
Informace z usnesení 107. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 12.3.2014 
 

 
1. Přechod nájemního práva dle §706 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 18, 
v bytovém domě na ulici Osová č.o. 6, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce. 
Pověřuje OSBB informovat žadatele o usnesení Rady MČ Brno – Starý Lískovec a vyzvat 
k předání bytu do 31.3.2014. 
 
2. 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. 43 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 31.3.2014  
 
3. 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.29 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 30.4.2014  
 
4. 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. 11, v bytovém domě na ulici Kurská  č.o. 8 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 31.3.2014. 
 
5. 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. 39, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 30.4.2014.  
 
6. Pronájem volných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
 
pronájem bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.8, Brno, velikost 1+kk dle čl. 2, bodu 
č. 2 Způsobu pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených MČ Brno – Starý Lískovec – 
pronájem bytu při výjimečně mimořádně tíživé sociální situaci žadatele na doporučení 
Odboru sociálního dle čl. 2, odst. 4 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního 
města Brna, žadateli P.T., bytem Husova 5, Brno; 
 
pronájem bytu č. 1, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.6, Brno, velikost 1+kk dle čl. 2, bodu 
č. 2 Způsobu pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených MČ Brno – Starý Lískovec – 



pronájem bytu při výjimečně mimořádně tíživé sociální situaci žadatele na doporučení 
Odboru sociálního dle čl. 2, odst. 4 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního 
města Brna, žadateli L.B., bytem Dukelská tř. 55, Brno;  

pronájem bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.8, Brno, velikost 1+kk dle čl. 2, 
bodu č. 2 Způsobu pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených MČ Brno – Starý 
Lískovec – pronájem bytu při výjimečně mimořádně tíživé sociální situaci žadatele na 
doporučení Odboru sociálního dle čl. 2, odst. 4 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku 
statutárního města Brna, žadateli E.B., bytem Husova 5, Brno. 

 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Kurská 
č.o.8, Brno, velikost 1+kk, v Brně-Starém Lískovci, na dobu 1 rok, regulované nájemné; 
 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 1, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.6, Brno, 
velikost 1+kk, v Brně-Starém Lískovci, na dobu 1 rok, regulované nájemné; 
 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.8, Brno, 
velikost 1+kk, v Brně-Starém Lískovci, na dobu 1 rok, regulované nájemné. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.4.2014. 
 
7. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 10 v bytovém domě na ulici 
Labská č.o. 37, Brno, vel. 3+1, cena oprav 329 196 Kč, reg. č. 001/14, smlouva o nájmu bytu 
na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli I.G., bytem Dunajská 31, Brno. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 329 196 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. 10 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 37, Brno. 
Schvaluje pronájem bytu č. 3 v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 4, Brno, vel. 1+kk, cena 
oprav 98 843 Kč, reg. č. 002/14, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované 
nájemné, žadateli P.P., bytem Malostranská 41, Brno. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 98 843 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. 3 v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 4, Brno. 
 
Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.3.2014.   
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.4.2014. 
 
8. Společný nájem k bytu č. 36, Sevastopolská č.o. 3, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 36, v bytovém domě  
na ulici Sevastopolská č.o. 3, Brno – Starý Lískovec. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 36, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 3, Brno – Starý Lískovec dle smluvních podmínek stávajícího nájemce,  
tj. smlouva  o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2014.   



 
9. Společný nájem k bytu č. 14, Kyjevská č.o. 3, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 14, v bytovém domě  
na ulici Kyjevská č.o. 3, Brno – Starý Lískovec. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Kyjevská 
č.o. 3, Brno – Starý Lískovec dle smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva   
o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2014.   
 
10. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č.13, ulice Kyjevská č.o.3, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 14 00014 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.13, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 3, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 14 00014 smluvním stranám 
k podpisu do 31.3.2014. 
 
11. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č.13, Ulice Kosmonautů č.o.23, Brno,  
velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 14 00008 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.13, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno – 
Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 14 00008 smluvním stranám 
k podpisu do 31.3.2014. 
 
12. Výměna zařizovacích předmětů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zrušení rozhodnutí RMČ Brno – Starý Lískovec  
č. 8 / 53 ze dne 5.4.2001, resp. zrušení finančních podílů nájemců bytů na výměnu 
zařizovacích předmětů v bytech ve správě ÚMČ Brno Starý Lískovec s platností od 1.4.2014. 
 
