
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 103. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 21.03.2018 
 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 2 v přízemí domu č. o. 11 na ulici Sevastopolská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 2, situovaném v přízemí domu č. or. 11, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: Presl, s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno    
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši   97 451 Kč bez 
DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 35 v 7. podlaží domu č. o. 9 na ulici Sevastopolská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 35, situovaném v 7. podlaží domu č. or. 9, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01      
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 90 739 Kč bez 
DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 31 v 
8. podlaží domu č. or. 37 na ulici Dunajská v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 31, situovaném v 8. podlaží domu č. or. 37, na ulici Dunajská v Brně“ 
provedla společnost: PRESL, Komárovská 3, 617 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 423.142 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, která 
je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů. 
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 16 ve 
4. podlaží domu č. or. 45 na ulici Dunajská v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 16, situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 45, na ulici Dunajská v Brně“ 
provedla společnost: PRESL, Komárovská 3, 617 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 361.859 Kč bez DPH. 



   

 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, která 
je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů. 
 
5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 47 
situovaném v 6. podlaží domu č. or. 23 na ulici ul. Kosmonautů v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 47, situovaném v 6. podlaží domu č. or. 23, na ulici ul. Kosmonautů 
v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01      
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 206.991 Kč bez 
DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, která 
je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů. 
 
6. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 5 ve 
2. podlaží domu č. or. 31 na ulici Labská v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 5, situovaném ve 2. podlaží domu č. or. 31, na ulici Labská v Brně“ 
provedla společnost: JIRMAL spol. s r. o., Veveří 46, 602 00 Brno jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 352.544 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, která 
je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů. 
 
7. Nabídkové řízení - „Provedení výměny kotle v nebytových prostorách (PPL spol. s r.o. - Fitness 
Petra) v objektu na ulici Labská č. or. 27, Brno-Starý Lískovec“ - Výzva k podání cenové nabídky 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu - zadávací dokumentace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Výzvu k podání cenové nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu - zadávací dokumentaci „Provedení výměny kotle 
v nebytových prostorách (PPL spol. s r.o. - Fitness Petra) v objektu na ulici Labská č. or. 27, Brno-
Starý Lískovec“, včetně slepého položkového rozpočtu, schvaluje seznam uchazečů, kteří budou 
k podání předmětné nabídky osloveni: 
 
Instalotherm-Veselka, s.r.o. 
K Berce 688/3 
642 00, Brno 
IČO: 26912538 
DIČ: CZ26912538 
Petr Veselka, +420 777 727 578 
e-mail: veselka.petr@volny.cz 
 



   

KLEIN SERVIS, s.r.o. 
Hostěrádky Rešov 101 
68352, Hostěrádky Rešov 
IČO: 29205824 
DIČ: CZ29205824 
Eva Svobodová, +420 739 201 913 
e-mail: kleinservis@seznam.cz 
 
MoTeC spol. s r.o. 
Slunečná 4 
634 00, Brno 
IČO: 47903392 
DIČ: CZ699002617 
Martin Majer, +420 721 266 718 
e-mail: majer@motec.cz 
 
Jiří Makovička 
Oblá 69 
634 00, Brno 
IČO: 76117316 
DIČ: CZ6204100694 
Jiří Makovička, +420 774 527 811 
e-mail: Makovicka.Jiri@seznam.cz 
 
8. Vyhodnocení plánu VHČ za rok 2017 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyhodnocení plánu VHČ za rok 2017 včetně jeho 
Komentáře. 
 
9. Návrh žadatelů na pronájem sociálních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje níže uvedený návrh žadatelů o byt evidovaných v městské 
části Brno-Starý Lískovec na pronájem sociálních bytů, a to takto: 
  

Byt 4+1 a 3+1 Žadatel Trvalé bydliště Osob/z toho dětí 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 4/2 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 3/1 

 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 4/3 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 3/1 

 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4/2 

Byt 2+1 a 2+kk xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3/2 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3/1 

 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3/1 

 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 3/2 

 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2/1 

 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2 

Byt 1+1 a 1+0 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 2/1 

 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2/1 

 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 



   

 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 1 

 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 

 
Ukládá OSBB zaslat usnesení Rady městské části Bytovému odboru Magistrátu města Brna 
nejpozději do 30.03.2018. 
 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00022, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00022 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, Babice nad 
Svitavou 331, 664 01, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 35, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 7. podlaží domu 
č. or. 9 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 90.739 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 18 00022 smluvním stranám k podpisu v termínu do 16. 04. 2018. 
 
