
Informace z usnesení 34. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 16.12.2015 
 

1. Nabídkové řízení - ,,Výměna horizontálních žaluzií v objektu hasičské zbrojnice na ulici 
Točná č. o. 5 v Brně,, - Výzva k podání nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Výměna horizontálních žaluzií v objektu hasičské zbrojnice na ulici 
Točná č. o. 5 v Brně“. Předmětná Výzva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
Schvaluje seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 
PROFIPLAST spol. s r.o. 
Vranovská 38, 614 00 Brno 
DIČ: 44964544 
email:  profiplast@profiplast.eu 
Čejda Ivan, +420 724 022 201 
 
IDEAL OKNO s.r.o. 
Gajdošova 56a, 615 00 Brno 
DIČ: CZ26958791 
email: a.masa@ideal-okno.cz 
Máša Antonín, +420 776 723 490 
 
SVĚT OKEN s.r.o. 
Jasenická 1254, 755 01 Vsetín 
DIČ: CZ25831925 
email: brno@svet-oken.cz 
Piscová Aneta, +420 733 612 703 
 
ALUMIX s.r.o.  
Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 
DIČ: CZ03998029 
email:  alumix@alumix.cz 
Pechan Zdeněk, +420 773 751 755 
 
OKNOSTYL group s.r.o. 
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim 
DIČ: CZ27689719 
email: oknostyl@oknostyl.cz 
Zahrádka Zbyněk, +420 775 872 709 
 
K-OKNA GROUP s.r.o. 
Vodova 113, Brno - Královo Pole 
DIČ: CZ29311802 
email: info@k-okna.cz 

 

 
 



2. Úprava Organizační struktury ÚM Č města Brna Brno-Starý Lískovec a stanovení 
celkového počtu zaměstnanců ÚMČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Organizační strukturu ÚMČ města Brna Brno-Starý 
Lískovec, která je přílohou č.1 vnitřního předpisu „Organizační řádu ÚMČ města Brna  Brno-Starý 
Lískovec“, a to  s účinností od 1. 1. 2016. Organizační struktura je přílohou tohoto bodu jednání, 
a stanovuje celkový počet zaměstnanců ÚMČ města Brna , Brno – Starý Lískovec na 32. 
 
3. Schválení smlouvy o dílo a servisní smlouvy na akci ,,Webové stránky MČ Brno-Starý 
Lískovec – grafický systém, redakční systém‘‘ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 700 15 00350 a servisní smlouvu 
č. 09 9 700 15 00351  s dodavatelem as4u.cz, s.r.o. IČ: 28884035, které jsou autorizovanou přílohou 
tohoto bodu jednání a ukládá tajemníkovi úřadu předložit smlouvy smluvním stranám k podpisu do 
20.12. 2015. 
 
4. Bankovní služby – dodatky smluv s Komerční bankou 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec p o v ě ř u j e starostu MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. 
Vladana Krásného ke všem úkonům vedoucím ke zrušení 3 bankovních účtů k fondům MČ, 
které jsou vedeny u Komerční banky, a.s., s c h v a l u j e  Dohodu o stanovení individuálních 
cen a Dodatek ke stávajícím smlouvám s Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, na straně 
jedné a Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec na straně druhé, které jsou přílohou 
tohoto bodu jednání. Předmětem je zrušení specifikovaných bankovních poplatků a 
výhodnější vrstvené úročení pro rok 2016. 
 
5. Nová smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod z areálu TJ Tatran – II. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání a požaduje přípravu 
dalších návrhů. 
 
6. Rozpočtové opatření č. 34 – transfer městu – spoluúčast zateplení SVČ, navýšení 
vlastních příjmů a vybraných provozních nákladů, snížení investic, přesun v rámci SPOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 34, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 35 – přijaté transfery ze SFŽP a MŽP 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 35, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

8. Prodej mobilní obytné buňky – kupní smlouva 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s c h v a l u j eKupní smlouvu mezi firmou SAKO, a. s., IČ: 
60713470, na straně jedné a Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec na straně 
druhé, která je přílohou tohoto bodu jednání. Předmětem smlouvy, je prodej mobilní obytné 
buňky za cenu znaleckého posudku ve výši 6 200 Kč.  


