
Informace z usnesení 29. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 21.10.2015 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 32 v 7. podlaží domu č.o. 9 na ulici Sevastopolská v Brně.“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 32 situovaném v 7. podlaží domu č.or. 9, na ulici Sevastopolská 
v Brně“ byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 635 00   
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. 29 v 6. podlaží domu č.o. 9 na ulici Sevastopolská v Brně.“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 29 situovaném v 6. podlaží domu č.or. 9, na ulici Sevastopolská v Brně“ byl 
vybrán uchazeč: Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno jako nejvhodnější na 
základě  
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 78 818 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 opravy 
bytového jádra v bytě č. 39 v 8. 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. 39 situovaném v 8. podlaží domu č. or. 8, na ulici Kurská v Brně“ byl vybrán 
uchazeč: Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 112 962 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 3 v 1. podlaží domu na ulici Kurská č. o. 6 v Brně 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 3, situovaném v 1. podlaží domu č. or. 6, na ulici Kurská 



v Brně“  byl vybrán uchazeč: Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 166 244 Kč 
bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
5. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – Bc. Adéla a Bc. Jan Boumovi 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

Bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 4 o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 
19, Brno s Bc. Adélou Boumovou, nar. 27. 4. 1990 a Bc. Janem Boumou, nar. 6. 10. 1987, za 
podmínky, že ukončí nájem stávajícího bezbariérového bytu č. B12, 1+kk v domě Bělohorská 
č. o. 155, Brno a vyklizený předají OSM MMB, Husova 3. 

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 4 o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení na 
ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19, v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Bc. Adélou 
Boumovou, nar. 27. 4. 1990 a Bc. Janem Boumou, nar. 6. 10. 1987, za podmínky, že ukončí 
nájem stávajícího bezbariérového bytu č. B12, 1+kk v domě Bělohorská č. o. 155, Brno a 
vyklizený předají OSM MMB, Husova 3. 
 

Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2015.   
 
6. Montáž protihlukových dveří v kancelářích OSŠK v objektu ÚMČ Brno – Starý 
Lískovec na ulici Oderská č. o. 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

Schvaluje dodání a montáž 2 ks protihlukových dveří do kanceláří OSŠK objektu ÚMČ Brno-
Starý Lískovec, Oderská 4 od společnosti SOLOSTYL s.r.o. za nabídnutou maximální cenu 
bez DPH 9 913 kč. 

 

7. Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00103 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00103, uzavřené 
mezi Statutárním městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec se sídlem na ulici 
Oderská 4, 625 00 Brno zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným a EKO GYMNÁZIEM 
BRNO o.p.s. se sídlem na ulici Labská 27, 625 00 Brno zastoupené RNDr. Petrem Handlířem. 

 

Pověřuje OSBB předložit Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 
00103 smluvním stranám k podpisu do 30. 10. 2015. 

 



8. Změna užívání společných prostor na nebytové, dům Ulice Kosmonautů č. o. 19, Para 
CENTRUM Fenix 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Neschvaluje změnu užívání a následný pronájem společných prostor s názvem vozíčkárna  
v bytovém domě na ulici Ulici Kosmonautů č. o. 19 na nebytové s účelem užívání jako 
kancelářské, skladové prostory společnosti ParaCENTRUM Fenix z. s., Ulice Kosmonautů č. 
o. 17, 625 00 Brno, IČ : 26676826. 

Schvaluje změnu užívání a následný pronájem společných prostor s názvem prádelna 
v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 na nebytové s účelem užívání jako 
kancelářské, skladové prostory společnosti ParaCENTRUM Fenix z. s., Ulice Kosmonautů č. 
o. 17, 625 00 Brno, IČ : 26676826. 

Ukládá OSBB předložit po provedení změny účelu užívání ze společných prostor prádelny 
smlouvu o nájmu nebytového prostoru Radě MČ Brno – Starý Lískovec ke schválení.  

 
9. Žádost o zpětvzetí výpovědi  NP Osová č. o. 6, Eva Hudlíková 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Osová č. 
o. 6, o velikosti 14,32 m2,  nájemce paní Eva Hudlíková, nar. 23. 1. 1960, bytem Osová 6, 625 
00.  