13. Návrh Stanov Společenství vlastníků – bytové domy na ulici Osová č.o. 4, Osová  
č.o. 6, Osová č.o. 8 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
 
1. znění Stanov Společenství Osová č.p. 593, s  připomínkami a doplněními vyznačenými 
červeně v příloze č.2 zápisu 107.RMČ; 
 
2. znění Stanov Společenství vlastníků jednotek Osová 591/4, Brno, bez připomínek; 
 
3. znění Stanov Společenství vlastníků domu Osová 8, Brno – Starý Lískovec, č.p. 596, bez 
připomínek. 
 
Znění výše uvedených Stanov bylo zkontrolováno právníkem úřadu. 
Stanovy Společenství Osová č.p. 593, Stanovy Společenství vlastníků jednotek Osová 591/4, 
Brno a Stanovy Společenství vlastníků domu Osová 8, Brno – Starý Lískovec, č.p. 596 jsou 
autorizovanými přílohami bodu tohoto jednání. 
 



14. Účetní odpisový plán příspěvkové organizace MČ Brno – Starý Lískovec – MŠ Brno, 
ulice Kosmonautů 2 na rok 2014 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje odpisový plán MŠ Brno, ulice Kosmonautů 2  
na rok 2014. 
Ukládá OSP uvědomit o jeho schválení ředitele této příspěvkové organizace.  
Odpisový plán jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
15. Parcar s.r.o. – uznání dluhu, splátkový kalendář 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dohody o splátkách mezi společností 
ParCar s r.o., se sídlem Pražákova 836/68, 639 00 Brno, IČ 25545043 zastoupenou p. Jiřím 
Pecinou a Statutárním městem Brnem, Městskou části Brno – Starý Lískovec zastoupenou 
starostou p. Bc. Vladanem Krásným na dlužnou částku Kč 164.368,- a poplatky z prodlení  
ve výši Kč 27.556,72. 
Ukládá OVš předložit splátkový kalendář oběma stranám k podpisu do 7. dnů po vyhotovení 
zápisu 107. schůze Rady MČ.  
 
16. Žádost SBD Družba o souhlas s pronájmem pozemků pod kontejnerovými stáními 
v k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem pozemků – část p. č. 2419/1 na ul. 
Sevastopolské, část p. č. 2274/1 na ul. Dunajské, p. č. 2452 a část 2186/1 na ul. U Pošty, část 
p. č. 2460/6 na ul. Karpatská, všechny pozemky k. ú. Starý Lískovec. 
Ukládá OVš sdělit toto stanovisko Rady MČ Stavebnímu bytovému Družstvu Družba. 
 
17. Pronájem zábradlí na prostranství u polikliniky na ul. U pošty pro umístění 
reklamní plachty 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu zábradlí  
na prostranství u polikliniky na ul. U Pošty. 
 
18. Oznámení škodní události – úraz na chodníku  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozené, bytem Irkutská 4, 625 00 Brno, z pojištění odpovědnosti za škodu. 
Ukládá odboru všeobecnému vypravit škodní události do 31. 3. 2014. 
 
19. Neudržovaný chodník zadní Labská 3 resp. chodníky za domy Labská 1-3 a za domy 
Vltavská 15-21 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje zařazení chodníků za domy Labská 1-3  
a za domy Vltavská 15-21, na pozemcích p.č. 2249/4, 2249/6, 2249/8, 2249/10, 2249/12  
a 2249/14, vše k.ú. Starý Lískovec, do zimní údržby z důvodu jejich malého dopravního 
významu. 
Schvaluje vyřazení chodníku za domem Labská 5, na pozemku p.č. 2249/2 a vyřazení schodů 
za domy Labská 1-3 a za domy Vltavská 15-21, na pozemcích p.č. 2249/4, 2249/8, 2249/10, 
2249/12 a 2249/14 ze zimní údržby z důvodu jejich malého dopravního významu a provádění 
letní údržby chodníků a schodů za domy Labská 1-5 a za domy Vltavská 15-21, na pozemcích 
p.č. 2249/2, 2249/4, 2249/6, 2249/8, 2249/10, 2249/12 a 2249/14 dle kriteria kvality 1x 
měsíčně. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit s tímto usnesením oznamovatele do 28. 3. 2014  
a požádat Odbor dopravy Magistrátu města Brna, do 30. 4. 2014, o zařazení vymezených 



úseků místních komunikací do nařízení statutárního města Brna, kterým se vymezují úseky 
místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba.  
 
