
kInformace z usnesení 26. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 19.9. 2011 

 

1. Zadávací podmínky pro zpracování  nabídky k výběrovému řízení Rekonstrukce 
sportovního víceúčelového hřiště Mikuláškovo náměstí 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se záměrem rekonstrukce sportovního 
víceúčelového hřiště Mikuláškovo náměstí v roce 2012. Souhlasí se zněním Zadávacích 
podmínek pro zpracování nabídky k výběrovému řízení Rekonstrukce sportovního 
víceúčelového hřiště Mikuláškovo náměstí. 
Ukládá OVŠ oslovit firmy: 

SIBERA SYSTEM s.r.o., Obránců míru 1168, 250 01 Stará Boleslav 
JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna 
Funny sport s.r.o., Pod Babou 2515, 760 01 Zlín 
 
2. Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.6/2009, kterou se 
vydávají požární řády města Brna 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý 
Lískovec schválit návrh Vyhlášky statutárního města Brna č. 6/2009, kterou se vydávají 
požární řády města Brna, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města č. 19/2009 
v předloženém znění. 
 
3. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dozateplení 
obvodového pláště a rekonstrukce střechy domu Kosmonautů 23, Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu KP stavby s.r.o., Komenského náměstí 621, 
665 01 Rosice, jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Dozateplení obvodového 
pláště a rekonstrukce střechy domu Kosmonautů 23, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo se 
schváleným zhotovitelem veřejné zakázky v termínu do 26.9.2011. 
 
4. Návrh SOD na akci „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci – Zpracování 
projektové dokumentace vč. Stavebního povolení“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 11 00094 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na dodání 
projektové dokumentace „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci – Zpracování 
projektové dokumentace vč. stavebního povolení“, jímž je  Statutární město Brno, MČ Brno-
Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou Pam Arch 
s.r.o. zastoupenou Ing. Arch. Robertem Ševčíkem, jednatelem společnosti se sídlem Vránova 
3/1241, 621 00 Brno, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. 
 
5. Smlouvy o reklamní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno – Starý Lískovec, na straně  poskytovatele 
a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
IDEAL OKNO s.r.o., Gajdošova 56a , 615 00 Brno 



PROFIPLAST, spol. s r. o., Vranovská 38, 614 00 Brno,  
OTIS a.s.,  Břeclav, J. Opletala 1279, PSČ 690 02 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv.  
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-
sportovní akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 1.10.2011 u vícegeneračního 
hřiště na ul. Bosonožská v Brně - Starém Lískovci. 
Smlouvy jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
6. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna zábradlí  
a zasklení balkónů domu se zvláštním určením Kosmonautů 17, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 11 00093 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna zábradlí  
a zasklení balkonů domu se zvláštním určením Kosmonautů 17, Brno – Starý Lískovec“, jímž 
je  Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným 
a zhotovitelem firmou INTER-STAV spol. s r.o. zastoupenou Ing. Liborem Čejkou, 
jednatelem společnosti se sídlem Jamborova 32, 615 00 Brno, pověřuje starostu MČ jejím 
podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
7. Zánik mandátu člena ZMČ a nastoupení náhradníka 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí oznámení o úmrtí zastupitele MČ 
Brno – Starý Lískovec pana Ing. Miloslava Látala, CSc., (datum úmrtí 31.8.2011) a bere na 
vědomí informaci, že na uprázdněný mandát v Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany pan 
Ivo Peknik, nar. 18.3.1979, bytem Mikuláškovo nám. 12, 625 00 Brno, a to dnem 1.9.2011. 
Schvaluje předání nastoupenému členu Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec panu Ivo 
Peknikovi osvědčení o tom, že se stal členem  Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec, a to 
dnem 1.9.2011. 
Ukládá OVV zaslat osvědčení panu Ivo Peknikovi. 
 
8. Rozpočtové opatření č.30 – Přesuny finančních prostředků – Den radnice 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Rozpočtové opatření č.30, které je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 


