
Informace z usnesení 92. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 18.10.2017 
 

1. Rozpočtové opatření č.30 – investiční transfer ZŠ Labská na vybavení kuchyně, voda 
hřiště Bosonožská, sociální a zdravotní pojištění zastupitelů 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (4-0-0) bylo přijato usnesení: 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 30, které je přílohou tohoto bodu usnesení. 
 
2. „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“ – Protokol 
z 1. jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek, protokol z 2. jednání 
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek, oznámení o výběru dodavatele 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje firmu Společnost pro výstavbu sportovního hřiště ZŠ 
Bosonožská Brno, Vedoucí účastník: MTc-stav, s.r.o., Druhý účastník: MOTeC spol. s r.o., 
Třetí účastník: TUBEKO SPORT, spol. s r.o.jako zhotovitele realizace veřejné zakázky 
„Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“ a ukládá  OVš 
informovat firmu ikis, s.r.o. o rozhodnutí RMČ „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ 
Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“.  
 
Zároveň pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o oznámení o výběru 
dodavatele. Protokoly z jednání hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek jsou 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
3. Žádost k zařazení majetku „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci V. a VI. 
Etapa“-VO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti k zařazení majetku „Veřejné 
prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci V. a VI. Etapa“-VO do majetku města Brna, která 
je přílohou tohoto bodu jednání. Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje starostu jejím 
podpisem a ukládá OVš odeslat žádost na MMB OI. 
 
4. Pronájem volného bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. P6 v bytovém domě na ulici Labská 
č. o. 29, Brno, vel. 3+kk, byt pro příjmově vymezené osoby, reg. č. 016/17, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, nájemné stanovené pro byty pro příjmově vymezené osoby, 
žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje smlouvu o nájmu bytu k bytu č. P6, o velikosti 
3+kk, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29, Brno, na dobu určitou 2 let, nájemné mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Platnost smlouvy o nájmu bytu je zde podmíněna uzavřením dohody  
o vyklizení bytu se svolením k vykonatelnosti formou notářského zápisu.  
Smlouva o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
30.11.2017. 
 


