
Informace z usnesení 84. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 03.07.2017 
 

1. Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace – žádost o dofinancování 

myčky nádobí z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec 

 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec: 
 

Souhlasí s oprávněním příspěvkové organizace vystupovat jako zadavatel v právních vztazích 
vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání při hodnotě 
nad 100.000Kč.  
 
S návrhem uchazečů, kteří byli osloveni k podání cenové nabídky: ELPO Gastrotechnika, s.r.o., 
HB servis s.r.o., Jaromír Kříž. 
 
Bere na vědomí firmu HB servis s.r.o. s cenou ve výši  154.178,20Kč včetně DPH k dodání 
myčky nádobí do Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace, jež vzešla 
z výběrového řízení, které si na základě souhlasu prováděla škola sama. 
 
Souhlasí s proplacením rozdílu mezi poskytnutou dotací a skutečnou cenou za pořízení nové 
myčky ve výši 84.178,20Kč z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec a ukládá OFin provézt 
rozpočtové opatření a proplatit částku 84.178,20Kč na účet školky, vyúčtovat transfer na MMB, 
OŠMT. 
 
2. Překládka sítě elektronických komunikací k akci: ,,Zpracování projektové 

dokumentace objektu Klobásova 9, Brno-Starý Lískovec, která je ve vlastnictví České 

komunikační infrastruktury a.s. 

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o realizaci 
překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00033 mezi stavebníkem žádající o 
překládku sítě elektronických komunikací, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec, zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a vlastníkem sítě elektronických 
komunikací, jímž je Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 
00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 04084063. Návrh smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 21 – rekonstrukce objektu Klobásova 9 – překládka sítě 

elektronických komunikací 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 21, které je přílohou tohoto bodu 
jednání a   p o v ě ř u j e  vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 

4. Výběrové řízení: ,,Komplexní organizační a věcné zajištění zadávání veřejných zakázek 

podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,, 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje text výzvy k podání cenové nabídky na realizaci  
veřejné zakázky malého rozsahu :  „Komplexní organizační a věcné zajištění zadávání veřejných 
zakázek podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“. 
Zadávací podmínky  jsou přílohou tohoto bodu jednání a schvaluje okruh zájemců, kteří budou 
vyzváni k podání cenové nabídky : 
1. ikis, s.r.o.,Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 63485290 



2. AP INVESTING, s.r.o., Palackého 768/12, 612 00 Brno, IČ: 60712121 
3. RTS, a.s.,  Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno, IČ: 25533843 
4. VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ : 25084275 
5. DEA Energetická agentura, s.r.o, Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ : 41539656 
 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 
Schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek : 

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) 

 

Ukládá OVV  zabezpečit odeslání výzvy k podání cenové nabídky. 
 

 


