
Informace z usnesení 56. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 31.08.2016 
 
1. ,,Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci,, - čtvrté jednací řízení bez uveřejnění 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
schvaluje 
 

1. Vícepráce v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci: 
Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci viz soupis prací a dodávek, který je 
součástí výzvy k účasti na jednání 
 

2. Výzvu k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění včetně výkazu výměr, který 
je přílohou tohoto bodu jednání  

 
3. Složení členů komise pro JŘBU:  Mgr. Iva Staňková 

      Mgr. Jarmila Prátová 
      Ing. Renata Weisová 
      Mgr. Jiří Dvořáček 
      Ing. Martin Šimek 
 
Bere na vědomí Administraci jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odstavec 
(7) písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
pro zadání dodatečných stavebních prací veřejné zakázky s názvem: Modernizace výtahů 
v Brně – Starém Lískovci, kterou na základě příkazní smlouvy č. 09 9 500 16 00053 provede 
firma ikis, s.r.o. a ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, 
k plnění příkazní smlouvy.  
 
2. Smlouvy o reklamní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, na straně poskytovatele a 
níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
 

 PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice 
 KERAMO D - Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice 

 
a pověřuje starostu podpisem těchto smluv. Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a 
propagace zájemce v rámci společensko-sportovní akce s názvem „Den radnice“, která se 
uskuteční dne 24.9.2016 u vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožská v Brně-Starém Lískovci. 
Smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
3. TJ Tatran Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání odvolání proti rozsudku Městského soudu 
v Brně č. j. 42 C 241/2015-96 ze dne 27.7.2016 v právní věci žalobce  Statutární město Brno, 
MČ Brno – Starý Lískovec proti žalovaným 1)TJ Tatran Starý Lískovec, se sídlem Brno, 
Klobásova 79, IČ: 44995741 2 ) xxxxxxxxxx, bytem a místem podnikání Brno, xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, o bezdůvodné obohacení. 
 


