ZÁPIS
z 10. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v pondělí dne 18.02.2019 od 11.00 hod.
v zasedací místnosti rady
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 11
celkem: 11

K bodu 1 - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná
usnášení.
Pan starosta konstatoval, že Ing. arch. Petr Bořecký a JUDr. Michaela Dumbrovská
zápis 9. schůze RMČ BS ověřili s tím, že zápis odpovídá skutečnosti.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: Mgr. Marii Jílkovou a Ing. Romana Kotěru.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

schvaluje
navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Výměny bytů
Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce - Botanická 45a, Brno, byt č.
Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí - Poříčí 37, Brno, byt č.
Společný nájem bytu - Jánská 25, Brno, byt č.
Uzavření nájemní smlouvy - Kounicova 1, Brno, byt č.
Bytová náhrada za byt č. , Dornych 25a, Brno
Výměny bytů - Úvoz 118, Brno, byt č.
Skončení nájmu bytu - Orlí 6, Brno, byt č.
Rozšíření předmětu nájmu - Rumiště 11, Brno, byt č.
Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím statutárního města Brna 1

Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Hybešova 65c, Brno, byt č.
Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím statutárního města Brna sociální byt bez potřeby komplexní sociální podpory - Cejl 49, Brno, byt
č.
Žádost o pronájem prostoru - „bývalá prádelna", Orlí 6, Brno
Skončení nájmu bytu - Křenová 55, Brno, byt č.
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (V. část)
Nesouhlasy s narovnáním právních stavů
Souhlas s narovnáním právního stavu - Orlí 6, Brno, byt č.
Aktuálně volné nebytové prostory (I. část)
Aktuálně volné nebytové prostory (II. část)
Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 101, Křížová 8, Brno
Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 109, Lidická 17, Brno
Výpověď - nebytový prostor č. 104, Cejl 35, Brno
Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Konečného nám.
1, Brno, byt č.
Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Kopečná 40,
Brno, byt č.
Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Pekařská 70,
Brno, byt č.
Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Pekařská 88,
Brno, byt č.
Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Bratislavská 39,
Brno, byt č.
Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Přízova 2, Brno,
byt č.
Žádost o narovnání právního stavu - Jánská 16, Brno, byt č.
Žádost o narovnání právního stavu - Květinářská 2, Brno, byt č.
Výpověď nájmu bytu - Vídeňská 36, Brno, byt č.
Žádost o uzavření dohody o splátkách - Kounicova 1, Brno
PV Hlinky 46, Brno, byty
- prodloužení termínů
PV Orlí 22/24, Brno, byt č. - prominutí smluvní pokuty
PV Lidická 8, Brno, byt - prominutí smluvní pokuty
PV Kobližná 8, Brno - převod práv a povinností
VZ Kobližná 9 - oprava parteru a navazujících prostor objektu - výpověď
příkazní smlouvy
VZ Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 - oprava obvodového pláště budovy, dvora a
sklepů, dodatek č. 3 (změna ceny díla)
Dispozice s majetkem /1/19/ - Prodej p.č. 101/7, k.ú. Trnitá (Podnásepní)
Dispozice s majetkem /2/19/ - Věcné břemeno p.č. 566, 575/1, 584, 588,
596/1, 599, 621, k.ú. Město Brno (Solniční)
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Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Liškutin Petr
Liškutin Petr
Liškutin Petr
Liškutin Petr
Liškutin Petr
Liškutin Petr
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.

45. Dispozice s majetkem /3/19/ - Nabytí p.č. 250/1,3; 1052/1, 1083/3,
1522/1,2; k.ú. Veveří (Kounicova)
46. Dispozice s majetkem /81/18/ - Prodej, pronájem p.č. 596/1, k.ú. Město
Brno (Solniční)
47. Dispozice s majetkem /103/18/ - Stanovisko MČ - p.č. 817/1, 826/1, k.ú.
Staré Brno (Veletržní)
48. Záměr pronájmu p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova I.)
49. Záměr pronájmu p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova II.)
50. Podmínky nabídkového řízení - prodej obecní vymezené jednotky č. 59/1
(Grmelova 6)
51. Podmínky nabídkového řízení - prodej obecní vymezené jednotky č.
59/13 (Grmelova 6)
52. Prodej obecní vymezené jednotky č. 110/6 (Křenová 23) - návrh dalšího
postupu
53. Sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, Bayerova 5,
příspěvková organizace a Základní škola Brno, Antonínská 3,
příspěvková organizace
54. Přerušení provozu mateřských škol - letní prázdniny
55. Mgr. Vladimír Koudelka, SPORTMEDIA - žádost o poskytnutí záštity a
užití znaku MČ BS
56. Mgr. Vladimír Koudelka, SPORTMEDIA - žádost o poskytnutí záštity a
užití znaku MČ BS
57. Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno - žádost o poskytnutí záštity a
užití znaku MČ BS
58. Nákup terminálových sestav
59. Nákup serveru pro správu bytových domů
60. Vyjádření k návrhům lokalit na umístění cyklostojanů
61. Realizace preventivní akce "Den s Integrovaným záchranným systémem"
62. Smlouva s Ochranným svazem autorským
63. Gymnasia Cantant 2019 - poskytnutí finančního daru pěveckému sboru
64. Různé - informace, zprávy členů rady
65. Závěr

Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.

Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Kolbábek Arnošt, Bc.
Kolbábek Arnošt, Bc.
Mandát Jan, Mgr.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program byl přijat.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Mandát
pro

K bodu 2 - Výměny bytů
Usnesení RMČ/2019/10/02 Výměny bytů
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
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Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

schvaluje
a/ postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Plynárenská 4, Brno,
dosavadní nájemce:
, na nového nájemce:
, dosud bytem Cejl 95, Brno, byt č. , s účinností ode dne fyzického
přestěhování účastníků „Dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy
k bytu podle § 1895 a násl. občanského zákoníku (směna bytů)“ ze dne 26.11.2018, ve
vztahu k bytu č. , Plynárenská 4, Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků
návrhu dohody dojde nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a
povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Plynárenská 4, Brno, nový nájemce:
, dosud bytem Cejl 95, Brno, byt č. , na dobu neurčitou, s účinností
ode dne podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do tří
měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ
BS. Nájemné bude stanoveno ve výši 66 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová
plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50
%.
schvaluje
b/ postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická 41, Brno,
dosavadní nájemce:
, na nového nájemce:
,
dosud bytem Chlupova 4, Brno, byt č. s účinností ode dne fyzického přestěhování
účastníků „Dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu podle
§ 1895 a násl. občanského zákoníku (směna bytů)“ ze dne 03.10.2018, ve vztahu
k bytu č. , Botanická 41, Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu
dohody dojde nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností
z nájemní smlouvy v RMČ BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická 41, Brno, nový nájemce:
, dosud bytem Chlupova 4, Brno, byt č. , na dobu neurčitou, s
účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ
BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do tří
měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ
BS. Nájemné bude stanoveno ve výši 96 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová
plocha sklepa a lodžie bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena
pouze 50 % a
ukládá
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bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy ve vztahu k bodu a/ a b/
správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 3 - Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce - Botanická 45a, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/03 Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce - Botanická 45a, Brno, byt č.

RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
bere na vědomí
nesplnění podmínek pro přechod nájmu bytu č.
obč. zákoníku, z původního nájemce
06.04.2018, na
a

, Botanická 45a, Brno, dle § 2279
, která zemřela dne

ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 4 - Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí - Poříčí 37, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/04 Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí - Poříčí 37, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. , Poříčí 37, Brno, se po úmrtí
která zemřela dne 15.11.2018, stal
,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Poříčí 37, Brno, nájemce:
, na dobu neurčitou, s účinností od 01.04.2019, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
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nejpozději do 31.03.2019. Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m2/měsíc s tím,
že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok. Podlahová plocha sklepa a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného
za užívání bytu započtena pouze 50 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 5 - Společný nájem bytu - Jánská 25, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/05 Společný nájem bytu - Jánská 25, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 2) k bytu č. , Jánská 25, Brno,
dohodou se společnými nájemci
, s účinností od 01.04.2019, jehož obsahem bude mimo jiné nově dohodnutá
výše nájemného 96 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok, a to pro případ, že
nájem bytu vůči nájemci
skončí dříve než 31.10.2021 a
výlučným nájemcem bytu zůstane
s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k
nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 6 - Uzavření nájemní smlouvy - Kounicova 1, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/06 Uzavření nájemní smlouvy - Kounicova 1, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.

, Kounicova 1, Brno, nájemci:
, na dobu neurčitou, s účinností od
01.04.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019. Nájemné bude
stanoveno dle aktuální kvality bytu ve výši 98,40 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro
K bodu 7 - Bytová náhrada za byt č.

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

, Dornych 25a, Brno

Usnesení RMČ/2019/10/07 Bytová náhrada za byt č.

, Dornych 25a, Brno

RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
revokuje
usnesení RMČ/2018/178/36 ze dne 26.02.2018, a to pouze v části týkající se
neschválení nabídnutí dalších bytových náhrad pro nájemce:
, za
stávající byt č.
Dornych 25a, Brno,
bere na vědomí
nemá zájem o nabídnuté bytové náhrady - byt č.
že
Francouzská 20, Brno a byt č.
Křídlovická 57, Brno, pro nájemce:
, za stávající byt č. , Dornych 25a, Brno,

,

schvaluje
nabídnutí bytové náhrady - byt č. , Dornych 31, Brno a byt č. , Vídeňská 38, Brno,
pro nájemce:
, za stávající byt č. , Dornych 25a, Brno a
ukládá
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bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
zdržela se
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 8 - Výměny bytů - Úvoz 118, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/08 Výměny bytů - Úvoz 118, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č.
, Úvoz 118, Brno,
dosavadní nájemce:
, na nového nájemce:
, dosud bytem Slepá 25, Brno, byt č. , s účinností ode dne fyzického
přestěhování účastníků „Dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy
k bytu podle § 1895 a násl. občanského zákoníku (směna bytů)“ ze dne 13.11.2018, ve
vztahu k bytu č. , Úvoz 118, Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků
návrhu dohody dojde nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a
povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Úvoz 118, Brno, nový nájemce:
dosud bytem Slepá 25, Brno, byt č. , na dobu neurčitou, s účinností
ode dne podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do tří
měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ
BS. Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s
usnesením a seznámit žadatele s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 9 - Skončení nájmu bytu - Orlí 6, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/09 Skončení nájmu bytu - Orlí 6, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
neschvaluje
skončení nájmu bytu č.

, Orlí 6, Brno, nájemci:
, písemnou dohodou,

a

bere na vědomí
výpověď nájemců z nájmu bytu č. , Orlí 6, Brno, nájemci:
s tím, že nájemní vztah skončí k 31.03.2019 a nájemci
jsou povinni v této lhůtě uhradit případné závazky vůči MČ BS související s užíváním
bytu/ů a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 10 - Rozšíření předmětu nájmu - Rumiště 11, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/10 Rozšíření předmětu nájmu - Rumiště 11, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
rozšíření předmětu nájmu o volný prostor (bývalé WC o ploše 1 m2), nacházející se ve
3. podlaží domu Rumiště 11, Brno, který bude náležet k bytu č. , Rumiště 11, Brno,
nájemce
s účinností od 01.04.2019, s podmínkou prokázání
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nového
výpočtového listu a s podmínkou podpisu nového výpočtového listu, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019. Nájemné za volný prostor (o
ploše 1 m2) nově náležející k bytu č. , Rumiště 11, Brno, nájemce
bude stanoveno ve výši 68,33 Kč/m2/měsíc s tím, že bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení výpočtového listu správcem k bytu v souladu s
usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 11 - Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím statutárního města Brna - Hybešova 65c, Brno,
byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/11 Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím statutárního města Brna Hybešova 65c, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
bere na vědomí
souhlas statutárního města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. ,
velikost 1+kk, v domě s pečovatelskou službou na ulici Hybešova 65c, Brno,
s žadatelkou
, bytem Skořepka 3a, Brno, na dobu určitou
1 rok (viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, v domě s pečovatelskou službou na ulici
Hybešova 65c, Brno, s žadatelkou
, na dobu určitou 1
2
rok s účinností od 01.04.2019, za nájemné 58,40 Kč/m /měsíc, s podmínkou podpisu
nájemní smlouvy nejpozději do 31.03.2019 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s
usnesením a seznámit žadatelku a MMB s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 12 - Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím statutárního města Brna - sociální byt bez potřeby
komplexní sociální podpory - Cejl 49, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/12 Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím statutárního města Brna sociální byt bez potřeby komplexní sociální podpory - Cejl 49, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,