Ukládá OSBB předložit do RMČ dodatek  ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru v bytovém 
domě na ulici Osová č. o. 6 v Brně – Starém Lískovci, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Evou Hudlíkovou, nar. 23. 1. 1960, bytem Osová 6, 
625 00 Brno. Předmětem tohoto dodatku bude navýšení platby za pronájem nebytového 
prostoru ve výši 8 500 Kč ročně. 

 
10. Smlouva č. P/020/2015 o dodávce elektřiny pro pítko na prostranství u Donu ze sítě 
VO 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 

Schvaluje uzavření Smlouvy č. P/020/2015 o dodávce elektřiny pro osvětlení pítka na 
prostranství u Donu mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec 
se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeným starostou Mgr. Vladanem Krásným a 
Technickými sítěmi Brno, a.s. se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno zastoupenými generálním 
ředitelem Ing. Jaromírem Machálkem na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 2015, 

 

Pověřuje OSBB předložit předmětnou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 10. 2015. 



 
11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00095, Šustr Vratislav 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 15 00095 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. 32, o velikosti 3 + 1, nacházejícím se v 7. podlaží domu  
č.or. 9 na ulici Sevastopolská 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 15 00095 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30. 11. 2015. 
 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00096, Svoboda a syn, s.r.o. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 15 00096 mezi stranami Statutární město Brno, 
Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 
4, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62,  
620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího 
v opravách či úpravách v bytě č. 29, o velikosti 1 + kk, nacházejícím se v 6. podlaží domu  
č.or. 9 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 78 818 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 00096 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30.11.2015. 
 
 
 
13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00097, Svoboda a syn, s.r.o. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 15 00097 mezi stranami Statutární město Brno, 
Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 
4, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62,  
620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího 
v opravách či úpravách v bytě č. 39, o velikosti 3 + 1, nacházejícím se v 8. podlaží domu  
č.or. 8 na ulici Kurská v Brně v celkové ceně 112 962 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 15 00097 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30.11.2015. 



 
14. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00099, Svoboda a syn, s.r.o. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 15 00099 mezi stranami Statutární město Brno, 
Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 
4, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62,  
620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího 
v opravách či úpravách v bytě č. 3, o velikosti 1 + kk, nacházejícím se v 1. podlaží domu  
č. or. 6 na ulici Kurská v Brně v celkové ceně 166 246 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 00099 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 10. 11. 2015. 
 
15. Schválení zadávacích podmínek a vybraných firem na akci „Webové stránky MČ 
Brno-Starý Lískovec - grafický systém, redakční systém“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací podmínky včetně výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Webové stránky MČ Brno-Starý Lískovec - grafický 
návrh, redakční systém“ a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací 
podmínky a seznam firem jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá informatikovi úřadu zaslat výzvu poptávaným dodavatelům. 

16. Náhradní výsadba dřevin - Společenství pro dům Irkutská 8 podle Nepojmenované 
dohody č. 09 9 500 11 00046   

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Revokuje své usnesení ze dne 10. 6. 2015, přijatém na 17. schůzi, pod bodem jednání č. 14, 
v části následné péče po dobu 36 měsíců. 
 

Souhlasí s následnou péči po dobu 18 měsíců ode dne provedení výsadby, dle žádosti 
Společenství pro dům Irkutská 8, Irkutská 321/8, 625 00 Brno.  
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 5. 11. 2015 a předložit 
ke schválení dodatek k nepojmenované dohodě č. 09 9 500 11 00046. 
 
17. Žádost o pomoc ve sběru použitého textilu a jiných potřeb do domácnosti - Diakonie 
Broumov 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Nesouhlasí s uspořádáním sběru použitého textilu a jiných potřeb do domácnosti, dle žádosti 
Diakonie Broumov, Vršovická 64, 101 00 Praha 10.  
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 30. 10. 2015.   
 



18. Žádost o změnu dohody o spolupráci č. 09 9 500 15 00343 na umístění kontejneru na 
textil Diecézní charitou Brno  

Nesouhlasí s vypuštěním odst. 3 čl. III dohody o spolupráci č. 09 9 500 00343 na umístění 1 ks 
kontejneru na textil a obuv na pozemku p.č. 2734 k.ú. Starý Lískovec, ul. Vltavská, dle žádosti 
Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno. 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 5. 11. 2015.   
 