20. Žádost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., o souhlas s kácením dřevin 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do příští RMČ. 
 
21. Oslovení k podání cenových nabídek na výsadbu dřevin a úpravu terénu 
Kosmonautů 1-15, zakázka malého rozsahu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje veřejnou zakázku malého rozsahu výsadba dřevin  
a úprava terénu dle projektové dokumentace „Výsadba/dosadba dřevin na pozemcích veřejné 
zeleně na ulici Kosmonautů 1-15, revitalizace travního porostu a  boku domu ulice 
Kosmonautů 15 vyřešení splavování půdy svážku“ a  v souladu s „Pravidly pro zadávání  
a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“ 
oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky na její realizaci 
 
1.FALKY, spol s.r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČO28297849  
2.ŠIMEK 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČO 64509931   
3.Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČO 62161521 
4.Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČO 62095773. 
  
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 28. 3. 2014. 
 
22. Žádost (nabídka) firmy Regente, a.s., ve věci umístění kontejnerů na textil 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí nabídku firmy Revenge, a.s., za Mototechnou 
1114/4, 155 00 Praha, ze dne 13. 2. 2014, ve věci umístění kontejnerů na textil, která  
je prioritně koncipována pro Statutární město Brno.  
Nesouhlasí s umístěním kontejnerů na textil na veřejná prostranství MČ Brno – Starý 
Lískovec, a to v rámci sběru využitelných složek komunálního odpadu zajišťovaného 
Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna.   
Ukládá odboru všeobecnému seznámit  s tímto usnesením Odbor životního prostředí MMB  
a žadatele do 28. 3. 2014.  
 
23. Návrh Stanov Společenství vlastníků – bytový dům na ulici Osová č.o. 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje znění Stanov Společenství vlastníků Starý Lískovec 
č.p. 579, bez připomínek. 
Znění výše uvedených Stanov bylo zkontrolováno právníkem úřadu. 
Stanovy Společenství vlastníků Starý Lískovec č.p. 579 jsou autorizovanými přílohami bodu 
tohoto jednání. 
 
24. Žádost o snížení nájemného 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje snížení ceny za nájem pronajatých prostor 
Vysoké škole obchodní a hotelové  s.r.o. v objektu na ulici Bosonožská 9, Brno na základě 
Smlouvy  o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00030 ze dne 19.10.2006 a Hotelové 
škole, s.r.o.na základě Smlouvy o nájmu nebytových 09 2 500 01 00196 ze dne 16.8.2001. 
Pověřuje OSBB informovat Vysokou školu obchodní a hotelovou s.r.o. a Hotelovou školu  
o tomto usnesení. 
 
 



25. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Rekonstrukce 
veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje stavební práce na akci: „Rekonstrukce veřejného 
prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“. 
Souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu s  mandátní 
smlouvou č. 09 9 500 08 00114 zahájila činnost pro zadání veřejné zakázky na akci: 
„Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, 
k plnění mandátní smlouvy do 5 dnů po vyhotovení zápisu z RMČ Brno – Starý Lískovec. 
 
26. Prominutí smluvní pokuty na akci „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s prominutím smluvní pokuty ve výši 
7 328,38Kč na akci „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ firmě 
STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ: 18824307.  
 
27. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektu 
regenerace panelového sídliště Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 14 00006 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
projektu regenerace panelového sídliště Brno – Starý Lískovec“, jímž je objednatel Statutární 
město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným  
a zhotovitelem firmou DIMENSE v.o.s. zastoupenou Ing. arch. Alešem Putnou, jednatelem 
společnosti se sídlem Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
28. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie 
objektu Klobásova 9, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 14 00008 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie 
objektu Klobásova 9, Brno – Starý Lískovec“, jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ 
Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou 
DIMENSE v.o.s. zastoupenou Ing. arch. Alešem Putnou, jednatelem společnosti se sídlem 
Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
29. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Prodloužení chodníku na 
ul. Karpatská Brno – Starý Lískovec, realizace“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 14 00007 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Prodloužení 
chodníku v ul. Karpatská Brno – Starý Lískovec, realizace“, jímž je objednatel Statutární 
město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným  
a zhotovitelem firmou H.K.U., spol. s r.o. zastoupenou Ing. Jiřím Uherem, jednatelem 
společnsti a Pavlem Mokrým, jednatelem společnosti se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 
Brno, IČ: 255 15 161. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 



