
Informace z usnesení 53. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 27.6.2012 
 
 
1. Návrh dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 12 00062 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 12 
00062, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec,  
se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, zast. starostou p. Vladanem Krásným a zhotovitelem  
Ing. Miroslavou Polachovou, Hamry 10, 614 00 Brno, jehož předmětem je úprava doby plnění 
realizace díla – termín ukončení a předání díla do 20.8.2012. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
4.7.2012. Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
 
2. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 00083 na dodání (nákup) a montáž laviček 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 11 00083, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a společností KARIM Europe s.r.o., zast. 
jednatelkou společnosti p. Kateřinou Jandovou, Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, která je 
autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – dodání a montáž 20 ks laviček Sonáta AU057P a AU059P 
2)doba plnění – od 10.7.2012 do 17.8.2012 
3)cena za dílo bez DPH 200 297,- Kč bez DPH / 240 356,40 Kč s 20 %. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu  
do 9. 7. 2012.  
 
 
3. Rozpočtové opatření č. 25 – osvětlení na přechodech 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje RO č. 25, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
4. Oznámení škodní události – úraz na chodníku ze dne 16.1.2012, ul. Vltavská 4-6 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozenému, bytem Labská 23, 625 00 Brno, z pojištění odpovědnosti za škodu. 
Ukládá odboru všeobecnému vypravit škodní událost do 4.7.2012.  
 
 
5. Dopis TJ Tatran Starý Lískovec o.s., ke stažení bodu č.6 RMČ Brno – Starý Lískovec 
ze dne 11.4.2012 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí sdělení TJ Tatran Starý Lískovec o.s. ze dne 
30.4.2012 ve věci studie ošetření smrků. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit TJ Taran Starý Lískovec o.s. s tímto usnesením do 
4.7.2012. 
 



 
6. „Veřejné prostranství u polikliniky V. a VI. etapa“ – ustavení komise pro otevírání 
obálek s nabídkami uchazečů a pozvánka na jednání komise, ustavení hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů a pozvánka na první jednání komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
uchazečů na akci „Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci“: 
 
1. Pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů jmenuji tyto členy komise: 

1. člen: Ing. Jiří Kudělka  

2. člen: Ing. Martin Šimek  

3. člen: Taťána Absolínová 

 

 
Jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů svolávám na 9.7.2012 od 12:00 
hodin v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o.  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 

 
 
Schvaluje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů: 
2. Pro posouzení a hodnocení nabídek jmenuji tyto členy hodnotící komise: 

1. člen: Mgr. Jiří Dvořáček 

2. člen: Ing. Jaroslav Běťák 

3. člen: Mgr. Květuše Doležalová 

4. člen: Ing. Martin Šimek  

5. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 

Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuji za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka: 

náhradník za 1. člena: Tomáš Machala 

náhradník za 2. člena: Ing. Zuzana Zemánková 

náhradník za 3. člena: Vladimír Baňoch 

náhradník za 4. člena: Mgr. Markéta Henrichová  

náhradník za 5. člena: Ing. Eliška Kudělková  

 

První jednání hodnotící komise svolávám na 16.7. 2012 od 10:00 hodin v sídle zástupce 
zadavatele – ikis, s.r.o.  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 

 
Pověřuje starostu městské části Brno - Starý Lískovec podpisem ustavení jednotlivých komisí  
viz. výše. 
 
 
7. „Veřejné prostranství u polikliniky V. a VI. etapa“ – doplnění městského mobiliáře, 
výzva k podání cenové nabídky 



 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje odeslat výzvu k podání cenové nabídky na doplnění 
mobiliáře na „Veřejném prostranství u polikliniky“ až po podepsání nové smlouvy o dílo 
s vybraným uchazečem na akci „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci V. a 
VI. etapa“. 
 
 
8. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Projektová dokumentace na parkovací stání k objektu Oderská 4, Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
1. s realizací veřejné zakázky malého rozsahu ,,Projektová dokumentace na parkovací stání 
k objektu Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,, Projektová 
dokumentace na parkovací stání k objektu Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“, která je 
přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky : 
 
INTERPLAN-CZ, s.r.o. 
Purkyňova 79a, 612 00 Brno 
IČO: 607 22 061 
 
Ateliér DPK, s.r.o. 
Žižkova 5, 602 00 Brno 
IČO: 253 48 817 
 
VIAPONT s.r.o. 
Vodní 13, 602 00 Brno 
IČO: 469 95 447 
 
SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
Kounicova 26, 611 36 Brno 
IČO: 449 60 417 
 
HBH Projekt spol. s r.o. 
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 449 61 944 
 
RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. 
Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno 
IČO: 253 25 680 
 
SHB, akciová společnost 
Štefánkova 21, 602 00 Brno 
IČO: 253 24 365 
 
ODEHNAL Petr 



Projektová a inženýrská činnost 
9. května 11/1179, 678 01 Blansko 
IČO: 737 96 433 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 3.7.2012.  
 
