
Informace z usnesení 89. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 24.7.2013 
 

1. Výměna sklepních oken v bytovém domě na ulici Vltavská č.o.2 v Brně – Starém Lískovci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci zakázky malého rozsahu „Výměna 
sklepních oken v bytovém domě  na ulici Vltavská č.o.2 v Brně – Starém Lískovci“  byl vybrán 
uchazeč:  PROFIPLAST, spol s  r.o., Vranovská 38, 614 00 Brno, IČO: 44964544 jako nejvhodnější 
na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  32 270,-Kč bez DPH. 
 
 
2. Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi  nájmu  bytu č. 28 o velikosti 3+1 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 3 v Brně, která byla doručena dne 10.4.2013 uložením 
na České poště, s podmínkou, že mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý 
Lískovec, na straně pronajímatele a nájemcem, bude ve lhůtě do 31.7.2013 uzavřen Dodatek č. 1 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 28 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 3 v Brně, 
uzavřené dne 4.2.1998. 
Předmětem tohoto dodatku bude změna doby nájmu, a to z doby neurčité na dobu určitou 2 roky. 
Pokud k datu 31.7.2013 nebude Dodatek č. 1 uzavřen, nájemní poměr k předmětnému bytu končí 
dnem 31.7.2013. Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OSBB sdělit  rozhodnutí RMČ  nájemci a předložit k podpisu Dodatek č. 1  
ke smlouvě o nájmu bytu. 
 
 
3. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 10, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na Ulici 
Kosmonautů č.o.23, Brno za podmínky, že žadatelka ukončí nájem stávajícího obecního bytu 
v domě na ulici Bieblova č.o. 1, Brno a vyklizený byt předá MČ Brno – sever. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 10, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na 
Ulici Kosmonautů č.o.23, Brno na dobu neurčitou,  regulované nájemné.   
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.8.2013.   
 
 
4. Rozpočtové opatření č. 23 – navýšení výdajů na DDHM, městský IS a zateplení ZŠ 
Bosonožská  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 23, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
5. Výběr zhotovitele „Rekonstrukce dětského hřiště ul. U pošty 1-9“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 
6. Dopravní plán na rok 2014 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí Dopravní plán na rok 2014 a požaduje, 
aby autobusová linka č. 69 minimálně jedenkrát za hodinu zajížděla do smyčky na ul. Labská. 
Současně schvaluje tento požadavek zaslat i náměstkovi primátora panu Ing.Robertu Kotzianovi, 
Ph.D. 
Ukládá OVŠ informovat společnost KORDIS JMK, spol. s r.o., Nové sady 30, 602 00 Brno. 



 
7. Vyloučení uchazeče a zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Celoroční komplexní 
údržba veřejné zeleně,  letní a zimní údržba chodníků, letní a zimní údržba místních 
komunikací, obsluha odpadkových a  likvidace  černých skládek, na celém území MČ Brno – 
Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyloučení uchazeče sdružení dodavatelů .A.S.A. Služby 
Žabovřesky, s.r.o., IČ 48908746 - .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., IČ 26224178 - A.S.A. České 
Budějovice, s.r.o., IČ 25171941, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Celoroční komplexní 
údržba veřejné zeleně, letní a zimní údržba chodníků, letní a zimní údržba místních komunikací, 
obsluha odpadkových košů a likvidace černých skládek na celém území MČ Brno – Starý 
Lískovec“, z důvodu nepřijatelné nabídky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách a zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., 
uvedené veřejné zakázky z důvodu, že k hodnocení zbyla pouze 1 nabídka.   
Ukládá odboru všeobecnému sdělit členům a náhradníkům hodnotící komise do 31. 7. 2013,  
že tímto pominul důvod konání komise.   
 
 
8. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 00080 na dodání a montáž 3 ks laviček   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístění 2 ks laviček SONÁTA AU057P do ploch 
veřejné zeleně Labská 5, a to ve smyslu žádosti SVJ Labská 5 a 1 ks lavičky SONÁTA AU056P  
do plochy veřejné zeleně zastávky MHD křižovatky ulic Klobásova-Jemelkova-U Hřiště. 
 
Schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 13 00080, uzavíranou mezi objednatelem Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. Vladanem Krásným, 
Klobásova 9, 625 00 Brno a zhotovitelem společností KARIM Europe s.r.o., zast. jednatelkou 
společnosti p. Kateřinou Jandovou, Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, IČ 293 04 865, která  
je autorizovanou přílohou č. 3 tohoto bodu jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – dodání a montáž 3 ks laviček SONÁTA, z toho 2 ks AU057P a 1 ks AU056P 
2)doba plnění – od 12. 8. 2013 do 30. 8. 2013 
3)cena za dílo bez DPH 34 667,- Kč bez DPH / 41 947, 10 Kč s 21 % DPH. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu do 
31. 7. 2013.  
 
 
9. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace 
na zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 
00 Brno, IČ: 18824307 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace na zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo se 
schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 
 
 
10. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka sedacího 
nábytku do multifunk ční místnosti v budově Oderská 4“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu RADA NÁBYTEK s.r.o., Fügnerovo nábřeží 259, 
Bílovice nad Svitavou, IČ: 26904128 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
„Dodávka sedacího nábytku do multifunkční místnosti v budově Oderská 4“. 



Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo se 
schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 
 



 