10

bere na vědomí
žádost statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu bez potřeby komplexní sociální podpory, bytu č.
v domě Cejl 49, Brno,
s žadatelem
bytem Husova 5, Brno, na dobu 1 roku, za
nájemné ve výši 58,30 Kč/m2/měsíc, upravované každoročně k 01.07. o míru inflace
vyhlášenou ČSÚ, a za podmínek stanovených Statutem sociálního bytu, který tvoří
přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna (viz
příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu bez potřeby komplexní sociální podpory,
bytu č.
, Cejl 49, Brno, s žadatelem
(viz příloha č. 3),
na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.04.2019, a za podmínek stanovených Statutem
sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna (viz příloha č. 2), s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou
doložení, že žadatel splňuje stanovenou výši měsíčního příjmu v období 12
kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy (dle Statutu sociálního bytu,
který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města
Brna), a to nejpozději při podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti na náklady
města a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž všechny podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.03.2019. Nájemné bude stanoveno ve výši 58,30
Kč/m2/měsíc, s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem
o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu, uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele a MMB
s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 13 - Žádost o pronájem prostoru - „bývalá prádelna", Orlí 6, Brno
Usnesení RMČ/2019/10/13 Žádost o pronájem prostoru - „bývalá prádelna", Orlí 6, Brno
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
bere na vědomí
podání
doručená dne 22.10.2018, 24.11.2018 a 11.01.2019
na podatelnu MČ BS, týkající se prostoru „bývalé prádelny“, Orlí 6, Brno (viz příloha
č. 4, č. 6 a č. 9), šetření SNMČ BS doručené dne 14.12.2018 (viz příloha č. 7) a
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vyjádření OISBD doručené dne 03.01.2019 (viz příloha č. 8),
revokuje
usnesení RMČ/2018/206/71 ze dne 24.09.2018, a to v části týkající se bezdůvodného
obohacení [schválení zaslání výzvy k vydání bezdůvodného obohacení ve výši
21.600,- Kč (za období od 08/2016 do 08/2018) za neoprávněné užívání společného
prostoru domu (bývalé prádelny o ploše 9 m2), nacházejícího se v 8. podlaží domu
Orlí 6, Brno,
přičemž bezdůvodné obohacení na dobu
od 01.09.2018 až do dne vyklizení a vrácení neoprávněně užívaného společného
prostoru domu (bývalé prádelny o ploše 9 m2) v domě Orlí 6, Brno, je stanoveno ve
výši 96 Kč/m2/měsíc],
neschvaluje
rozšíření předmětu nájmu o prostor (bývalá prádelna o ploše 9 m2) nacházející se v 8.
podlaží domu Orlí 6, Brno, který by náležel k bytu č. , Orlí 6, Brno, žadatel
a to s ohledem na skutečnost, že je byt č. , Orlí 6, Brno, užíván bez
právního důvodu a dále se jedná o společný prostor domu a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a postupovat v souladu s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 14 - Skončení nájmu bytu - Křenová 55, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/14 Skončení nájmu bytu - Křenová 55, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
skončení nájmu bytu č.
, Křenová 55, Brno, nájemce
,
písemnou dohodou ke dni 31.03.2019 (viz příloha č. 3), s podmínkou prokázání
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dohody o
skončení nájmu bytu a s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu, přičemž
obě podmínky musí být splněny nejpozději do 11.03.2019,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. , Křenová 55, Brno, nájemce
s tím, že nájemní vztah skončí k 30.04.2019 a nájemce je povinen v této lhůtě
uhradit případné závazky vůči MČ BS související s užíváním bytu/ů, to vše pro případ,
že nedojde ke skončení nájmu předmětného bytu písemnou dohodou ke dni
31.03.2019 a
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ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu bytu správcem k bytu v
souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení byl přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 15 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
Usnesení RMČ/2019/10/15 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Cejl 35,
Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01.04.2019, s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v
případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy,
popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 77,45
Kč/m²/měsíc, s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem
o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Údolní 23,
Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01.04.2019, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická
56, Brno, nájemci
na dobu neurčitou od
01.04.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
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vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Cejl 49,
Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01.04.2019, s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v
případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy,
popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 77,45
Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o
míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až d/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 16 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Usnesení RMČ/2019/10/16 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Kobližná
11, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2021,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 96 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Pekařská 6,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do
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31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 89,18 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Bayerova 7,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha
sklepa a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
50 %.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Pekařská
70, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha
sklepa a terasy bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50
%.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Průchodní
2, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2021, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním
bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být placeno, s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v
případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy,
popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40
Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o
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míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Cejl 49,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 77,45 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Husova 9,
Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2021, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha
sklepa a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
50 %.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Poštovská
1, Brno, nájemci
, na dobu určitou od
01.04.2019 do 31.03.2021, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných s užíváním bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemci zaplatí vždy
nejpozději do konce měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž
obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Špitálka 39, Brno, nájemci
, na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní
smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky
musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny
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trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem dodatku k
nájemní smlouvě (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již
uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 67,65 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
j/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Kounicova
7, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
k/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Bratislavská 39, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01.04.2019 do 31.03.2021, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy
nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 67,65 Kč/m²/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
l/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Křídlovická 57, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01.04.2019 do 31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny
trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
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ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až h/, j/ a l/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve
vztahu k bodu i/ a k/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 17 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
Usnesení RMČ/2019/10/17 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Bratislavská 41, Brno, nájemce
na dobu určitou od
01.04.2019 do 31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny
trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 79,39 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Kounicova
43, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 96 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Pekařská
30, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
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domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha
balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická
23, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 31.03.2019 do 31.03.2021, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha
sklepa a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
50 %.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Křídlovická 56, Brno, nájemce
na dobu určitou od
01.04.2019 do 31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny
trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č.
Křenová 18, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní
smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky
musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny
trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem dodatku k
nájemní smlouvě (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již
uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 68,12 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha
sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vídeňská
36, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 15.03.2019 do
31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
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bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 96 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha
sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Nádražní 4,
Brno, nájemci
na dobu určitou od
01.04.2019 do 31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny
trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Bratislavská 41, Brno, nájemce
na dobu určitou od
01.04.2019 do 31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny
trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 77,45 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
j/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Bayerova
5, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až e/, g/ až j/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve
vztahu k bodu f/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 18 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
Usnesení RMČ/2019/10/18 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Pekařská
38, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Orlí 9,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Lidická 10,
Brno, nájemci
, na dobu určitou od
01.04.2019 do 31.03.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny
trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 89,18 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
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d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Cejl 49,
Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 77,45 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Cejl 35, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01.04.2019 do 31.03.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu
dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na
adresu shora uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě (v případě,
že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř.
dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 68,33 Kč/m²/měsíc s
tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok. Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za
užívání bytu započtena pouze 50 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až d/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve vztahu k
bodu e/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 19 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (V. část)
Usnesení RMČ/2019/10/19 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (V. část)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Bratislavská 39, Brno, nájemce
na dobu
určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy
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nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu
se svolením k vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě
(v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní
smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 67,65
Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o
míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
3) k bytu č. , Bratislavská 62, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020, s platbou nájemného a záloh na
úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce předem, a to tak, že nájemci
zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který
má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, s podmínkou podpisu dodatku k
nájemní smlouvě a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě
(v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní
smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 66
Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o
míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Lidická 69,
Brno, nájemci
, na
dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou
notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí
být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny
trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní
smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené
nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve
výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha sklepa a balkonů
bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Bayerova 5,
Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
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vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na
adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok. Podlahová plocha sklepa a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného
za užívání bytu započtena pouze 50 %.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Bratislavská
40, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na
adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 79,39 Kč/m²/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Kapucínské nám. 10, Brno, nájemci
na
dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020, s platbou nájemného a záloh na úhradu
služeb poskytovaných s užíváním bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemci zaplatí
vždy nejpozději do konce měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na
adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Bílého 13,
Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na
adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
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nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok. Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za
užívání bytu započtena pouze 50 %.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Václavská
3, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na
adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 96 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Moravské
nám. 14b, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na
adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok. Podlahová plocha sklepa, balkonu a lodžie bude pro účely výpočtu
nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
j/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Poříčí 39,
Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na
adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok a
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ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve
vztahu k bodu a/ a b/, vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu k bodu c/
až j/, uzavření notářského zápisu správcem k bytu ve vztahu k bodu a/ až j/ v souladu s
usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 20 - Nesouhlasy s narovnáním právních stavů
Usnesení RMČ/2019/10/20 Nesouhlasy s narovnáním právních stavů
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
odkládá
rozhodnutí a
ukládá
bytovému odboru ÚMČ BS předložit materiál k projednání v Komisi bytové RMČ BS
v kontextu zprávy Správy nemovitostí MČ BS z místních šetření dle přílohy č. 4 a
přílohy č. 9 tohoto materiálu.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
zdržela se
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
zdržel se

