
Informace z usnesení 59. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 21.09.2016 
 
1.  Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 12 v 3. podlaží domu č.o. 1 na ulici Kyjevská  v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 12 situovaném v 3. podlaží domu č.or. 1, 
na ulici Kyjevská v Brně“ byl vybrán uchazeč: Presl, s.r.o., Komárovská 666/3, 61700 Brno     
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 97 582 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
2. Užívání společného prostoru v bytovém domě Dunajská č. o. 39, Brno za úplatu -  
prodloužení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodloužením doby uskladnění osobních věcí 
xxxxxxxxxxxxxxxx ve společných prostorách domu (sušárna) na ulici Dunajská č. o. 39, 
Brno, a to nejpozději do 31.12.2016 Za užívání výše uvedených společných prostor bude 
xxxxxxxxxxxxxxxx hradit poplatek ve výši 800,- Kč / měsíc, pověřuje OSBB informovat 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o usnesení do 30. 9. 2016. 
 
3. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 30 o vel. 3+1, v domě zvláštního 
určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19, Brno s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za podmínky, 
že ukončí nájem stávajícího obecního bezbariérového bytu 2+kk v domě xxxxxxxxxxxxxxxx 
vyklizený předá správci domu, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 30, v 
bytovém domě 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 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude 
docházet k porušování dobrých mravů a bude trvat potřeba bydlení v bytě zvláštního určení, 
pak BO MMB souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy, pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2016.   

4. Provedení drobných oprav v objektu Hasičské zbrojnice na ulici Točná č. o. 5, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu 3 ks kohoutů u pisoáru v objektu hasičské 
zbrojnice na ulici Točná č. o. 5 na náklady Jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního 
města Brna, městské části Brno – Starý Lískovec, jejímž zřizovatelem je Statutární město 
Brno, městská část Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným a pověřuje OSBB informovat Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
o usnesení. 
 
 
 
 
 
 



5.  Nabídkové řízení - ,,Oprava a zastřešení vstupního schodiště bytového domu Ulice 
Kosmonautů 23, Brno – Starý Lískovec,, - Výzva k podání nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s realizací stavebních prací „Oprava a zastřešení 
vstupního schodiště bytového domu Ulice Kosmonautů 23, Brno – Starý Lískovec“, souhlasí 
s projektovou dokumentací „Oprava a zastřešení vstupního schodiště bytového domu Ulice 
Kosmonautů 23, Brno – Starý Lískovec“, zpracovanou Ing. Jiřím Šlanhofem, souhlasí 
s textem Výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava a 
zastřešení vstupního schodiště bytového domu Ulice Kosmonautů 23, Brno – Starý Lískovec“. 
Předmětná Výzva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, souhlasí s oslovením 
následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 
Svoboda a syn, s. r. o. 
Jahodová 524/62, 620 00 Brno 
DIČ: CZ25548531 
IČ: 25548531 
email: informace@sasbrno.cz 
 
MTc-stav, s. r. o.  
Slunečná 4, 634 00 Brno 
DIČ: CZ699002617 
IČ: 25538543 
email:  mtc-stav@mtc-stav.cz 
 
Moravská stavební unie – MSU s. r. o. 
Jižní náměstí 7, 619 00 Brno 
DIČ: 51916516 
IČ: 45646126498 
email: msu@msu.cz 
 
INTER-STAV, spol. s r. o. 
Jamborova 32, 615 00 Brno 
DIČ: CZ 47911182 
IČ: 47911182 
email: 
 
JIRMAL, spol.s r.o. 
Veveří 46 
602 00 Brno 
IČ: 27732941 
 
souhlasí se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci „Oprava a zastřešení 
vstupního schodiště bytového domu Ulice Kosmonautů 23, Brno – Starý Lískovec“: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček – místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec 
2. Mgr. Iva Staňková – vedoucí Odboru správy budov a bytů 
3. Jan Kovář – zástupce vedoucí Odboru správy budov a bytů 

 
 
Ukládá Odboru správy budov a bytů oslovit uchazeče k podání cenové nabídky. 



