
Informace z usnesení 68. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 21.12.2016 
 

1. Bankovní služby – dodatky smluv s Komerční bankou 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 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 vrstvené úročení pro 1. 
čtvrtletí roku 2017. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 52 – invest. transfer na kontejnerová stání, navýšení vlastních 
příjmů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 52, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
3. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výměna 3 stávajících 
přípravných kuchyní MŠ Labsá 7, Brno-Starý Lískovec,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Josef Kučera jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu ,,Výměna 3 stávajících přípravných kuchyní MŠ Labská 7, Brno-Starý 
Lískovec“  a ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
4. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výměna 3 stávajících 
přípravných kuchyní MŠ Labsá 7, Brno-Starý Lískovec,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 
16 00215 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,, Výměna 3 stávajících 
přípravných kuchyní MŠ Labská 7, Brno-Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ 
Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem Josefem 
Kučerou se sídlem Arménská 13, 625 00 Brno, IČO: 60428031 a pověřuje starostu MČ jejím 
podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
5. Veřejná vyhláška - Osová 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním námitky proti návrhu veřejné 
vyhlášky Opatření obecné povahy „Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy 
provozu a dopravního značení na místní pozemní komunikaci Osová“ ve znění: 

MČ Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s navrhovanou realizací opatření pro cyklisty na místní 
pozemní komunikaci Osová podle dokumentace, která je nedílnou přílohou Oznámení o 
záměru stanovení změny místní úpravy provozu a dopravního značení na místní pozemní 
komunikaci Osová. Pro výrazný nedostatek parkovacích stání v MČ Brno – Starý Lískovec 
požaduje realizovat takovou místní úpravu provozu, která umožní na místní komunikaci 
Osová výhradně parkování osobních automobilů. 

Rada ukládá OVŠ  odeslat námitku OD MMB v požadovaném termínu a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 

 
 