11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00023, Presl s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00023 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. 2, o velikosti 3+1, nacházejícím se v přízemí domu č. or. 11 na ulici 
Sevastopolská v Brně v celkové ceně 97.451 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 18 00023 smluvním stranám k podpisu v termínu do 16. 04. 2018. 
 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00024, PRESL s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00024 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, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího 
v opravách či úpravách v bytě č. 16, o velikosti 1+3, nacházejícím se ve 4. podlaží domu č. or. 45 na 
ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 361.859 Kč bez DPH.  
 
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské části 
Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit 
smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00024 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.04.2018. 
 
13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00025, PRESL s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00025 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, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího 
v opravách či úpravách v bytě č. 31, o velikosti 1+3, nacházejícím se v 8. podlaží domu č. or. 37 na 
ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 423.142 Kč bez DPH.  
 
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské části 
Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit 
smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00025 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.04.2018. 
 
14. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00026, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00026 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, Babice nad 
Svitavou 331, 664 01 Babbice nad Svitavou, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 47, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 
6. podlaží domu č. or. 23 na ulici ul. Kosmonautů v Brně v celkové ceně 206.991 Kč bez DPH.  
 
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské části 
Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit 
smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00026 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.04.2018. 
 
15. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00027, JIRMAL s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00027 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a společnost JIRMAL, spol. s r. 
o., Veveří 46, 602 00 Brno na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 5, o velikosti 1+3, nacházejícím se ve 2. podlaží domu 
č. or. 31 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 352.544 Kč bez DPH.  
 
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské části 
Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit 
smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00027 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.04.2018. 
 
16. Žádost o vyjádření k PD pro územní řízení na stavbu: „Obchodní stánek – pozemek p. č. 
1681/43“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
17. Kácení dřevin na pozemku p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec a jeho další úprava 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s: 

-  vykácením všech stávajících dřevin z pozemku p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec v souladu se 
znaleckým posudkem Ing. Žižlavské č. 409-2/2018 ze dne 6. 3. 2018 a s 

-  odstraněním plotu ze severní, východní a jižní hranice pozemku  



   

-  zbouráním zahradního domku,  
-  odstraněním přístřešku WC a dalších volně ležících předměty 
-  zasypáním – zakrytím sklípku 

a ukládá komisi ŽP navrhnout další využití předmětného pozemku. 

18. Opakovaná žádost o vyjádření k PD pro územní řízení na stavbu: „Dopravní a technická 
infrastruktura pro výstavbu v lokalitě Pražská - Jemelkova“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nevydává stanovisko ke stavbě: „Dopravní a technická infrastruktura 
pro výstavbu v lokalitě Pražská - Jemelkova“ podle předložené dokumentace vyhotovené 
společností Arch. Design s r. o. a datované 05/2017 a doporučuje investorovi obrátit se na 
Kancelář architekta města Brna, Odbor dopravy a Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu 
města Brna k získání komplexního stanoviska města Brna, a to s ohledem na další četné 
developerské záměry v jihozápadní části města Brna, a to zejména z důvodu dopravní obslužnosti 
a zahušťování dopravy vzhledem ke kapacitě ulice Jihlavské a dalších zdejších komunikací. 

19. Rozpočtové opatření č. 4 -  volba prezidenta, zařazení transferu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 4, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
20. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 26.137,62 Kč. 
 
21.Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu ve výši 
51.199,00 Kč. 
 
22. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí „Zápis z jednání škodní a likvidační komise konané 
dne 14.03.2018“, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
23. Kontrola a údržba dětských hřišť 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s textem výzvy k podání cenové nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu Kontrolu a údržbu dětských hřišť v MČ Brno – Starý Lískovec a s oslovením 
firem: 
 
Vladimír Matěja – Grana s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha, IČ: 24150304, provozovna Stříbrné 
Hory 50, 582 22. 
Marek Doležal, Blahoslavova 965/39, 612 00 Brno, IČ: 70464197 
NOKASPORT, Novohradský Marek, U Vlečky 1895/18, 664 34 Kuřim, IČ: 62880691 
Bonita Group Service s.r.o., Koráb 13, 666 01 Tišnov, IČ:27738795 
 
k podání cenové nabídky ve stanoveném termínu. Zadávací dokumentace tvoří nedílnou součást 
tohoto usnesení. 
 



