
Informace z usnesení 51. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 13. 07. 2016 
 
1. Žádost o splátkový kalendář – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Brně – Starém Lískovci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí se sepsáním splátkového kalendáře s paní Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, uživateli 
bytu č. 24 na ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno – Starý Lískovec,  na úhradu nedoplatku na 
vyúčtování plnění spojených s užíváním předmětného bytu za rok 2015, který po částečných 
úhradách činí 18 945 Kč, v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 6 315 Kč s podmínkou 
ztráty výhody splátek a s povinností uhradit poslední splátku do 31.10.2016.   
 
2. Žádost o poskytnutí dodatečné slevy z nájemného za měsíc červen r. 2016 – 
xxxxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 19 na ul. Labská č. o. 35 v Brně 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje paní xxxxxxxxxx, nájemci bytu č. 19 na ul. Labská 
č. o. 35 v Brně – Starém Lískovci dodatečnou slevu na nájemném ve výši 1 779 Kč za měsíc 
červen r. 2016, ukládá OBSS informovat nájemce o usnesení. 
 
3. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16, o velikosti 2 + 
kk v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou 
částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, regulované nájemné, 
pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2016.  
 
4. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec:  

Bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem bytu č. 21 o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na ulici Ulice 
Kosmonautů č. o. 17, Brno s panem xxxxxxxxxxxxxxxx, dosud bytem Studentská 3, Brno, 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 21, v bytovém domě 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx 
s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude docházet k porušování dobrých mravů, bude-li 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. 7. 
2016.   

5. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 17 o vel. 2+kk, v domě zvláštního 
určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
podmínky, že ukončí nájem stávajícího obecního bytu v domě Svážná 21 a vyklizený byt předá 
MČ Brno – Nový Lískovec, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 17, v bytovém 
domě 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 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude docházet k porušování 
dobrých mravů, bude-li 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. 7. 2016.   

6. Přechod nájemního práva dle §2282 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 34, o velikosti 
1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na vnuka xxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 34, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno 
– Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a 
nájemcem xxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, regulované nájemné, pověřuje OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2016. 
 
7. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 9 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno, vel. 3+1, 40 % z 
ceny oprav, které hradí nový nájemce 149 249 Kč, reg. č. 006/16, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxx, Labská 37, Brno. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 149 249 Kč, Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec 
Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 9 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, vel. 3 + 1, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o 
budoucí smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2016.   
OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2016. 
 
8. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 10, v 
bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním 
stranám k podpisu do 31. 7. 2016. 
 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 49, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený 
dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016.  
 
 
 



10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 5, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016.  
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 16, v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2016.  
 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 45, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek 
ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2016.  
 
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 32, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016.  
 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2016. 
 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 31, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě 
o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2016. 
 
 



16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 8, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2016.  
 
17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 2, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě 
o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2016.  
 
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 
rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2016. 
 
19. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 23, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2016.  
 

20. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 31, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2016.  
 
21. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 11, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2016.  
 
 



22. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2016.  
 
23. Žádost o povolení umístění odkládací schrány – Dodejna Brno 25 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
24. Souhlas ke kácení stromu na pozemku p.č. 2260 k.ú. Starý, zahrada MŠ Labská 7   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Populus tremula (topol osika) 
rostoucího na pozemku p.č. 2260 k.ú. Starý Lískovec, zahrada MŠ Labská 7. Důvodem ke 
kácení je stavba „Rekonstrukce chodníků v zahradě MŠ Labská“. 
 
25. Výběr zhotovitele pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oplocení na 
dětském hřišti Kurská x Kyjevská, Kyjevská x Irkutská, Irkutská zadní“  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, s výběrem firmy A+J Ploty s.r.o. 
v maximální ceně díla 276 000,- Kč bez DPH, pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s 
názvem„Oplocení na dětském hřišti Kurská x Kyjevská, Kyjevská x Irkutská, Irkutská zadní“ 
a ukládá OVš do příštího zasedání RMČ předložit ke schválení návrh SOD. 
 