 
9. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – 
Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
1. s realizací stavebních prací „Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny v Brně – Starém Lískovci“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – Starém 
Lískovci“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky : 
 
JM Demicarr s.r.o. 
Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna Brno 
IČO: 634 89 163 
 
Hřiště, s.r.o. 
Příkop 838/6, 602 00 Brno 
IČO: 283 54 303 
 
SETNA s.r.o. 
Anenská 10, 602 00 Brno 
IČO: 253 17 202 
 
PROSTAVBY, a.s. 
Zengerova 2693/2, 615 00 Brno 
IČO: 277 13 130 
 
MOTeC spol. s r.o. 
Slunečná 4, 634 00 Brno 
IČO: 479 03 392 
 
Bonita Group Service s.r.o. 
Koráb 131, 666 01 Tišnov 
IČO: 277 38 795 
 
DIRECT MEDIA s.r.o. 
Divize Hřiště 
Špitálka 49/8, 602 00 Brno 
IČO: 634 79 613 
 



INGA stavební společnost a.s. 
Příční 844/19a, 602 00 Brno 
IČO: 262 86 114 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 3.7.2012.  

 



 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č.26, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o. 23 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou jednoho roku, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.8.2012.   
 
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu  
č. 3, v bytovém domě na ulici Labská  č.o.31 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, dvou 
let, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.7.2012.   
 
 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu  
č. 23, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 37 v Brně – Starém Lískovci  na dobu určitou, 
dvou let, regulované  nájemné.  
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.7.2012.  
 
 
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č.28, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 37 v Brně – Starém Lískovci  na dobu 
určitou, jednoho roku, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.8.2012.   
 
 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu  
č. 3, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o. 19 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.8.2012. 
 
 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č.31, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 1 v Brně – Starém Lískovci  na dobu 
určitou, dvou let, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.8.2012. 



 
 

16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu  
č. 2, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci  na dobu 
určitou, jednoho roku, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.8.2012.   
 
 
17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu‚ 
č. 4, v bytovém domě na ulici Dunajská  č.o.37 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 
dvou let, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.8.2012.   
 
 
18. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 21, 
v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, 
regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2012.   
 
 
19. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci: Štěpánka. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.16, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2012.   
 
 
20. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.18, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na 
ulici Kurská č.o. 4, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné a uzavření smlouvy  
o nájmu bytu k bytu č.22, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 43, Brno 
na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2012.  
 
 
21. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 



Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.27, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 3, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2012.  
 
 
22. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.4, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na 
ulici Osová č.o. 6, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2012.  
 
 
23. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.24, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 45, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2012.   
 
 
24. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 28, Vltavská č.o.17, Brno, velikost 1+kk, 
Nejvyšší státní zastupitelství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 12 00070  o zániku nájmu 
bytu k bytu č.28, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 17, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 12 00070  smluvním stranám 
k podpisu do 31.7.2012. 
 
 
25. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 21, Vltavská č.o.17, Brno, velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 12 00066  o zániku nájmu 
bytu k bytu č.21, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 17, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 12 00066  smluvním stranám 
k podpisu do 31.7.2012. 
 
 
26. Zajištění centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje uzavření Dohody o centralizovaném zadání 
veřejné zakázky na centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město 
Brno s využitím elektronické aukce na období 1 roku s předpokládaným zahájením dodávek 
energií od vybraného dodavatele v průběhu 1. čtvrtletí roku 2013. 
 
 
27. Přechod nájemního práva dle §706 OZ  
 



Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nenastal přechod nájemního práva ve 
smyslu ust. § 706 občanského zákoníku k bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Sevastopolská 
č.o. 5, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce, protože zde není splněna zákonná podmínka 
dle §706, odst. 1, obč. zákoník, ve znění pozdějších předpisů: 
Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci 
(společnými nájemci) jeho děti, partner, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že 
s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. 
 
