
Informace z usnesení 26. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 23.09.2015 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 27 v 6. podlaží domu č.o. 8 na ulici Kurská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 27 situovaném v 6. podlaží domu č.or. 8, na ulici Kurská 
v Brně“ byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a 
celkové nabídkové ceny ve výši 90 669 Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude 
uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 8 v 1. podlaží domu č. o. 23 na ulici Ul. Kosmonautů v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 8 situovaném v 1. podlaží domu č. or. 23, na ulici Ul. 
Kosmonautů v Brně“ byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 101 669 Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným 
uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav 
bytových jader. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č. 26 v 7. podlaží domu na ulici Labská č. o. 35 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 26, situovaném v 7. podlaží domu č. or. 35, na ulici Labská v Brně“  byl 
vybrán uchazeč:  Presl, s.r.o. jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové 
ceny ve výši 319 495 Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou 
Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 18 ve 3. podlaží domu na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 18, situovaném ve 3. podlaží domu č. or. 23, na ulici Ulice Kosmonautů 
v Brně“  byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a 
celkové nabídkové ceny ve výši 162 516 Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude 
uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
5. Prodej bytu č. 11 v bytovém domě na ulici Osová č. o. 6 – žádost BO MMB o stanovisko 
ZMČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
nesouhlasit s odejmutím svěřené bytové jednotky č. 11 v bytovém domě na ulici Osová č. o. 6 v Brně 
– Starém Lískovci a jejímu prodeji manželům Hudlíkovým z úrovně města Brna. 

 
 
 
 
 
 



6. Souhlas vlastníka s umístěním sídla pro fyzickou osobu – Kurská 8, byt č. 9, Michal 
Ferko 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy ve smyslu § 1725 občanského zákoníku 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zastoupeným Mgr. 
Vladanem Krásným, starostou MČ Brno - Starý Lískovec, se sídlem: Oderská 4, 625 00 Brno IČ: 44 
99 27 85 jako pronajímatelem a Michalem Ferkou, bytem Kurská 8, 625 00 Brno jako nájemcem. V 
této smlouvě se smluvní strany dohodly na podmínkách, za nichž pronajímatel udělí nájemci po 
podpisu této smlouvy souhlas s umístěním sídla pro fyzickou osobu v bytě č. 9 v bytovém domě 
Kurská 8 v Brně. Předmětná smlouva tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.  

Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 10. 10. 2015.   
 

7. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – Michal Rosner 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

Bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 6 o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno 
s panem Michalem Rosnerem, nar. 8. 9. 1991, dosud bytem Křídlovická 78, Brno. 

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 6 o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na 
ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a panem 
Michalem Rosnerem, nar. 8. 9. 1991, dosud bytem Křídlovická 78, Brno. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2015.   
 
8. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – Jarmila Sikorová 
 
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 s pečovatelskou službou na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, 
Brno s paní Jarmilou Sikorovou, nar. 29. 3. 1954, dosud bytem Lieberzeitova 22, Brno. 

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 10, o vel. 1+kk, v domě s pečovatelskou 
službou na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec 
a paní Jarmilou Sikorovou, nar. 29. 3. 1954, dosud bytem Lieberzeitova 22, Brno. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2015.   
 
 
9. Zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy č. 09 2 400 14 00191 společností iOV spol. s r.o. 
Krymská č. o. 2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy č. 09 2 400 14 
00191 ze dne 22. 12. 2014 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno zastoupeným starostou Mgr. Vladanem Krásným a 
společností iOV, spol. s r. o., Krymská 2, 625 00 Brno zastoupenou jednatelem společnosti 
PhDr. Pavlem Vojtkem. 
 
Pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení. 



 
10. Žádost o řešení a odstranění nedostatku zjištěného inspekční činností v mateřské škole 
Na ulici Bosonožská č.o. 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje částečné vybourání příčky v přízemní hale a zhotovení 
dveří do třídy a vypracování statického posouzení k vytvoření spojovacích dveří za nabídnutou cenu 
bez DPH 4 800 Kč panem Ing. Janem Kozlíkem ze společnosti STAVOPROJEKTA spol. s r.o. 
 