6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00089, Presl, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00089 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 666/3, 61700 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 12, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 3. 
podlaží domu č.or. 1 na ulici Kyjevská v Brně v celkové ceně 97 582 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 16 00089 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 15. 10. 2016. 
 
7.  Výsledek výběrového řízení a výběr zhotovitele na 2. etapu regenerace panelového 
sídliště – návrh parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ 
Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec ruší výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 
pro „Zpracování projektové dokumentace na 2. etapu regenerace panelového sídliště – návrh 
parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ Brno – Starý 
Lískovec“. 
 
Rada ukládá OVŠ odeslat výsledek jednání dotčeným stranám. 
 
8. Vyjádření ke stavbě E.ON ČR a.s. České Budějovice: „Brno, Klobásova 79, výměna 
SS300 (připojení NN)“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou E.ON ČR a.s. České Budějovice: „Brno, 
Klobásova 79, výměna SS300 (připojení NN)“ na pozemku p. č. 461/1 k. ú. Starý Lískovec a 
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni. 

 
9. Vyjádření ke zcizení pozemků a k nabytí pozemků v k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ nesouhlasit 

1) s prodejem pozemků p. č.  1678/30, 1678/31, 1678/38, 1678/183, 1678/187 a částí 
pozemků p. č. 1684/21 a 1684/86 všechny k. ú. Starý Lískovec společnosti REAL 
SPEKTRUM ZÁPADNÍ BRÁNA a. s., se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno, 

       
2) s  nabytím pozemků p. č. 1684/88 a 1678/35 k. ú. Starý Lískovec do majetku statutárního 

města Brna,  
 
3) se směnou pozemků p. č.  1678/30, 1678/31, 1678/38, 1678/183, 1678/187 a částí pozemků 

p. č. 1684/21 a 1684/86 všechny k. ú. Starý Lískovec za pozemky p. č. 1333/21, 1333/22, 
1334/7, 1338/12 a částí pozemků p. č. 1334/5 a 1338/61, všechny k. ú. Bohunice ve 
vlastnictví CD XXI, a.s., Netroufalky 797/7, Brno, 

 



4)  se zahrnutím pozemků p. č. 2456, 2457 a 2458 k. ú. Starý Lískovec pod prodejnou Albert 
na ul. U Pošty mezi směňované, ponechat je ve vlastnictví statutárního města Brna a 
svěřené MČ Brno – Starý Lískovec. 

 
10. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápisy z jednání škodní a likvidační komise 
konané dne 8. 9. 2016. 
 
P ř í l o h y: 
 
Vyřazení majetku č. 2/2016 
Seznam k vyřazení – operativní evidence 
Posudek na vyřazení 
Vyřazovací protokol - REPROSERVIS 
Rozhodnutí Škodní a likvidační komise o těchto návrzích 
Zápisy z jednání Škodní a likvidační komise ze dne 8. 9. 2016 
            
11. Smlouvy o reklamní činnosti a smlouva darovací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti a 
smlouvy darovací mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, na 
straně poskytovatele a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
 

 FALKY, spol. s.r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno 
 Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno    
     Zdeněk Kheil, Kelendrov 246, 664 46 Prštice   
    JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, Veveří, 602 00 Brno 

 
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. 
 
12. Smlouva – dohoda o spolupráci - odvysílání reklamní kampaně na akci „Den radnice 
2016“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy - dohody o spolupráci č. 919 160 
048 o odvysílání reklamní kampaně v rámci akce „Den radnice 2016“ na rozhlasové stanici 
Hitrádio City mezi smluvními stranami Media Marketing Services a.s., se sídlem 
Koperníkova 794/6, Praha 2, 120 00, IČ: 27604942, zast. Dagmar Schweichovou, ekonomem 
a Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, se sídlem Oderská 260/4, 625 00 
Brno, zast. Mgr. Vladanem Krásným, starostou.Předmětem této smlouvy – dohody je 
odvysílání reklamní kampaně na akci „Den radnice 2016“  ve sjednané hodnotě podle čl. IV. 
odst. 1., na rozhlasové stanici Hitrádio City. 
 
Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání.  
 
Ukládá OSŠK zabezpečit podpis Smlouvy o odvysílání reklamní kampaně. 
 



13. Rozpočtové opatření č. 34 – přesun na školení 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. 
 
14. „Smlouva o bezúplatném užívání“ – ev.č.: 62-2-5261/2016 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o bezúplatném užívání“ – ev.č.: 62-2-
5261/2016, jejímž předmětem je bezúplatné užívání movitého majetku – vozidlový dig. 
terminál Matra HT 6991 DC PEGAS, uzavřenou mezi Českou republikou  - Hasičským 
záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 1, 614 00 Brno, IČ: 70884099 
zast. plk. Ing. Jiřím Pelikánem, ředitelem HZS kraje, na straně „půjčitele“ a  Statutárním 
městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, se sídlem Oderská 260/4, 625 00 Brno, IČ: 
44992785, zast. starostou Mgr. Vladanem Krásným, na straně „vypůjčitele“. Předmětem této 
smlouvy bezúplatné užívání movitého majetku – vozidlový dig. terminál Matra HT 6991 DC 
PEGAS. Tato smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. A pověřuje starostu MČ Brno-Starý 
Lískovec jejím podpisem do 30.09.2016 
 
15. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu Následná péče – údržba nově vzniklé a  
zrekonstruované veřejné zeleně v rámci I. – III. etapy stavby „Veřejné prostranství u 
polikliniky ve Starém Lískovci“, ul. U Pošty        
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu – 
Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci I.  –  III.  
etapy  stavby „Veřejné  prostranství  u  polikliniky ve Starém Lískovci“ pro období 1. 10. 
2016 – 31. 5. 2017, podle předložené cenové nabídky ze dne 9. 9. 2016, zhotovitele Karla 
Zemana, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773.  
 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, který podal 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo. 
 
16.  Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 16 00206 pro zakázku malého rozsahu 
Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci 
I. – III. etapy stavby „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“, 
ul. U Pošty                                                       
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu č. 09 9 500 16 00206 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Karlem 
Zemanem, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773, na Následnou péči – údržbu nově vzniklé 
a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci I.  –  III.  etapy  stavby „Veřejné  prostranství  u  
polikliniky ve Starém Lískovci“, pro období 1. 10. 2016 – 31. 5. 2017. Smlouva je 
autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu 
do 30. 9. 2016.  
 
 
 



17. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 17 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29, Brno, č. 09 2 400 16 00091, na dobu určitou dvou 
let, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý 
Lískovec a nájemcem xxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedenou Smlouvu o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016. 
 
18. Vymezení spádovosti mateřských škol v MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymezení spádovosti mateřských škol v MČ Brno-
Starý Lískovec a ukládá odboru OSŠK sdělit usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec 
Magistrátu města Brno, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy do 15.10.2016. 
 
19. Rozpočtový výhled 2018–2022 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec d o p o ru ču j e Zastupitelstvu městské části Brno-
Starý Lískovec s ch v á l i t v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. a čl. 76, odst. 
3 Statutu města Brna, návrh rozpočtového výhledu na období 2018–2022, který je přílohou 
tohoto bodu jednání, u k l á d á OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
 
20. Osvědčení objednatele „Rekonstrukce sociálního zařízení včetně sprch u bazénu ZŠ 
Labská“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s tím, že práce od firmy KERAMO D – 
Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasnice, IČ: 277 16 104 na akci: Rekonstrukce 
sociálního zařízení včetně sprch u bazénu byly provedeny řádně a odborně, podle technických 
požadavků a byly řádně dokončeny a s podpisem osvědčení objednatele, které je přílohou 
tohoto bodu jednání 
 