19. Žádost p. Romana Paulíka, Kroupova 66, o odstranění dřevin na pozemku veřejné 
zeleně p.č. 463/23 k.ú. Starý Lískovec, ul. Kroupova 64 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí se skácením 1 ks Ailanthus altissima (pajasan žláznatý) a 1 ks Betula pendula (bříza 
bělokorá), rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 463/23 k.ú. Starý Lískovec, ul. Kroupova 
64, dle žádosti p. Romana Paulíka, Kroupova 66, 625 00 Brno a dle nabídky žadatele se 
skácením 1 ks pajasanu žláznatého vlastním nákladem žadatele.   
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 5. 11. 2015.   
 
20. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 

Lískovec souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky SMB o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání. 

21. Záměr JSDH Brno-Starý Lískovec odprodat majetek MČ Brno-Starý Lískovec - 
hasičský automobil Tatra 148 CAS 32 a „Nabídka na prodej movitého majetku“  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec 
 

Schvaluje záměr JSDH Brno-Starý Lískovec odprodat výše uvedený majetek a schvaluje  

znění předložené „Nabídky na prodej movitého majetku“ a ukládá informatikovi úřadu 
zveřejnit tuto nabídku na webu MČ Brno-Starý Lískovec po dobu 15ti dnů od schválení. 

22. Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ Labská 27 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27  ve výši 20.000,-- 
Kč 

23. Návrh na reklamaci díla,, Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci,, dle 
Smlouvy o dílo č. 09 9 500 10/00059 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 



Schvaluje reklamaci díla „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“, která je 
autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání.   
 

Ukládá odboru všeobecnému zaslat zhotoviteli díla reklamaci. 

 
24. Rozpočtové opatření č. 29 – přesuny v rámci školství, navýšení rekonstrukce 
Klobásova 9 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 29, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
 
25. Projekt regenerace panelákového sídliště Brno-Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec schválit 
 

1. Projekt regenerace panelového sídliště Brno – Starý Lískovec jako koncepční 
dokument pro postup regenerace panelového sídliště v Brně – Starém Lískovci s tím, 
že jednotlivé etapy projektu budou každoročně upřesněny a projednány ve 
volených orgánech městské části a následně ve volených orgánech města Brna před 
schválením žádosti o státní dotaci. Projekt regenerace panelového sídliště Brno – Starý 
Lískovec je v elektronické podobě přílohou tohoto bodu jednání. 

2. Podání žádosti o státní dotaci z "Programu regenerace panelových sídlišť" pro 1. etapu 
"Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Starý Lískovec" v roce 2016 po jejím 
vyhlášení MMR. 

3. Pověření Mgr. Vladana Krásného, starostu MČ Brno – Starý Lískovec k podpisu a 
předání kompletní žádosti o státní dotaci, jak v písemné, tak v elektronické podobě, 
předepsaných formulářů, základních údajů a registrů, kterým bude žádost o poskytnutí 
státní dotace na 1. etapu regenerace panelového sídliště Brno – Starý Lískovec 
uplatněna na MMR. 

 

26. Projektová dokumentace na zateplení administrativní budovy Oderská 4, Brno-Starý 
Lískovec   

Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s doplněním projektové dokumentace na 
zateplení administrativní budovy Oderská 4, Brno – Starý Lískovec, která byla vypracována 
Ing. Jiřím Šlanhofem se sídlem Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 68903316v roce 
2012 v ceně 23.000Kč.  

27. Smlouva o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník – Marie Uhrová   

Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
Smlouvu o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Smlouvu o 
smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec se sídlem 



Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupená starostou Městské části Brno – Starý Lískovec Mgr. 
Vladanem Krásným a Marií Uhrovou, nar. 23. 5. 1945. 
 
Smlouva o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
a Smlouva o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 

28. Smlouva o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník – Ing. Nikola Kundová  

Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
Smlouvu o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Smlouvu o 
smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec se sídlem 
Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupená starostou Městské části Brno – Starý Lískovec Mgr. 
Vladanem Krásným a Ing. Nikolou Kundovou. 
 

Smlouva o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
a Smlouva o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 

 

29. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku ,,Modernizace výtahů v Brně-Starém 
Lískovci,,         

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou 
přílohu č. 1 bodu tohoto jednání a Odůvodnění veřejné zakázky (VZ), které je autorizovanou 
přílohou č.2  bodu tohoto jednání, pro veřejnou zakázku „Modernizace výtahů v Brně – 
Starém Lískovci“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