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 21 - Souhlas s narovnáním právního stavu - Orlí 6, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/21 Souhlas s narovnáním právního stavu - Orlí 6, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Orlí 6, Brno,
uživatel
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou vrácení vyklizeného bytu č. , Orlí 6, Brno
pronajímateli před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu
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se svolením k vykonatelnosti na náklady uživatele, přičemž všechny podmínky musí
být splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny
trvalého bydliště uživatele na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní
smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplýval z nájemní smlouvy
uzavřené v minulosti). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu, uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit uživatele s
usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 22 - Aktuálně volné nebytové prostory (I. část)
Usnesení RMČ/2019/10/22 Aktuálně volné nebytové prostory (I. část)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
zveřejnění záměrů pronájmu aktuálně volných nebytových prostorů (viz příloha č. 3)
na úřední desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměrů na úřední desce MČ BS.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

K bodu 23 - Aktuálně volné nebytové prostory (II. část)
Usnesení RMČ/2019/10/23 Aktuálně volné nebytové prostory (II. část)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
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Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu aktuálně volného nebytového prostoru (viz příloha č. 2)
na úřední desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 24 - Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 101, Křížová 8, Brno
Usnesení RMČ/2019/10/24 Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 101, Křížová 8, Brno
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 101, Křížová 8, Brno,
nájemce: OSMAT, s.r.o., IČO: 607 44 821, na úřední desce MČ BS, z důvodu změny
nájemce (současný nájemce: OSMAT, s.r.o., IČO: 607 44 821, nový nájemce: Dalibor
Gečnuk, IČO: 485 18 921), nájemné: 54.579 Kč, za stávajících podmínek (viz příloha
č. 4) a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 25 - Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 109, Lidická 17, Brno
Usnesení RMČ/2019/10/25 Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 109, Lidická 17, Brno
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 109, Lidická 17, Brno,
nájemce: Neubauerová Soňa, IČO: 881 72 988, na úřední desce MČ BS, z důvodu
změny nájemní smlouvy (současný nájemce: Neubauerová Soňa, IČO: 881 72 988,
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noví nájemci: Neubauerová Soňa, IČO: 881 72 988 a Gruberová Iva, IČO: 704 27
712), nájemné: 46.705 Kč, za stávajících podmínek (viz příloha č. 3) a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 26 - Výpověď - nebytový prostor č. 104, Cejl 35, Brno
Usnesení RMČ/2019/10/26 Výpověď - nebytový prostor č. 104, Cejl 35, Brno
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
podání výpovědi (s šestiměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení závazku nájemce
- nepovolené stavební práce a úpravy) nájemci: Espressionist s.r.o., IČO: 034 59 250,
nebytový prostor č. 104, Cejl 35, Brno (viz příloha č. 9),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výpovědi a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 27 - Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Konečného nám. 1, Brno, byt č.