Doporučuje, aby částečné vybourání příčky v přízemní hale a zhotovení dveří do třídy bylo 
provedeno na náklady MŠ Bosonožská. 
 
11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00080, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 15 00080 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr 
Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem 
smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 18, o velikosti 1+kk, 
nacházejícím se ve 3. podlaží domu č. or. 23 na ulici Ulice Kosmonautů v Brně v celkové 
ceně 162 516 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 15 00080 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 10. 10. 2015. 
 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00081, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 015 00081 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr 
Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem 
smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 8, o velikosti 1 + kk, 
nacházejícím se v 1. podlaží domu č.or. 23 na ulici Ul. Kosmonautů v Brně v celkové ceně 
101 669 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 015 00081 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30. 10. 2015. 
 
13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00078, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 015 00078 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr 
Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem 
smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 27, o velikosti 3 + 1, 
nacházejícím se v 6. podlaží domu č.or. 8 na ulici Kurská v Brně v celkové ceně 90 669 Kč 



bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 015 00078 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30. 10. 2015. 
 
14. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00079, PRESL, s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 15 00079 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a PRESL, 
s. r. o., Komárovská 3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 26, o velikosti 3 + 1, 
nacházejícím se v 7. podlaží domu č. or. 35 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 319 495 Kč 
bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 15 00079 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 10. 10. 2015. 
 
15. Dohoda  č. 09 9 500 15 00343 o umístění kontejneru na textil Diecézní charitou Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Schvaluje dohodu č. 09 9 500 15 00343, o umístění 1 ks kontejneru na textil a obuv na pozemku p.č. 
2734 k.ú. Starý Lískovec, ul. Vltavská, uzavíranou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a Diecézní 
charitou Brno, zast. ředitelem p. Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, 
IČO 44990260, která je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou dohodu stranám k podpisu do 10. 10. 2015.   
 
16. Aktualizace přílohy Nařízení SmB č. 1/2002 – Tržní řád 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

souhlasí 
s aktualizací přílohy Nařízení SmB č. 1/2002 – Tržní řád v části XXII. pro MČ Brno – Starý 
Lískovec takto: 

z HLAVY A: Tržiště 

vyřadit lokalitu č. 4 – na p. č. 577 na ul. Klobásově u č. 1 – byla zařazena v době, kdy původní vlastník 
přilehlého pozemku zde hodlal zřídit tržiště 

upravit údaje k lokalitě č. 2 takto: 

 – na p. č. 2397 na ul. Kurské u or. č. 5 – 2 pevné stoly – 2 x 2 m2  

 

z HLAVY B: Tržní místa  

vyřadit lokality:  

č. 4 –  na p. č. 550/1 ul. Klobásova u or. č. 3 – původní umístění novinového stánku 



č. 6 – na p. č. 1001/12 ul. Jemelkově u konečné tramvaje – původní umístění novinového stánku 

č. 7 –  na p. č. 1684/9 - stánek s pečivem u zastávky tramvaje Dunajská – na dočasnou stavbu se TŘ 
nevztahuje 

č. 9 –  na p. č. 1684/15 - přístřešek DPMB u zastávky tramvaje Osová – na dočasnou stavbu se TŘ 
nevztahuje 

č. 10 –  na p. č. 1684/23 – u kotelny K8 na ul. Kosmonautů – původní umístění zrušené prodejny potravin 
pí Benešové 

č. 11 –  na p. č. 1684/102 – přístřešek DPMB u zastávka tramvaje Dunajská – již neexistuje 

č. 12 –  na p. č. 2166/1 – na zastávce autobusu Osová na mostě novinový stánek – na dočasnou stavbu 
se TŘ nevztahuje 

č. 21 –  na p. č. 2405/80 při ul. Jemelkově – původní umístění novinového stánku p. Plevače 

č. 22 –  na p. č. 2405/45 u Sevastopolské 11 – novinový stánek – na dočasné stavby se TŘ nevztahuje 

