
Informace z usnesení 21. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 27.7. 2011 

 
1. Marketingová akce – SMART Comp. a.s. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s konáním Marketingové akce společnosti 
SMART Comp. a.s., se sídlem Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno na p.č. 2274/1 v k.ú. Starý 
Lískovec na parkovišti ul. Dunajská proti domu č.o. 37 o rozloze 40m2, dne 16. srpna 2011. 
Na veřejném prostranství budou umístěny 2 ks párty stanů a skákací hrad. 
 
2. Kulturní akce „Živý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí pořádání kulturní akce „Živý 
Lískovec“ dne 3.9.2011 na zatravněné ploše před ZŠ a MŠ El. Přemyslovny a části přilehlého 
parkoviště v souladu s předloženým situačním plánem a schvaluje umístění stánkového 
prodeje s občerstvením na ploše cca 60 m2. 
 
3. Farmářské trhy 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s pořádáním kulturní akce „Farmářské 
trhy“ dne 10.9. a 1.10.2011 na parkovišti při zastávce Osová v době od 8:00 do 13:00 hodin. 
 
4. Modrý dětský den 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje konání akce „Modrý dětský den“ 
organizátora Premiera production, s.r.o., se sídlem Irkutská 8, 625 00 Brno dne 10. září 2011 
na Vícegeneračním hřišti Bosnožská. Součástí akce bude hudební produkce, soutěžní akce  
a další atrakce v rámci dětského dne. 
 
5. Den radnice – umístění stánků 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje konání akce „Den radnice“ na veřejných 
prostranstvích přilehlých k ul. Bosonožská v termínu 1. října 2011. Souhlasí s umístěním 
stánků lidových řemesel a občerstvení, event. stánků s dalším sortimentem v této lokalitě při 
příležitosti konání této akce. Souhlas s užíváním zeleně a Ohlášení užívání veřejného 
prostranství budou  provedeny dle skutečnosti 
 
6. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Vým ěna zábradlí a zasklení balkónů domu se zvláštním určením Kosmonautů 17, Brno 
– Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s realizací stavebních prací „Výměna zábradlí  
a zasklení balkonů domu se zvláštním určením Kosmonautů 17, Brno-Starý Lískovec“, 
s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výměna 
zábradlí a zasklení balkonů domu se zvláštním určením Kosmonautů 17, Brno-Starý 
Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání a s oslovením následujících uchazečů 
k podání cenové nabídky : 
- INTER-STAV,spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno, IČO: 479 11 182 
- SYNER Morava, a.s., 1.máje 532, 767 01 Kroměříž, IČO: 634 93 675 
- REMOPA, s.r.o., Došlíkova 2848/32, 636 00 Brno, IČO: 255 18 186 
- IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257 



- Metrostav a.s., Pobočka Brno, Vídeňská 150/121, 619 00 Brno-Přízřenice, IČO: 000 14 915 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci díla v termínu do 
30.7. 2011. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 20 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
RO č.  20 , které je přílohou tohoto bodu jednání. 
  
8. Rozpočtový výhled 2013 – 2019 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – 
Starý Lískovec schválit návrh rozpočtového výhledu  na roky 2012-2019 v souladu 
s ustanovením §3 zákona č. 250/2000 Sb.  
 
9. Rozpočtové opatření č.21 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 21, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
10. Výběr zhotovitele Studie parkovacích stání Labská a Kyjevská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s výběrem firmy HBH Projekt spol. s r.o., 
jako zhotovitele Studie parkovacích stání na ul. Labská a Kyjevská v MČ Brno – Starý 
Lískovec v maximální ceně díla 27 864,- Kč včetně DPH v souladu s cenovou nabídkou. 
Ukládá OVŠ informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit Radě ke schválení 
SOD v termínu do  17. 8. 2011. 
 
 
 
 