Usnesení RMČ/2019/10/27 Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Konečného
nám. 1, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
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schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu č.
, Konečného nám. 1,
Brno s tímto žadatelem:
1)
, Pražská zahr. C, E6083, Znojmo
s podmínkou splatnosti nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných
s užíváním bytu dva měsíce předem (a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do
konce kalendářního měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno), s podmínkou úhrady předplaceného nájemného ve výši 500.000 Kč
pronajímateli před podpisem nájemní smlouvy, přičemž pronajímatel bude nájemci
umořovat uhrazené předplacené nájemné postupným započítáváním proti
pohledávkám nájemného ve výši 151 Kč/m2/měsíc, s podmínkou úhrady závazků
žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž poslední dvě podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.03.2019.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2019 do 04.10.2020, za
nájemné ve výši 151 Kč/m2/měsíc. Pro případ, že bude nájemci zvýšeno nájemné dle
Čl. 4, odst. (4) Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna,
bude v Čl. II., odst. 1 nájemní smlouvy ujednáno, že toto zvýšení nájemného nemá
vliv na dobu nájmu a že zvýšená část nájemného (tj. nájemné nad 151 Kč/m2/měsíc)
nebude započítávána proti uhrazenému předplacenému nájemnému (viz příloha č. 3) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s
usnesením a seznámit žadatele s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 28 - Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Kopečná 40, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/28 Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Kopečná 40,
Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu č. , Kopečná 40, Brno s
žadateli v tomto pořadí:
1)
Krále Jana 310, Chotěboř
s podmínkou splatnosti nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných
s užíváním bytu dva měsíce předem (a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do
konce kalendářního měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno), s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a
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s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti (náklady na jeho sepsání uhradí nájemce), přičemž poslední tři
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020, za
nájemné ve výši 155 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
2)
, Modřínová 6, Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.04.2019, za podmínek
uvedených v odst. 1), přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
01.05.2019 do 30.04.2020, za nájemné ve výši 152 Kč/m2 bytu/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok, to vše s podmínkou, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s
žadatelem dle odst. 1) do 31.03.2019 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele s
usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 29 - Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Pekařská 70, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/29 Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Pekařská 70,
Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu č. , Pekařská 70, Brno s
žadateli v tomto pořadí:
1)
, Cejl 62, Brno
s podmínkou splatnosti nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných
s užíváním bytu dva měsíce předem (a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do
konce kalendářního měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno), s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a
s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti (náklady na jeho sepsání uhradí nájemce), přičemž poslední tři
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020, za
nájemné ve výši 160 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
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zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
2)
, Mjr. Nováka 8, Ivančice
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.04.2019, za podmínek
uvedených v odst. 1), přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
01.05.2019 do 30.04.2020, za nájemné ve výši 152 Kč/m2 bytu/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok, to vše s podmínkou, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s
žadatelem dle odst. 1) do 31.03.2019 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele s
usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 30 - Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Pekařská 88, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/30 Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Pekařská 88,
Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu č. , Pekařská 88, Brno s
žadateli v tomto pořadí:
1)
, Úvoz 43, Brno
s podmínkou splatnosti nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných
s užíváním bytu dva měsíce předem (a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do
konce kalendářního měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno), s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a
s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti (náklady na jeho sepsání uhradí nájemce), přičemž poslední tři
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020, za
nájemné ve výši 96 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
2)
, Jánská 7, Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.04.2019, za podmínek
uvedených v odst. 1), přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
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01.05.2019 do 30.04.2020, to vše s podmínkou, že nedojde k podpisu nájemní
smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.03.2019 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele s
usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 31 - Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Bratislavská 39, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/31 Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Bratislavská
39, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu č. , Bratislavská 39, Brno s
žadateli v tomto pořadí:
1)
, Ryšánkova 5, Brno
s podmínkou splatnosti nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných
s užíváním bytu dva měsíce předem (a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do
konce kalendářního měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno), s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a
s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti (náklady na jeho sepsání uhradí nájemce), přičemž poslední tři
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020, za
nájemné ve výši 77,45 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
2)
, Rybářská 7, Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.04.2019, za podmínek
uvedených v odst. 1), přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
01.05.2019 do 30.04.2020, to vše s podmínkou, že nedojde k podpisu nájemní
smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.03.2019 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele s
usnesením.
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 32 - Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Přízova 2, Brno, byt č. 1
Usnesení RMČ/2019/10/32 Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Přízova 2,
Brno, byt č. 1
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu č. 1, Přízova 2, Brno s žádným z
žadatelů,
schvaluje
předání bytu č. 1, Přízova 2, Brno k dalšímu řešení OISBD z důvodu špatného
technického stavu a
ukládá
bytovému odboru postupovat v souladu s usnesením a seznámit žadatele s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 33 - Žádost o narovnání právního stavu - Jánská 16, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/33 Žádost o narovnání právního stavu - Jánská 16, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
revokuje
usnesení RMČ/2018/203/36 ze dne 03.09.2018 [neschválení narovnání právního stavu
uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Jánská 16, Brno, uživatel:
,
a trvání na vyklizení a vrácení bytu], a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy
k bytu č. , Jánská 16, Brno, uživatel:
nejpozději do 31.03.2019,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Jánská 16, Brno,
uživatel:
, na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020,
s podmínkou úhrady veškerých závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytů
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před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a
s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady uživatele, přičemž všechny podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
uživatele na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v
případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplýval z nájemní smlouvy uzavřené v
minulosti). Nájemné bude stanoveno ve výši 99,08 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit uživatele s
usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 34 - Žádost o narovnání právního stavu - Květinářská 2, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/34 Žádost o narovnání právního stavu - Květinářská 2, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
revokuje
usnesení RMČ/2018/201/39, písm. a/ ze dne 06.08.2018 [neschválení prodloužení
nájemního vztahu k bytu č. , Květinářská 2, Brno, nájemci
, a trvání na vyklizení a vrácení bytu] a usnesení
RMČ/2018/206/45 ze dne 24.09.2018, a to pouze v části týkající se vyklizení a vrácení
bytu [trvání na vyklizení a vrácení bytu ke dni skončení nájmu]
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Květinářská 2,
Brno, uživatelka:
, na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti na náklady uživatelky, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
uživatelky na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v
případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplýval z nájemní smlouvy uzavřené v
minulosti). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
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a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit uživatelku s
usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 35 - Výpověď nájmu bytu - Vídeňská 36, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/10/35 Výpověď nájmu bytu - Vídeňská 36, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
podání výpovědi nájmu bytu dle § 2291 občanského zákoníku (viz příloha č. 4) - byt č.
, Vídeňská 36, Brno, nájemce:
,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výpovědi nájmu bytu a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výpovědi nájmu bytu.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 36 - Žádost o uzavření dohody o splátkách - Kounicova 1, Brno
Usnesení RMČ/2019/10/36 Žádost o uzavření dohody o splátkách - Kounicova 1, Brno
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
doporučuje
ZMČ BS schválit uzavření dohody o splátkách (viz příloha č. 4) s žadatelem:
, byt č. , Kounicova 1, Brno, na nedoplatek vyúčtování služeb za rok
2016 v celkové výši 75.456 Kč bez příslušenství, na dobu 26 měsíců s tím, že 1. - 25.
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měsíční splátka bude ve výši 3.000 Kč a 26. splátka ve výši 456 Kč, přičemž tato
dohoda o splátkách bude obsahem notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
vyhotoveného na náklady žadatele, s podmínkou úhrady úroků z prodlení
souvisejících s užíváním bytu (vypočítaných ke dni podpisu dohody o splátkách k bytu
č. , Kounicova 1, Brno), s podmínkou úhrady zbývajících závazků na nájemném a
službách vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu a s podmínkou podpisu dohody o
splátkách na nedoplatek vyúčtování služeb v celkové výši 75.456 Kč bez příslušenství
formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady
žadatele (s tím, že v případě snížení předmětné dlužné částky před podpisem dohody o
splátkách, bude uzavřena dohoda o splátkách formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele, v níž bude uvedené snížení
dlužné částky zohledněno jak ve výši a období dluhu, tak v počtu splátek a výši
poslední měsíční splátky), přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději
do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž ZMČ BS schválilo uzavření dohody
o splátkách a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na
zasedání ZMČ BS.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

K bodu 37 - PV Hlinky 46, Brno, byty

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

- prodloužení termínů

Usnesení RMČ/2019/10/37 PV Hlinky 46, Brno, byty

- prodloužení termínů

RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
souhlasí
s prodloužením termínu pro řádné provedení stavby a podání žádosti o kolaudační
souhlas do 30.09.2019, s prodloužením lhůty pro odstoupení MČ BS od smlouvy o
výstavbě nepodá-li nájemce žádost o kolaudační souhlas do 30.09.2019, s
prodloužením termínu předání dokončené stavby pronajímateli do 31.12.2019 a s
prodloužením lhůty pro odstoupení MČ BS od smlouvy o výstavbě nepředloží-li
nájemce pronajímateli kolaudační souhlas do 31.12.2019, na půdní vestavbu/nástavbu
v domě na ul. Hlinky 46, Brno, byt - nájemce paní
, budovanou na
základě Smlouvy o výstavbě a nájmu bytu č. FOBK1207, z důvodu rozestavěnosti a
řádného dokončení stavby,
souhlasí
s prodloužením termínu pro řádné provedení stavby a podání žádosti o kolaudační
souhlas do 30.09.2019, s prodloužením lhůty pro odstoupení MČ BS od smlouvy o
výstavbě nepodá-li nájemce žádost o kolaudační souhlas do 30.09.2019, s
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prodloužením termínu předání dokončené stavby pronajímateli do 31.12.2019 a s
prodloužením lhůty pro odstoupení MČ BS od smlouvy o výstavbě nepředloží-li
nájemce pronajímateli kolaudační souhlas do 31.12.2019, na půdní vestavbu/nástavbu
v domě na ul. Hlinky 46, Brno, byt - nájemce pan
, budovanou na
základě Smlouvy o výstavbě a nájmu bytu č. FOBK1208, z důvodu rozestavěnosti a
řádného dokončení stavby,

schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výstavbě a nájmu bytu č. FOBK1207 ze dne 31.10.2014,
jehož předmětem je prodloužením lhůty pro odstoupení MČ BS od smlouvy o
výstavbě v případě, že nájemce nepodá žádost o kolaudační souhlas do 30.09.2019,
prodloužení termínu předání dokončené stavby pronajímateli do 31.12.2019 a
prodloužení lhůty pro odstoupení MČ BS od smlouvy o výstavbě, nepředloží-li
nájemce pronajímateli kolaudační souhlas do 31.12.2019 (půdní vestavba/nástavba
v domě na ul. Hlinky 46, Brno, byt - nájemce paní
), který tvoří
přílohu č. 7 tohoto materiálu,
schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výstavbě a nájmu bytu č. FOBK1208 ze dne 31.10.2014,
jehož předmětem je prodloužení lhůty pro odstoupení MČ BS od smlouvy o výstavbě
nepodá-li nájemce žádost o kolaudační souhlas do 30.09.2019, prodloužením termínu
předání dokončené stavby pronajímateli do 31.12.2019 a prodloužení lhůty pro
odstoupení MČ BS od smlouvy o výstavbě nepředloží-li nájemce pronajímateli
kolaudační souhlas do 31.12.2019, (půdní vestavba/nástavba v domě na ul. Hlinky 46,
Brno, byt - nájemce pan
), který tvoří přílohu č. 8 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedeného Dodatku č. 2 Smlouvy o výstavbě a
nájmu bytu č. FOBK1207 a Dodatku č. 2 Smlouvy o výstavbě a nájmu bytu č.
FOBK1208 a
ukládá
vedoucímu Odboru investičního a správy bytových domů podpisy výše uvedených
dokumentů zajistit.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

K bodu 38 - PV Orlí 22/24, Brno, byt č.

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

- prominutí smluvní pokuty

Usnesení RMČ/2019/10/38 PV Orlí 22/24, Brno, byt č.
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
38

- prominutí smluvní pokuty

souhlasí
s prominutím pohledávky - smluvní pokuty ve výši 50 % z celkové částky
166.000,00 Kč, tzn. 83.000,00 Kč uplatněné vůči
, nájemci půdního
bytu č.
v bytovém domě na ul. Orlí 22/24, Brno, na základě usnesení RMČ BS
č. 188.105. ze dne 21.10.2009, za porušení povinnosti dle čl. III., odst. 4. nájemní
smlouvy o výstavbě a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č. FOBK 3046 ze dne
27.10.2009 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a
,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - smluvní pokuty ve výši 50 % z celkové
částky 166.000,00 Kč, tzn. 83.000,00 Kč uplatněné vůči
, nájemci
půdního bytu č.
v bytovém domě na ul. Orlí 22/24, Brno, na základě usnesení
RMČ BS č. 188.105. ze dne 21.10.2009, za porušení povinnosti dle čl. III., odst. 4.
Nájemní smlouvy o výstavbě a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č. FOBK 3046 ze
dne 27.10.2009 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed
a
a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů předložit materiál na nejbližší zasedání
ZMČ BS.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