č. 26 –  na p. č. 2480 na ul. Kosmonautů u č. 17 – původní umístění novinového stánku pí Stehlíková - 
odstraněn  

č. 28 –  p. č. 2485/1 – u budovy České pošty – nyní stánek se zmrzlinou – na dočasnou stavbu se TŘ 
nevztahuje 

č. 29 –  p. č. 2485/1, 2485/2 – prodejna Marečková – na dočasnou stavbu se TŘ nevztahuje 

č. 30 –  p. č. 2734 – pod kotelnou K9 na ul. Vltavská – původně umístěn stánek se zeleninou – zrušen, 
nyní místo vhodné pro kontejner na textil Diecezní Charity Brno 

upřesnit bližší vymezení 

č. 5 –  vedle stánku s pečivem z čelního pohledu vlevo ve směru k ul. U Hřiště 

 

z HLAVY C: Předsunutá prodejní místa 

vyřadit lokalitu č. 2 – na p. č. 2738/1 – řeznictví, se kterým předsunuté místo souviselo, je zrušeno 

 

v HLAVĚ D: Restaurační zahrádky 

opravit údaje o lokalitě č. 7 takto: 

č. 7 –  p. č. 460 u rest. U Ligáča na ul. Klobásova or. č. 79; výměra 33 m2 

 
17. Žádost o vyjádření k PD DUR ke stavbě: Terminál IDS Starý Lískovec 1. A etapa – 
změna na vědomí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že intenzivní nasvícení stávajících přechodů pro 
chodce přes ulici Osovou u ul. Kosmonautů a u nadjezdu přes tram. trať nebude součástí stavby 
„Terminál IDS Starý Lískovec 1. A etapa“. Komplexní řešení přechodů včetně intenzivního nasvícení 
v ul. Osová musí být předmětem samostatné investiční akce. 
 
18. Úprava dopravního značení na ul. Oderská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) 
Statutu města Brna, umístění dopravního značení na ulici Oderská při vjezdu k budově ÚMČ 
a MŠ Oderská – B 29 – zákaz stání v uvedeném úseku. 
 
Ukládá OVŠ ÚMČ postoupit tuto žádost Odboru dopravy MMB. 

 



19. Preference opatření pro cyklistickou dopravu z pohledu Městských částí Statutárního 
města Brna  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje sdělit OD MMB preference opatření pro 
cyklistickou dopravu z pohledu Městské části, ve smyslu propojení obcí Ostopovice a 
Bosonohy se Starým Lískovec, samostatnou cyklostezkou mimo hlavní tahy komunikací a 
dále pak navázat na Bohunice podél toku Leskava s napojením na cyklostezku Komárov. 
 

Ukládá OVŠ ÚMČ postoupit tuto žádost Odboru dopravy MMB. 

20. Souhlas ke kácení dřevin a žádost o zajištění návrhu náhradní výsadby dřevin, areál 
přírodní zahrady u CVČ ulice Kosmonautů 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí se skácením 211 m2 keřového porostu skalníku, zlatice a trojpuku, rostoucího na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 2468 k.ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 4, dle žádosti Statutárního města Brna, 
zast. Odborem investičním MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.  
 
Schvaluje na žádost Statutárního města Brna, zast. Odborem investičním MMB, Kounicova 67, 601 67 
Brno, jako návrh náhradní výsadby za vykácené keře, dokončení sadových úprav dle projektu „Přírodní 
zahrada s přírodními herními prvky“ – osazovací plán plocha A, doplnění 1 ks jabloně pod písm. A, 
doplnění uhynulých keřů dle osazovacího plánu a příp. doplnění stromů za kácené dřeviny ve veřejné 
zeleni MČ Brno – Starý Lískovec.  
  
Ukládá odboru všeobecnému seznámit s tímto usnesením žadatele do 10. 10. 2015 a předat mu návrh 
náhradní výsadby do 31. 10. 2015.  
 
