
Informace z usnesení 86. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 26.6.2013 
 
 
1. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s tím, že byt č. 6, v bytovém domě na ulici Dunajská  
č.o. 45, bude pronajat 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, jako předem neopravený - po schválení nového nájemce bytu bude 
uzavřena darovací smlouva  a finanční prostředky potřebné na opravu bytu uvedený žadatel 
převede na účet pronajímatele. 
  
 
 
2. „Stavební úpravy Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“ – výzva k účasti na jednání 
v jednacím řízení bez uveřejnění + složení komise pro jednání 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s textem výzvy k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Stavební úpravy 
Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“, kterou na základě mandátní smlouvy č. 09 9 500 08 00114 
zpracovala firma ikis, s.r.o. se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. Výzva k účasti na jednání 
je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
2. že se dne 1.7.2013 od 12:30 hodin bude konat jednací řízení bez uveřejnění s vyzvaným 
zájemcem (firmou KP stavby s.r.o. se sídlem Brněnská 1027, 665 01 Rosice, IČO: 255 94 516) 
v zasedací místnosti zadavatele (Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec 
Klobásova 9, 625 00 BRNO). 
 
3. souhlasí se složením členů komise zadavatele: 

Mgr. Jarmila Prátová – vedoucí OVV 
Ing. Jiří Kudělka – zastupující zadavatel 
Bc. Eva Novosádová – vedoucí OVš 

 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno. 
 
 
 
3. Dohoda o skončení SOD č. 09 9 500 12 00137 a akci „Projektová dokumentace na parkovací 
stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje z důvodu doplnění finančního vypořádání. 
 
 
 
4. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž 
nábytku pro MŠ na ulici Kosmonautů 2“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 
Buchlovice, IČO: 25523414 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,, Dodávka 
a montáž nábytku pro MŠ na ulici Kosmonautů 2“. 



Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo se 
schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 
 
 
 
5. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje termíny zajištění prázdninového provozu v jednotlivých 
mateřských školách v městské části Brno, Starý Lískovec, takto: 
 
 1.7. – 12.7.2013 MŠ Brno, Bosonožská 4 
15.7. – 26.7.2013 MŠ Brno, Labská 7      
29.7. –   9.8.2013 MŠ Brno, Oderská 2 
19.8. – 23.8.2013 MŠ Brno, Kosmonautů 2       
 
Pověřuje OSP k předání písemné informace o zajištění prázdninového provozu v mateřských 
školách v městské části Brno, Starý Lískovec na odbor školství MMB, PhDr. Marii Klusoňové  
a jednotlivým ředitelkám mateřských škol ve Starém Lískovci. 
 
 
6. Navýšení příspěvků na provoz pro MŠ Brno, ul. Kosmonautů 2 – zřízení nové třídy 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz v částce 174.000,-Kč  pro 
MŠ Brno, ul. Kosmonautů 2 na nákup věcí nutných pro zařízení nově zbudované třídy.  
Schvaluje přidělení investičního transferu v částce  30.000,-Kč pro MŠ Brno, ul. Kosmonautů 2 na 
nákup zahradního domku a zbudování pevné plochy pod ním.  
Pověřuje OSP o tomto rozhodnutí obratem informovat Mgr. Lucii Žigárdyovou a zajistit převod 
financí. 
 
 
7. Rozpočtové opatření č.19 – navýšení příspěvku a investičního transferu MŠ, změna DPPO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 19, které je přílohou tohoto bodu jednání.



 