K bodu 39 - PV Lidická 8, Brno, byt

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

- prominutí smluvní pokuty

Usnesení RMČ/2019/10/39 PV Lidická 8, Brno, byt

- prominutí smluvní pokuty

RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
nesouhlasí
s prominutím pohledávky - smluvní pokuty ve výši 150.000,00 Kč uplatněné vůči
, nájemci budovaného půdního bytu v domě na ul. Lidická č. or. 8,
Brno, na základě usnesení RMČ BS č. 219.78. ze dne 27.10.2010, za porušení
povinností dle čl. III., odst. 4. a 5. Nájemní smlouvy o výstavbě a smlouvy o budoucí
nájemní smlouvě č. FOBK2254 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou
částí Brno-střed a
,
nedoporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - smluvní pokuty ve výši 150.000,00 Kč
uplatněné vůči
, nájemci budovaného půdního bytu v domě na ul.
Lidická č. or. 8, Brno, na základě usnesení RMČ BS č. 219.78. ze dne 27.10.2010, za
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porušení povinností dle čl. III., odst. 4. a 5. Nájemní smlouvy o výstavbě a smlouvy
o budoucí nájemní smlouvě č. FOBK2254 uzavřené mezi statutárním městem Brnem,
městskou částí Brno-střed a
a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů předložit materiál na nejbližší zasedání
ZMČ BS.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 40 - PV Kobližná 8, Brno - převod práv a povinností
Usnesení RMČ/2019/10/40 PV Kobližná 8, Brno - převod práv a povinností
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
odkládá
rozhodnutí.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 41 - VZ Kobližná 9 - oprava parteru a navazujících prostor objektu - výpověď příkazní
smlouvy
Usnesení RMČ/2019/10/41 VZ Kobližná 9 - oprava parteru a navazujících prostor objektu výpověď příkazní smlouvy
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
souhlasí
s výpovědí příkazní smlouvy č. MCBS/2018/0161678/NEMI ze dne 16.10.2018,
schvaluje
„Výpověď smlouvy č. MCBS/2018/0161678/NEMI“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu,
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pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené výpovědi a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené výpovědi zajistit a
zaslat společnosti DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice,
IČ: 41539656.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 42 - VZ Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 - oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů, dodatek č.
3 (změna ceny díla)
Usnesení RMČ/2019/10/42 VZ Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 - oprava obvodového pláště budovy, dvora a
sklepů, dodatek č. 3 (změna ceny díla)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
revokuje
usnesení č. RMČ/2018/214/31 ze dne 19.11.2018,
schvaluje
dodatek č. 3 mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a zhotovitelem
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915, který tvoří přílohu
č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
zhotovitelem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915, který
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku č. 3 a změnových listů č. 1-5 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpisy výše uvedených dokumentů
zajistit a zaslat společnosti Metrostav a.s.
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 43 - Dispozice s majetkem /1/19/ - Prodej p.č. 101/7, k.ú. Trnitá (Podnásepní)
Usnesení RMČ/2019/10/43 Dispozice s majetkem /1/19/ - Prodej p.č. 101/7, k.ú. Trnitá
(Podnásepní)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č. 101/7 o vým. 18 m2, k.ú. Trnitá, současnému vlastníkovi
garáže,
nemá námitek
s pronájmem pozemku p.č. 101/7 o vým. 18m2, k.ú. Trnitá, současnému vlastníkovi
garáže a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 44 - Dispozice s majetkem /2/19/ - Věcné břemeno p.č. 566, 575/1, 584, 588, 596/1, 599, 621,
k.ú. Město Brno (Solniční)
Usnesení RMČ/2019/10/44 Dispozice s majetkem /2/19/ - Věcné břemeno p.č. 566, 575/1, 584, 588,
596/1, 599, 621, k.ú. Město Brno (Solniční)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
nemá námitek
k případné dispozici s nemovitou věcí - zřízení věcného břemene - služebnosti
umístění inženýrských sítí (NTL plynovod a plynovodní přípojky) na pozemcích p.č.
566, p.č. 575/1, p.č. 584, p.č. 588, p.č. 621, p.č. 596/1, p.č. 599, jehož součástí je
stavba č.p. 239 (Česká 23/Solniční 11), k.ú. Město Brno, společnosti GasNet, s.r.o., za
podmínky souhlasného stanoviska všech dotčených orgánů a
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ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 45 - Dispozice s majetkem /3/19/ - Nabytí p.č. 250/1,3; 1052/1, 1083/3, 1522/1,2; k.ú. Veveří
(Kounicova)
Usnesení RMČ/2019/10/45 Dispozice s majetkem /3/19/ - Nabytí p.č. 250/1,3; 1052/1, 1083/3,
1522/1,2; k.ú. Veveří (Kounicova)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
souhlasí
s návrhem bezúplatného nabytí pozemků p.č. 250/1 o vým. 3.905 m2, p.č. 250/3 o
vým. 305 m2, p.č. 1052/1 o vým. 14.978 m2, p.č. 1083/3 o vým. 211 m2, p.č. 1522/1 o
vým. 12.002 m2, p.č. 1522/2 o vým. 1.460 m2, k.ú. Veveří, z vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna a
ukládá
vedoucímu Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS požádat statutární město Brno o
zahájení řízení ve věci bezúplatného nabytí pozemků p.č. 250/1 o vým. 3.905m2, p.č.
250/3 o vým. 305m2, p.č. 1052/1 o vým. 14.978 m2, p.č. 1083/3 o vým. 211m2, p.č.
1522/1 o vým. 12.002 m2, p.č. 1522/2 o vým. 1.460m2, k.ú. Veveří do majetku města.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 46 - Dispozice s majetkem /81/18/ - Prodej, pronájem p.č. 596/1, k.ú. Město Brno (Solniční)
Usnesení RMČ/2019/10/46 Dispozice s majetkem /81/18/ - Prodej, pronájem p.č. 596/1, k.ú.
Město Brno (Solniční)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
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nesouhlasí
s návrhem prodeje podzemního prostoru pod částí pozemku p.č. 596/1 (objekt
historické střílny pod pozemky p.č. 596/1 a 596/2), k.ú. Město Brno, společnosti
Slavia A.D. 1899 s.r.o.,
souhlasí
s návrhem pronájmu podzemního prostoru pod částí pozemku p.č. 596/1 (objekt
historické střílny pod pozemky p.č. 596/1 a 596/2), k.ú. Město Brno, společnosti
Slavia A.D. 1899 s.r.o., za účelem vybudování vstupu a zpřístupnění prostoru
veřejnosti, za podmínky souhlasného stanoviska všech dotčených orgánů a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 47 - Dispozice s majetkem /103/18/ - Stanovisko MČ - p.č. 817/1, 826/1, k.ú. Staré Brno
(Veletržní)
Usnesení RMČ/2019/10/47 Dispozice s majetkem /103/18/ - Stanovisko MČ - p.č. 817/1, 826/1,
k.ú. Staré Brno (Veletržní)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
nemá námitek
k umístění dočasných kotev pro zajištění stabilizace stavební jámy pro stavbu „Mendel
Plaza Brno - soubor polyfunkčních objektů“ na pozemcích p.č. 812, 813/1,4,5; 817/1,
826/1,4; 912 a 926, k.ú. Staré Brno, společnosti Mendel Plaza, a.s., za dodržení všech
platných právních předpisů a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 48 - Záměr pronájmu p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova I.)
Usnesení RMČ/2019/10/48 Záměr pronájmu p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova I.)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
adresný záměr pronájmu části pozemku p.č. 169/1 o vým. 18 m2, k.ú. Staré Brno,
a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku podepsat Záměr MČ BS dle první části tohoto
usnesení a zajistit zveřejnění tohoto záměru zákonem stanoveným způsobem.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 49 - Záměr pronájmu p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova II.)
Usnesení RMČ/2019/10/49 Záměr pronájmu p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova II.)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
adresný záměr pronájmu části pozemku p.č. 169/1 o vým. 14 m2, k.ú. Staré Brno,
a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku podepsat Záměr MČ BS dle první části tohoto
usnesení a zajistit zveřejnění tohoto záměru zákonem stanoveným způsobem.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 50 - Podmínky nabídkového řízení - prodej obecní vymezené jednotky č. 59/1 (Grmelova 6)
Usnesení RMČ/2019/10/50 Podmínky nabídkového řízení - prodej obecní vymezené jednotky č.
59/1 (Grmelova 6)
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RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
bere na vědomí
usnesení ZMB ze Z7/33.zasedání ze dne 7.11.2017, kterým byl schválen záměr
prodeje obecní vymezené jednotky č. 59/1 v BD Grmelova 6 (č.p. 59) postavené na
pozemku p.č. 563, vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech BD
č.p. 59, pozemcích p.č. 563, p.č. 561/2 a p.č. 562, vše v k.ú. Štýřice, v nabídkovém
řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou,
s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí usnesení ZMB ze Z7/33.zasedání ze dne 7.11.2017, kterým
byl schválen záměr prodeje obecní vymezené jednotky č. 59/1 v BD Grmelova 6 (č.p.
59) postavené na pozemku p.č. 563, vč. příslušných spoluvlastnických podílů na
společných částech BD č.p. 59, pozemcích p.č. 563, p.č. 561/2 a p.č. 562, vše v k.ú.
Štýřice, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně
však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. 59/1 v BD
Grmelova 6 (č.p. 59) postavené na pozemku p.č. 563, vč. příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech BD č.p. 59, pozemcích p.č. 563, p.č.
561/2 a p.č. 562, vše v k.ú. Štýřice, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne
nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou v částce 1.354.000,--Kč,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s podmínkami nabídkového řízení pro prodej obecní vymezené
bytové jednotky č. 59/1 v BD Grmelova 6 (č.p. 59) postavené na pozemku p.č. 563,
vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech BD č.p. 59,
pozemcích p.č. 563, p.č. 561/2 a p.č. 562, vše v k.ú. Štýřice, které tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení,
doporučuje
ZMČ BS pověřit otevíráním obálek s nabídkami a sestavením jejich pořadí
Majetkovou komisi RMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání
ZMČ BS.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 51 - Podmínky nabídkového řízení - prodej obecní vymezené jednotky č. 59/13 (Grmelova 6)
Usnesení RMČ/2019/10/51 Podmínky nabídkového řízení - prodej obecní vymezené jednotky č.
59/13 (Grmelova 6)
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
bere na vědomí
usnesení ZMB ze Z8/02.zasedání ze dne 11.12.2018, kterým byl schválen záměr
prodeje obecní vymezené jednotky č. 59/13 v BD Grmelova 6 (č.p. 59) postavené na
pozemku p.č. 563, vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech BD
č.p. 59, pozemcích p.č. 563, p.č. 561/2 a p.č. 562, vše v k.ú. Štýřice, v nabídkovém
řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou,
s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí usnesení ZMB ze Z8/02.zasedání ze dne 11.12.2018, kterým
byl schválen záměr prodeje obecní vymezené jednotky č. 59/13 v BD Grmelova 6 (č.p.
59) postavené na pozemku p.č. 563, vč. příslušných spoluvlastnických podílů na
společných částech BD č.p. 59, pozemcích p.č. 563, p.č. 561/2 a p.č. 562, vše v k.ú.
Štýřice, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně
však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. 59/13 v BD
Grmelova 6 (č.p. 59) postavené na pozemku p.č. 563, vč. příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech BD č.p. 59, pozemcích p.č. 563, p.č.
561/2 a p.č. 562, vše v k.ú. Štýřice, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne
nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou v částce 1.329.000,--Kč,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s podmínkami nabídkového řízení pro prodej obecní vymezené
bytové jednotky č. 59/13 v BD Grmelova 6 (č.p. 59) postavené na pozemku p.č. 563,
vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech BD č.p. 59,
pozemcích p.č. 563, p.č. 561/2 a p.č. 562, vše v k.ú. Štýřice, které tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení,
doporučuje
ZMČ BS pověřit otevíráním obálek s nabídkami a sestavením jejich pořadí
Majetkovou komisi RMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání
ZMČ BS.
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 52 - Prodej obecní vymezené jednotky č. 110/6 (Křenová 23) - návrh dalšího postupu
Usnesení RMČ/2019/10/52 Prodej obecní vymezené jednotky č. 110/6 (Křenová 23) - návrh
dalšího postupu
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
bere na vědomí
nesplnění podmínek pro prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 110/6 v BD
Křenová 23, (č.p. 110) postavené na pozemku p.č. 65, vč. příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech BD č.p. 110 a pozemku p.č. 65, vše
v k.ú. Trnitá, schválených 30. ZMČ BS dne 19.9.2018, č. usn. ZMČ/2018/30/13,
souhlasí
s opětovným vyhlášením podmínek pro prodej obecní vymezené bytové jednotky č.
110/6 v bytovém domě č.p. 110 (Křenová 23) postaveném na pozemku p.č. 65, včetně
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu Křenová
23 a na pozemku p.č. 65, vše v k.ú. Trnitá, v nabídkovém řízení za nejvyšší kupní
cenu, minimálně však cenu obvyklou stanovenou na základě vyhotovení nového
znaleckého posudku z důvodu ukončení schválené rekonstrukce společných částí
bytového domu a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit vyhotovení nového znaleckého
posudku.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 53 - Sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, Bayerova 5, příspěvková
organizace a Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace
Usnesení RMČ/2019/10/53 Sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, Bayerova 5,
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příspěvková organizace a Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
záměr sloučit příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Bayerova 5, příspěvková
organizace, a Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace, v jeden
právní subjekt ke dni 1.8.2019 s tím, že nástupnickou organizací bude Základní škola a
mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed zaslat toto usnesení OŠMT MMB.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 54 - Přerušení provozu mateřských škol - letní prázdniny
Usnesení RMČ/2019/10/54 Přerušení provozu mateřských škol - letní prázdniny
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
souhlasí
s přerušením provozu MŠ:
přerušení provozu MŠ Brno, Bayerova 5 v období od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019
a od 12. 8. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu MŠ Brno, Bílého 24 v období od 1. 7. 2019 do 2. 8. 2019 a
od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu MŠ Brno, Francouzská 50 v období od 1. 7. 2019 do 12. 7.
2019 a od 1.8.2019 do 30.8.2019,
přerušení provozu MŠ Horní 16 při ŽŠ a MŠ Brno, Horní 16 v období od 1. 7.
2019 do 12. 7. 2019 a od 1. 8. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu MŠ „Na kopečku u zvonečku“, Brno, Horní 17 v období od
15. 7. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu mateřské školy Jánská 22 při ZŠ a MŠ Brno, Husova 17
v období od 15. 7. 2019 do 30.8.2019,
přerušení provozu MŠ Brno, Kamenná 21 v období od 1. 7. 2019 do 19. 7.
2019 a od 1.8.2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu mateřské školy při ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 v období od
1. 7. 2019 do 2. 8. 2019 a 26.8. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu mateřské školy Mlýnská 27 při ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21
v období od 1. 7. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu MŠ Brno, Křenová 76a v období od 1. 7. 2019 do 2. 8. 2019
a od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019 ,
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přerušení provozu mateřské školy při ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b v období
od 1. 7. 2019 do 9. 8. 2019 a od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019 ,
přerušení provozu MŠ Brno, Nádvorní 3 v období od 1. 8. 2019 do 30. 8.
2019,
přerušení provozu mateřské školy při ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, MŠ
nám. 28. října 21 v období od 15. 7. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4 v období od 1. 7. 2019
do 31.7.2019 a od 26.8.2019 do 30.8.2019,
přerušení provozu MŠ Brno, Pšeník 18 v období od 1. 7. 2019 do 2. 8. 2019 a
od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu MŠ Brno, Skořepka 5 v období od 1. 7. 2019 do 9. 8. 2019 a
od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu MŠ Brno, Soukenická 8 v období od 1. 7. 2019 do 2. 8. 2019
a od 19. 8. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu MŠ Brno, Tučkova 36 v období od 1. 7. 2019 do 9. 8. 2019
a od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu MŠ Brno, Údolní 68 v období od 1. 8. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a v období od 1.
7. 2019 do 12. 7. 2019 a od 1. 8. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu MŠ Brno, Úvoz 57 v období od 29. 7. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu MŠ Brno, Vídeňská 39a v období od 22. 7. 2019 do 30. 8.
2019,
přerušení provozu MŠ Brno, Vinařská 4 v období od 1. 7. 2019 do 5.7.2019 a
od 1. 8. 2019 do 30. 8. 2019,
přerušení provozu MŠ Brno, Všetičkova 19 v období od 15. 7. 2019 do 30. 8.
2019