21. Osvědčení objednatele „Oprava učebny – kuchyně v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s tím, že práce od firmy KERAMO D – 
Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasnice, IČ: 277 16 104 na akci: Oprava učebny – 
kuchyně v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec byly provedeny řádně a odborně, podle 
technických požadavků a byly řádně dokončeny a s podpisem osvědčení objednatele, které je 
přílohou tohoto bodu jednání 
 
22. Změna objednávky č. 68/2016 na technický dozor investora k akci „Rekonstrukce 
sociálního zařízení včetně sprch u bazénu“ ZŠ Labská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené objednávky Výkon 
TDI a koordinátora BOZP na rekonstrukci sociálního zařízení včetně sprch u bazénu, která se 
navýší o 7.667,- Kč včetně DPH z důvodu uzavřeného dodatku mezi MČ Brno – Starý 
Lískovec a zhotovitelem firmou KERAMO D – Dohorák s.r.o. a pověřuje starostu MČ jejím 
podpisem. Objednávka je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 



23. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Zpracování projektové dokumentace na přístavbu Základní a Mateřské škol Brno, 
Elišky Přemyslovny 10, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s realizací projektové dokumentace „Zpracování projektové dokumentace na přístavbu 
Základní a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10, Brno – Starý Lískovec“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování 
projektové dokumentace na přístavbu Základní a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 
10, Brno – Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379 
2. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČO: 689 03 316 
3. HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o., Šámalova 72, 615 00 Brno, IČO: 607 

45 665 
4. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 293 55 257 
5. STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ: 188 24 307 

 
4. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Zpracování projektové 
dokumentace na přístavbu Základní a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10, Brno – 
Starý Lískovec“, která se bude konat dne 6.10.2016 v 10:00 ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  

 
24. ,,Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ 
Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec“ JŘBU 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje 
 

1. Vícepráce v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci: 
Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ 
Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec 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. 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.  
 
25. Dohoda o narovnání 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně objednatele a společností 
JIRMAL, spol. s r.o., se sídle Veveří 46, 602 00 Brno, IČ: 27732941, na straně zhotovitele. 
Předmětem Dohody o narovnání je oprava tiskové početní chyby. Dohoda o narovnání je 
přílohou tohoto bodu jednání.  
 
26. TJ Tatran Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání doplnění 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 ) xxxxxxxxxxxxxx, bytem a místem 
podnikání Brno, Oblá 54, IČ: 64291162, 3) xxxxxxxxxxxx, bytem Brno, Oblá 54, o 
bezdůvodné obohacení. Doplnění odvolání je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
27. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Volnočasový sportovně – rekreační 
areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská 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, pro veřejnou zakázku „Volnočasový sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ 
mezi ulicemi Oderská, Labská v Brně – Starém Lískovci“. 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit mandatáře s tímto usnesením do 5 dnů od zaslání 
oficiálního výpisu. 
 
28. Zrušení VŘ a souhlas Základní a Mateřské škole Elišky Přemyslovny, Eliška 
Přemyslovny 10, Brno – Starý Lískovec s provedením VŘ na akci:  „Zhotovení 
nového herního prvku na zahradě MŠ Elišky Přemyslovny“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Zhotovení 
nového herního prvku na zahradě MŠ Elišky Přemyslovny“, která byla schválena na 49. 
schůzi a souhlasí s tím, že si Základní škola a mateřská škola Elišky Přemyslovny, Elišky 
Přemyslovny 10, Brno – Starý Lískovec provede výběrové řízení na „Zhotovení nového 
herního prvku na zahradě MŠ Elišky Přemyslovny“ v hodnotě veřejné zakázky max. 
200.000Kč sama. 
 
Ukládá OVš informovat firmy o zrušení VZ. Ukládá OFin předložit RMČ k odsouhlasení 
rozpočtové opatření.  
 



29. Rozpočtové opatření č. 35 – rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ Labská, 
poskytnuté náhrady 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 35, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

 


