
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 119. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 29.08.2018 
 
1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
17, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravována o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2018.   
 
2. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
10, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravována o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2018.   
 
3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
11, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2018.   
 
4. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 6, 
v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravována o míru inflace vyhlášenou 
ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxx, ukládá 
OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2018.   
 
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
11, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2018.   
 
 
 
 



   

6. 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. 
20, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2018.   
 
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
26, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2018.   
 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
18, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2018.   
 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
10, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2018.   
 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P7, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2018.   
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 5, 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2018.   
 
 



   

12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P6, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládáOSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2018.   
 
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
19, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2018.   
 
14. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 8, v bytovém 
domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně-Starém Lískovci na dobu neurčitou, stanovené nájemné, mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxx, ukládá OSBB 
předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2018. 
 
15. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 10, Dunajská č. o. 41, Brno, 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 18 00060 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 10, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxx, ukládá OSBB 
předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 18 00060 smluvním stranám k podpisu do 
30.09.2018. 
 
16. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 12, Kyjevská č. o. 3, Brno, 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 18 00062 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 12, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB 
předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 18 00062 smluvním stranám k podpisu do 
30.09.2018. 
 
17. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 17, o velikosti 
3+1, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4, Brno-Starý Lískovec, po úmrtí nájemce xxxxxxxxx, na 
syna Romana Valu, nar. xxxxxxxxxxx, protože žadatel nesplňuje podmínku uvedenou v § 2279 odst. 
1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (a nemá vlastní byt), neschvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 17, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 4, Brno-Starý 
Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxx nar. 
xxxxxxx, ukládá OSBB informovat žadatele o usnesení do 30.09.2018. 
 
 



   

18. Postoupení smlouvy o nájmu bytu xxxxxxxxxx  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxx, Brno a Gustav Zámečník, Václavská č. o. 15, Brno, neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu 29, o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno-Starý 
Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxx, na 
dobu určitou 2 roky, stanovené nájemné, ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení do 
30.09.2018.  
 
19. Společný nájem k bytu č. 21, xxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 21, v bytovém domě na ulici 
Labská č. o. 29, Brno-Starý Lískovec, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 21, 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29, Brno-Starý Lískovec, dle smluvních podmínek stávajícího 
nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, stanovené nájemné, mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá 
OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2018.   
 
20. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 5 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 
29, Brno, vel. 3+1, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 012/18, smlouva o 
nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxx, Brno a schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 230.000 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. 5 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29, Brno mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxx, Brno Darovací smlouva a Smlouva 
o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, schvaluje 
pronájem bytu č. 32 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno, vel. 3+1, pronájem 
s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 013/18, smlouva o nájmu bytu  
na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 230.000 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. 32 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno  
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Darovací smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání, ukládá OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2018, OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2018. 
 
21. Způsob pronájmu uvolněného běžného bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byty:  
 
ulice Sevastopolská č. o. 7, byt č. 9, velikost 1+kk, 
ulice Sevastopolská č. o. 7, byt č. 29, velikost 1+kk 
 



   

byly pronajaty dle článku 2 odst. 3a Pravidel, pronájem běžného obecního bytu zveřejněním na 
úřední desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy, ulice Dunajská č. o. 41, byt č. 10, velikost 
1+kk byl pronajat dle článku 2 odst. 3b Pravidel, pronájem běžného obecního bytu zveřejněním na 
úřední desce bez předchozího uzavření darovací smlouvy. 
 
22. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
9, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxx, ukládá OSBB provést technickou prohlídku bytu. 
 
23. RO č. 24 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.24, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
24. Návrh OZV SMB, o místních poplatcích 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
25. Smlouvy o reklamní činnosti 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smluv o zajištění reklamní činnosti mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, na straně poskytovatele a níže 
uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
 
IČ: 45809712 FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha  
IČ: 26915791 PRESL s.r.o., Brno, Komárovská 663/3, PSČ 617 00  

     IČ: 03894231 A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice 
 
a pověřuje OSŠK předložit smlouvy k podpisu smluvním stranám do 03.09.2018.  
 
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-sportovní 
akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 22.9.2018 u vícegeneračního hřiště na ul. 
Bosonožská v Brně-Starém Lískovci. Jednotlivé smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
26. Žádost o udělení výjimky z pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek 
financovaných z rozpočtu městské části Brno-Starý Lískovec – oprava studní ve správě městské 
části 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje udělení výjimky z pravidel pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu městské části Brno-Starý Lískovec, která 
byla schválena pod bodem jednání č. 8 na 39. schůzi Rady městské části Brno-Starý Lískovec dne 
24. 2. 2016 a zároveň souhlasí s cenovou nabídkou firmy PORATEN s. r. o., která je 400.000,- Kč 
bez DPH za opravu čtyř studní ve správě městské části Brno-Starý Lískovec a ukládá OVš vystavit 
objednávku a předložit starostovi k podpisu do pěti dnů od obdržení výpisu ze 119. schůze Rady 
městské části Brno-Starý Lískovec. 



