potřeb pro ÚMČ 
města Brna Brno – Starý Lískovec“ prováděla firma ACTIVA spol. s r.o. 
Ukládá tajemníkovi ÚMČ Brno - Starý Lískovec informovat vybraného uchazeče a předložit 
na nejbližší schůzi Rady MČ Brno – Starý Lískovec k projednání návrh smlouvy na realizaci 
veřejné zakázky. 
 
33. Návrh náhradní výsadby dřevin na pozemcích veřejné zeleně p.č. 2319/1, 2320/1, 
2312/1 a 2313/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 23, za kácené dřeviny na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 2320/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 23     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh náhradní výsadby dřevin, který tvoří 
autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání, kterou na vlastní náklady provede BD 
Dunajská 23, družstvo, Dunajská 23, 625 00 Brno do 31.12.2012. 
Ukládá odboru všeobecnému s tímto usnesením seznámit žadatele do 29.4.2011. 
 
34. Nabídkové řízení – nákup 23 ks kancelářských židlí  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro dodání kancelářské židle 1580 SYN 
GALA v úpravě s příslušenstvím – podhlavník, posuv sedáku SL, vzduchový polštář LAS, 
stavitelné područe BR 06, gumová kolečka, potah BONDAI v počtu 23 kusů pro potřeby 
Úřadu městské části Brno – Starý Lískovec byl vybrán uchazeč Š + K nábytek, Mgr. 
František Kocman, Sibiřská 91, 621 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny po slevě 25%  109 938 Kč včetně DPH. 
 
35. Udělení výjimky  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje výjimku  zájmové organizaci Orel jednota Brno – 
Starý Lískovec z vyhlášky č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, z ustanovení čl.1 odstavce  
1 a povoluje  uspořádání  Starolískoveckých mladých hodů 2011, které se budou konat ve 
venkovním areálu DTJ, Klobásova 34, v termínu 21.5.2011 sobota - konec zábavy ve 02,00 
hodin a 22.5.2011  neděle - konec zábavy ve 23,00 hodin.  
Ukládá OSP seznámit o tomto usnesení žadatele, zájmovou organizaci Orel  jednota Brno – 
Starý Lískovec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