26. Veřejná zakázka malého rozsahu „Regenerace herního areálu Vícegenerační hřiště 
Bosonožská“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem  
„Regenerace herního areálu Vícegenerační hřiště Bosonožská“ bez náhrady s tím, že hřiště 
bude ponecháno ve stávajícím stavu. 
 
27. Rozpočtové opatření č. 24 – snížení investičních výdajů v rámci bytového hospodářství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 24, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
28. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Stavební úpravy 
školy Bosonožská Brno – Starý Lískovec“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Bere na vědomí Žádost od firmy JIHSTAV s.r.o., Pompova 4, 617 00 Brno, IČ: 263 01 776 o 
prodloužení termínu pro podání cenové nabídky na termín po 17. 7. 2016 z důvodu čerpání 
dovolených. Této žádosti se z důvodu termínu schůzí RMČ Brno – Starý Lískovec a doby 
realizace nevyhovuje. 
 
Schvaluje firmu Moravská stavební unie – MSU s.r.o. jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu ,,Stavební úpravy školy Bosonožská Brno – Starý Lískovec“  



 
Ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
29. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Stavební úpravy školy 
Bosonožská Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 
16 00147 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Stavební úpravy školy 
Bosonožská Brno – Starý Lískovec“, 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 náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 485 29 303 zastoupenou prokuristou Ing. 
Marianem Palou a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
30. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce 
školní zahrady MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec – 1. část“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Bere na vědomí Žádost od firmy MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno o prodloužení 
termínu pro podání cenové nabídky na 13. - 14. 7. 2016 z důvodu začátku prázdnin a 
dovolených. Této žádosti z důvodu termínu schůzí RMČ Brno – Starý Lískovec a doby 
realizace nevyhovuje. 
 
Schvaluje firmu TOPSTAV s.r.o. jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Rekonstrukce školní zahrady MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec – 1. část“  
 
Ukládá  OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
31. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce školní 
zahrady MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec – 1. část“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 
16 00146 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce školní zahrady 
MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec – 1. část“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - 
Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou 
TOPSTAV s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ: 469 77 660 zastoupenou jednatelem Ing. 
Vasil Charalambidis a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
32. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava sportovního 
areálu ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec - hloubková regenerace umělého trávníku“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje firmu Ing. David Kozák jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Oprava sportovního areálu ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec - hloubková regenerace 
umělého trávníku“  
 
Ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 



 
33. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava sportovního areálu 
ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec – hloubková regenerace umělého trávníku,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 16 00145 mezi zadavatelem 
veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava sportovního areálu ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec 
– hloubková regenerace umělého trávníku, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem Ing. Davidem 
Kozákem, Trnkova 1550/134, 628 00 Brno, IČ: 870 90 040 a pověřuje starostu MČ jejím 
podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bode jednání. 
 
34. Rozpočtové opatření č. 25 –  rekonstrukce školní zahrady MŠ Oderská 2, stavební 
úpravy školy Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 25, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
35. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „IT 
služby pro MČ Brno - Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,IT služby 
pro MČ Brno - Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 

1. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795, Kontaktní adresa: 
AutoCont CZ a.s., Vladan Šandera, Sochrova 3178/23, 616 00 Brno 
2. 3S.cz, s.r.o., Ondřej Chudárek, Eliášova 1055/25, 616 00 Brno, IČ: 27683273 
3. amccomp s.r.o., Ing. Michal Olejník, Křídlovická 20, 603 00 Brno, IČ: 26310082 
4. Trusted Network Solutions, a.s., Libor Havelka, Žižkova 600, 664 01 Bílovice nad Svitavou, 
IČ: 26239701 
5. MERIT GROUP a.s., Iveta Mládeková, Březinova 7, 772 00 Olomouc, IČ: 64609995 
 
4. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „IT služby pro MČ Brno - Starý 
Lískovec“ ve složení: 
 

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

 
a ukládá Tomáši Okřinovi oslovit firmy k podání cenové nabídky  
 
 
 
 
 



36. Vyjádření k záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – „Prodloužení TT z Osové ke 
Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec vydává vyjádření, ve znění přílohy č. 3 bodu tohoto jednání, k 
oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU 
v Bohunicích – 1. etapa“.  
 
 