   

27. RO č. 25  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.25, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
28. Žádost o výměnu stávajících technologických rozvaděčů UPC 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výměnou dvou stávajících technologických rozvaděčů, 
které jsou zapuštěny částečně do fasády objektu na adrese Kurská 8 a Dunajská 37 za dodržení 
těchto podmínek: 
 
Jiné rozměry rozvaděčů znamenají v jednom směru doplnění zateplení spolu s povrchovou 
úpravou a ve druhém směru možná výřez ze zateplení. V případě zásahu do stávajícího zateplení 
nutno provést přesný řez úhlovou bruskou tak, aby nebyl poškozen povrch zateplení či soklu mimo 
plochu nového rozvaděče. Spáru mezi rozvaděčem a zateplením či soklem zatmelit trvale pružným 
tmelem. Obnaženou plochu stěny a soklu v místě po demontovaném rozvaděči nutno doplnit 
zateplením a povrchovou úpravou ve stejné skladbě jako stávající fasáda a sokl, tj. stejný typ 
izolantu, stejná barva i zrnitost omítky. Doplněné zateplení či omítka soklu bude opatřeno základní 
vrstvou (cementová stěrka + skleněná síťovina) přetaženou 150 mm na okolní stávající zateplení či 
sokl. Vznikne tak pracovní spára ve finální omítkovině, či mozaice soklu - je třeba dbát o to, aby 
byla čistá, rovná a hladká, což znamená předem rozměřit a používat pomocné pásky k ochraně 
částí fasád, jež nemají být dotčeny. Místo styku nového rozvaděče a omítkovin fasád bude 
vytmeleno a ještě olištováno kovovou nebo plastovou lištou stejné barvy jako skříň rozvaděče 
přilepenou nebo nýtovanou ke stěnám rozvaděče. 
 
29. Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného – byty zvláštního určení v domech zvláštního určení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje u prodlužování smluv o nájmu bytu u bytů zvláštního 
určení uzavřených do 30.09.2017 uplatnit úpravu nájemného, a to tak, že těmto nájemcům bude 
poskytnuta sleva z nájemného 51,05% z cílové částky nájemného 57,20 Kč/m2/měsíc. Jedná se o 
byty zvláštního určení v domech zvláštního určení na adrese ulice Kosmonautů č. or. 17, 19 a 23, 
schvaluje Dohodu o poskytnutí slevy z nájemného z nájmu bytu, která bude obsahovat úpravu 
nájemného formou 51,05% slevy z nájemného, tedy výši nájemného z bytu 28 Kč/m2/měsíc na 
dobu určitou maximálně dvou let, na kterou pronajímatel tuto slevu poskytuje a který je 
autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, schvaluje Oznámení o úpravě nájemného z bytu 
nájemcům bytů v bytech v bytových domech zvláštního určení ve správě MČ Brno-Starý Lískovec o 
úpravě nájemného z bytu formou 51,05% slevy z nájemného, které je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání. 
 
30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 18 00039 na veřejnou zakázku „Demolice a 
výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý 
Lískovec“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
09 9 500 18 00039 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Demolice a výstavba kontejnerových stání 
na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“, jímž je objednatel 
statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a 
zhotovitelem - firmou A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, Modřice 664 42, IČ: 03894231 zastoupenou 



   

Josefem Juráčkem a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. Návrh dodatku č. 1 je přílohou tohoto 
bodu jednání. 

 
31. Návrh dodatku č. 1 ke SOD č. 09 9 500 17 00042 na realizaci veřejné zakázky „Demolice a 
výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý 
Lískovec - technický dozor investora a koordinátor BOZP“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
09 9 500 17 00042 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Demolice a výstavba kontejnerových stání 
na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec - technický dozor 
investora a koordinátor BOZP“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem Ing. Daliborem Pazderkou se sídlem Konečného 
náměstí 541/2, 602 00 Brno, IČ: 114 076 044 a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. Návrh 
dodatku č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
32. Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a instalace 
pingpongových stolů na veřejná prostranství v MČ Brno-Starý Lískovec       
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Dodávka a instalace pingpongových stolů na veřejná prostranství v MČ Brno-Starý 
Lískovec. Souhlasí s oslovením firem: 
 
Vladimír Matěja-GRANA s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 
GOLD RETURN s.r.o., Zvonková 539, 763 14 Zlín-Kostelec 
PROSTAVBY a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice 
DIRECT MEDIA s.r.o., divize Hřiště, Špitálka 49/8, 602 00 Brno. 
 
Zadávací dokumentace tvoří nedílnou přílohu tohoto bodu jednání. RMČ ukládá OVŠ neprodleně 
odeslat zadávací podmínky firmám ke zpracování cenové nabídky. 
 
33. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská  1.část – 
IT“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou přílohu č. 1 
bodu tohoto jednání pro veřejnou zakázku „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská“. 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit příkazníka s tímto usnesením. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


