
Informace z usnesení 54. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 9.7.2012 
 
1. Žádost Lužánky – středisko volného času, p.o., o souhlas ke kácení dřevin 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 3 ks javorů mléče (Acer platanoides) 
rostoucích na pozemku p.č. 2614, ul. Kyjevská 2, dle žádosti Lužánky – středisko volného 
času, Brno, Lidická 50, p.o., Lidická 1880/50, 658 12 Brno, z důvodu odstranění objektu 
centra volného času a závěrů znaleckého posudku dřevin č. 51-1 525/12 ze dne 30.6.2012 a za 
podmínky, že žadatel provede skácení na vlastní náklady, v době vegetačního klidu tj. od 
1.10. do 31.3. kalendářního roku. 
Nepožaduje provedení náhradní výsadby žadatelem z důvodu, že skácení by bylo provedeno 
ve smyslu znaleckého posudku bez ohledu na požadavek žadatele.  
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 31.7.2012. 
 
 
2. „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ – námitky proti všem úkonům 
zadavatele veřejné zakázky, oznámení zadavatele o rozhodnutí o námitkách 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí námitku proti všem úkonům zadavatele 
veřejné zakázky (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 KONE, a.s., Lužná 716/2, 160 00 
Praha 6 ze dne 29.6.2012 proti všem úkonům zadavatele veřejné zakázky. 
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 3.7.2012. 
 
 
3. Rozpočtové opatření č. 26 – vícegenerační hřiště 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje RO č. 26, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
4. Zánik mandátu člena ZMČ a nastoupení náhradníka 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí 
- písemnou rezignaci člena Zastupitelstva  MČ Brno – Starý Lískovec pana Ing. Martina 
Dobšíka ze dne 1.7.2012, která byla doručena panu starostovi dne 2.7.2012, 
- informaci, že  na uprázdněný mandát v Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec nastupuje 
za člena tohoto zastupitelstva  náhradník z kandidátní listiny téže volební strany paní Martina 
Vítková, nar. 22.12.1966, bytem Labská 37, 625 00 Brno, a to dnem 3.7.2012. 
Schvaluje předání nastoupenému členu Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec paní 
Martině Vítkové  osvědčení o tom, že se stala členkou Zastupitelstva MČ Brno – Starý 
Lískovec, a to dnem 3.7.2012. 
 



 
 
5. Prodloužení termínu k podání cenových nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu 
„Koup ě nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny“, 
„Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – 
Starém Lískovci“, „Projektová dokumentace na parkovací stání k objektu Oderská 4, 
Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje prodloužení termínu k podání cenových nabídek na 
veřejné zakázky malého rozsahu „Koupě nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a 
MŠ Elišky Přemyslovny“, „Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny v Brně – Starém Lískovci“, „Projektová dokumentace na parkovací stání 
k objektu Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“ na pátek 13.7.2012 do 12:00 
Ukládá OVš informovat o prodloužení termínu k podání cenových nabídek všechny 
schválené firmy. 
 
 
 
6. „Veřejné prostranství u polikliniky V. a VI. etapa“ – ustavení komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek uchazečů a pozvánka na první jednání komise 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje novou hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek uchazečů: 
Pro posouzení a hodnocení nabídek jmenuji tyto členy hodnotící komise: 

1. člen: Mgr. Jiří Dvořáček 

2. člen: Taťána Absolínová 

3. člen: Ing. Renata Weisová 

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. 



 
 