   

Ukládá OVŠ odeslat výzvy k podání cenových nabídek. 
 
24. Vyřazení členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyřazení členů ze zásahové Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec: 
● xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
●   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
a ukládá OSŠK informovat tyto členy o jejich vyřazení. 
 
25. Žádost o povolení k užití znaku MČ ve znaku Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s užitím znaku MČ Brno-Starý Lískovec v nově 
vyhotoveném znaku jednotky. Tento znak – domovenka – se následně používá na pracovních a 
společenských uniformách jednotky a ukládá OSŠK informovat velitele jednotky o usnesení. 
 
26. Žádost sboru dobrovolných hasičů Starý Lískovec-SPORT 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí reklamních předmětů s logem MČ Brno-Starý 
Lískovec žadateli při pořádání závodů „Přípravková soutěž“ - běh na 60 m s překážkami, pro mladé 
hasiče od 1 do 8 let. 
 
27. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,, Zpracování 
projektové dokumentace na opravu elektroinstalace společných prostor bytových domů 
Dunajská 37,39,41,43,45, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kurská 2,4,6,8, 
Kyjevská 1,3, Vltavská 2, Kosmonautů 23, Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
 
1. se zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby na veřejnou zakázku „Zpracování 
projektové dokumentace na opravu elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 
37,39,41,43,45, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kurská 2,4,6,8, Kyjevská 1,3, 
Vltavská 2, Kosmonautů 23, Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,, Zpracování 
projektové dokumentace na opravu elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 
37,39,41,43,45, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kurská 2,4,6,8, Kyjevská 1,3, 
Vltavská 2, Kosmonautů 23, Kosmonautů 17,19, 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. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 293 55 257 
3. JŠ projekční a inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 283 44 669 
4. STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ: 188 24 307 
5. PROJECT building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno, IČ: 479 17 431 



   

 
4. svolat komisi pro otvírání a hodnocení obálek na výše zmíněnou akci ve složení min 3 členů 
schválených RMČ: 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
3. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
4. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
7. Mgr. Iva Staňková (vedoucí odboru správy budov a bytů) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
28. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování 
projektové dokumentace na zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
 
1. se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby na 
zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování 
projektové dokumentace na zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“, která je přílohou 
tohoto bodu jednání 
 
4. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. PROJECT building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno, IČ: 479 17 431 
2. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 293 55 257 
3. HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o., Šámalova 72, 615 00 Brno, IČO: 607 45 665 
4. STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ: 188 24 307 
5. JŠ projekční a inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 283 44 669 

 
 
4. svolat komisi pro otvírání a hodnocení obálek na výše zmíněnou akci ve složení min 3 členů 
schválených RMČ: 

8. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
9. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
10. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
11. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
12. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
13. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
14. Mgr. Iva Staňková (vedoucí odboru správy budov a bytů) 

 
 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
 
 



   

29. Bankovní služby – dohoda o stanovení individuálních cen s Komerční bankou 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje „Dohodu o stanovení individuálních cen“ s Komerční 
bankou, a.s., IČ 45317054, na straně jedné a Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec na 
straně druhé, která je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje starostu MČ Brno-
Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného podpisem této dohody. 
 
30. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: Zavlhání 
spojovací chodby EKO gymnázium, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
 
1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: Zavlhání spojovací 
chodby EKO gymnázium, Brno-Starý Lískovec, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 46, 602 00 Brno, IČ: 27732941 
2. SCF SERVIS, s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 27680339 
3. KROS – stav, a.s., Körnerova 455/7, 602 00 Brno, IČ: 26227657 
4. N.K. Stav Brno a.s., Košuličova 755/41, 619 00 Brno, IČ: 26938219 
5. Speciální stavby, spol. s r.o., Ulrychova 936/15, 624 00 Brno, IČ: 44960620 

 
3. svolat komisi pro otvírání a hodnocení obálek na výše zmíněnou akci ve složení min 3 členů 
schválených RMČ: 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
3. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
4. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
7. Mgr. Iva Staňková (vedoucí odboru správy budov a bytů) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 