30. „ZŠ Labská – Bazén“ – zjednodušené podlimitní řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky  
s názvem „ZŠ Labská - Bazén“, jejímž zpracovatelem je firma ikis, s.r.o. se sídlem Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno. Ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní 
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

Návrh vyzvaných uchazečů, které lze oslovit, tak aby bylo vyhověno zákonu: 

 
1. AREA TZB a.s. 

Prvomájová 1358/14 
Praha 5 - Radotín 

  IČ: 25740351 
 

2. Jiří Mrkvica 
Tovární 1a 
643 00 Brno 
IČ: 40373835 
  

3. JoseTe, spol. s r.o. 
Bzenecká 4166/22 
628 00 Brno 
IČ: 27744728 

  
4. DAIMOND – chlazení, spol. s r.o. 

Vídeňská 56a 
639 00 Brno 
IČ: 60728167 

 
5. JANOair s.r.o. 

Stará 98/18 
602 00 Brno 
IČ:27671232 

 
Ukládá OVš sdělit výsledek RMČ firmě ikis, s.r.o. 
 
31. Ustavení komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a pozvánka na jednání 
komise a ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů  
a pozvánka na první jednání komise na veřejnou zakázku „ZŠ Labská – Bazén“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „ZŠ Labská - Bazén“ ustavuje  
a jmenuje  komisi pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů ve složení: 
 

1. člen: Mgr. Jarmila Prátová  

2. člen: Ing. Martin Šimek  

3. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 
Termín jednání komise pro otevírání obálek:  31.3.2014 od 10,00 hod.,  v sídle zástupce 
zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 



Ustavuje a jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů  
ve složení: 
 

1. člen: Mgr. Květuše Doležalová 

2. člen: Ing. Rostislav Maleňák 

3. člen: Ing. Zuzana Zemánková 

4. člen: Ing. Martin Šimek  

5. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 

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

náhradník za 1. člena: Mgr. Jiří Dvořáček 

náhradník za 2. člena: Taťána Absolínová 

náhradník za 3. člena: Mgr. Jarmila Prátová 

náhradník za 4. člena: Mgr. Markéta Šimková  

náhradník za 5. člena: Ing. Eliška Kudělková  

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 8.4.2014 od 11,00 hod.,  
v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit pozvání členů komise pro otevírání obálek a hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek na jednání těchto komisí a oznámit ustavení  
a jmenování komisí mandatáři ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno.  
 
32. Zpracování a podání žádosti do připravované výzvy OPŽP, tedy veškerou 
administrativu spojenou s podáním žádosti v elektronickém prostředí bene-fill – ZŠ 
Bosonožská Brno – Starý Lískovec  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje firmu DEA Energetická agentura, s.r.o. 
jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování a podání žádosti  
do připravované výzvy OPŽP, tedy veškerou administrativu spojenou s podáním žádosti  
v elektronickém prostředí bene-fill - ZŠ Bosonožská Brno - Starý Lískovec“. 
Souhlasí se zněním předložené objednávky č. 30/2014 mezi zadavatelem veřejné zakázky 
malého rozsahu „Zpracování a podání žádosti do připravované výzvy OPŽP, tedy veškerou 
administrativu spojenou s podáním žádosti v elektronickém prostředí bene-fill - ZŠ 
Bosonožská Brno - Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Vladanem Krásným a vybraným uchazečem, který bude doplněn dle 
rozhodnutí RMČ. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
33. Změna termínu v ustavení komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů  
a pozvánce na jednání komise a v ustavení hodnotící komise pro posouzení  
a hodnocení nabídek uchazečů a pozvánce na první jednání komise na veřejnou zakázku 
„Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Modernizace výtahů v Brně – Starém 
Lískovci“ stanoví nový termín jednání komise pro otevírání obálek:  7.4.2014 od 14,00 hod.,  
v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 



Stanoví nový termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
14.4.2014 od 10,00 hod.,  v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 
00 Brno. 
Ukládá OVš sdělit výsledek RMČ firmě ikis, s.r.o. 
 
34. Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení investic a služeb (oddíl 36) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 4, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
35. Odložení termínu exekuce 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje odložení termínu exekuce manželů, bytem 
Sevastopolská 11, 625 00 Brno  do 31.5.2014. 
Ukládá OVV sdělit usnesení RMČ manželům Zatloukalovým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