21. Rozpočtové opatření č. 27 – vratka transferu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 27, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
22. Smlouva o výpůjčce sloupů VO k umístění panelů MIOS  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje smlouvu o výpůjčce sloupů VO 
v majetku TSB, a.s., k umístění MIOS . Smlouva bude uzavřena mezi Technickými sítěmi 
Brno, a.s., se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno zastoupenými Ing. Jaromírem Machálkem 
MBA, generálním ředitelem společnosti a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno zastoupenou starostou Mgr. Vladanem Krásným. 
Starostu pověřuje k podpisu smlouvy. OVŠ ukládá odeslat na TSB Brno, a.s. Smlouva je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
23. Smlouva o vzájemné propagaci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné propagaci mezi 
smluvními stranami KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ: 26296195 a 
Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, IČ: 
44992785. Předmětem této smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran 
v rámci projektu „Děti dětem – Kometa městu“. Předmětem smlouvy je i souhlas Rady městské části 
Brno – Starý Lískovec s užíváním znaku Městské části Brno – Starý Lískovec. Smlouva je přílohou 
tohoto bodu jednání. 



 
 
Ukládá OVV zajistit podpisy smluvních stran na smlouvě. 
 
24. Oznámení JMP DS, s.r.o., o kácení dřevin podle  § 8 odst. 2 z.č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí se skácením 1 ks Juglans regia rostoucího na pozemku veřejné zeleně p.č. 1684/20 k.ú. Starý 
Lískovec, ul. Labská (výběh pro psy), v ochranném pásmu zařízení přenosové soustavy STL plynovodu, 
dle oznámení JMP DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, zast. na základě plné moci společností 
Moravský Plynostav, a.s., Zastávecká 371, 665 01 Rosice a na náklady oznamovatele. Důvodem ke 
kácení je porucha STL plynovodu a naplnění § 58 odst. 1 písm. f) z.č. 458/2000 Sb., energetický zákon 
a § 8 odst. 2 z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit oznamovatele s tímto usnesením do 5. 10. 2015.   
 
25. Referenční list „Zadávací řízení v rámci 3. a 4. jednacího řízení bez uveřejnění na akci: 
Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s podpisem referenčního listu za zadávací 
řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které bylo ukončeno 
dodatkem č.3 ke smlouvě o dílo na akci: Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec a 
s podpisem referenčního listu za zadávací řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, které bylo ukončeno dodatkem č.4 ke smlouvě o dílo na akci: Zateplení 
ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec firmě Public Market Advisory s.r.o.. Pověřuje starostu 
jejich podpisem. Referenční list za zadávací řízení, které bylo ukončeno dodatkem č.3 a č.4 je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
26. Referenční zakázka „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s podpisemprotokolu prokazujícího 
splnění kvalifikačního kritéria podle § 56 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách na akci: Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec. 
Pověřuje starostu jeho podpisem. Protokol prokazující splnění kvalifikačního kritéria podle § 
56 odst. 3 zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci: Rekonstrukce veřejného 
prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
27. Dodatek č.5 ke SOD č. 09 9 500 15 00066, zápis z jednání hodnotící komise a 
rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na akci: Zateplení ZŠ Bosonožská, 
Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec: 
 
Bere na vědomí, že JŘBU provedla na základě výběrového řízení firma Public Market 
Advisory s.r.o., Šromova 639/43, 643 00 Brno, IČ: 02322021.  
 



Bere na vědomí zápis z jednání čtvrté hodnotící komise podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) pro zadání dodatečných stavebních prací 
veřejné zakázky s názvem „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“  
 
Souhlasí s rozhodnutím a oznámením o výběru nejvhodnější nabídky firmě MSU s.r.o., se sídlem Jižní 
náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 
 
Souhlasí se zněním předloženého dodatku č.5  ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 15 00066 na akci 
„Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ mezi zadavatelem veřejné zakázky, jímž je 
Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem 
Krásným a zhotovitelem firmou Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 
Dolní Heršpice, IČ 4852930 zastoupená jednatelem Ing. Tiborem Vališem a pověřuje starostu 
MČ jejím podpisem. Dodatek č.5 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 