28. Pronájem volného bytu  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 30 v bytovém domě na ulici 
Dunajská č.o. 45, Brno, vel. 2+kk, cena oprav 249 332 Kč,  reg. č. 008/12, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné,  žadatelce T.K.. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 249 332 Kč, Smlouvy o budoucí 
smlouvě              o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý 
Lískovec Smlouvy  
o nájmu bytu k bytu č. 30 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 45, Brno. 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2012.   
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
31.8.2012 
 
29. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Bytová a dislokační komise v souladu se 
Způsobem pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených Městské části Brno–Starý 
Lískovec, schváleném na VI. zasedání ZMČ Brno–Starý Lískovec konaném dne 19.3.2008 
určila na svém 16. jednání konaném dne 25.6.2012, že byt Kurská  č.o.  6, byt č. 8,  velikost 
1+kk - bude pronajat jako předem opravený. 
 
 
30. Trestní oznámení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání trestního oznámení na neznámého pachatele  
pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy ve smyslu ust. § 184 odst. 2 trestního 
zákona. 
Ukládá OVV podat trestní oznámení. 
 
31. Kupní smlouva – pozemky p.č. 998/9 a p.č. 998/37 k.ú. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se změnami  návrhu  kupní smlouvy, smlouvy o 
zřízení věcných břemen a smlouvy o zřízení zástavního práva uzavírané mezi smluvními 
stranami, jejímž předmětem jsou pozemky  p.č. 998/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
1 181 m2 a p.č. 998/37 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 371 m2 v k.ú. Starý Lískovec. 
Jedná se o tyto změny  : 
-  v části C , čl. III., odst. 2. – Práva odpovídající věcnému břemeni z této smlouvy se zřizují  
   trvale, změnit na dobu 20 let, 
- v části D, čl. II. – Zástavní právo dle této smlouvy se sjednává na dobu neurčitou a vzniká  
   vkladem do  katastru nemovitostí, změnit dobu neurčitou na dobu 20 let. 
 



 
32. Smlouva 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. 
ikis, s.r.o., Brno, Kaštanová 496/123a, PSČ 620 00 
PROFIPLAST, spol. s r. o.,  Brno, Vranovská 38, PSČ 614 00  
TECHEM,  spol. s r.o., Služeb 5, 108 00 Praha 10 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33 
IMOS Brno, a.s., Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 627 00 
HICON – dopravní značení, s.r.o., Brno-Žebětín, Kohoutovická 610/16, PSČ 641 00 
 
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 6.10.2012 u vícegeneračního 
hřiště na ul. Bosonožská v Brně - Starém Lískovci. 
Smlouvy jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 



 
33. Aktuální stav výběrového řízení na akci „Zviditelnění přechodu pro chodce na ulici 
Jemelkova, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí 
1) Aktuální stav výběrového řízení na akci „Zviditelnění přechodu pro chodce na ulici Jemelkova 
Brno, Starý Lískovec“, který spočívá v rozdělení zakázky na projektovou dokumentaci pro 
územní souhlas a na samostatnou realizaci. Cena za tyto práce zůstává stejná, tak jak je udána 
v nabídce od firmy ENERGOSTAV, s.r.o..  
2) Uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 00054 s firmou ENERGOSTAV, s.r.o. v co 
nejkratší době po vydání územního souhlasu. 
 
 
34. Žádost o uvolnění pozastávky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dohody o narovnání mezi smluvními 
stranami Statutární město  Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, na straně objednatele a 
KP stavby s.r.o., Komenského nám. 621, Brno, na straně zhotovitele, jejímž předmětem je 
uhrazení pozastávky  ve výši 10 % z ceny díla, což činí 339.233,10 .Kč. Dohoda o narovnání 
je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OFIN uhradit pozastávku do 14 dnů od podpisu Dohody o narovnání. 
 
 
35. „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ – námitky proti nesprávnému 
postupu zadavatele, oznámení zadavatele o rozhodnutí o námitkách 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Námitku proti nesprávnému postupu 
zadavatele (příloha č.1) na akci „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ a po 
prostudování. 
Schvaluje oznámení rozhodnutí zadavatele (příloha č.2) nevyhovět v souladu s ustanovením 
§ 111 odstavec (1) zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“) námitkám stěžovatele firmy VÝTAHY, s.r.o. ze dne 22. 6. 2012 
proti nesprávnému postupu zadavatele. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku rozhodnutí zadavatele nevyhovět 
námitkám proti nesprávnému postupu zadavatele na akci „Modernizace výtahů v Brně – 
Starém Lískovci“. Zároveň pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení zadavatele 
o rozhodnutí o námitkách ze dne 27.6.2012. 
 
 