ukládá
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelky a ředitele škol o stanovisku RMČ Brno-střed.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 55 - Mgr. Vladimír Koudelka, SPORTMEDIA - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ
BS
Usnesení RMČ/2019/10/55 Mgr. Vladimír Koudelka, SPORTMEDIA - žádost o poskytnutí záštity
a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
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schvaluje
poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS - Mgr. Vladimír Koudelka, SPORTMEDIA
nad akcí "XVI. Brněnské Velikonoce na ledě" a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 56 - Mgr. Vladimír Koudelka, SPORTMEDIA - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ
BS
Usnesení RMČ/2019/10/56 Mgr. Vladimír Koudelka, SPORTMEDIA - žádost o poskytnutí
záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS - Mgr. Vladimír Koudelka, SPORTMEDIA
nad akcí "XIV. Příhraniční slavnosti" a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 57 - Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ
BS
Usnesení RMČ/2019/10/57 Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno - žádost o poskytnutí záštity
a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS - Středisko rané péče SPRP,
pobočka Brno nad akcí "Minidesítka pro ranou péči" a
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ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 58 - Nákup terminálových sestav
Usnesení RMČ/2019/10/58 Nákup terminálových sestav
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „VZMR - nákup terminálových stanic“ jako
nejvhodnější nabídku uchazeče: AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava, IČ:04308697
souhlasí
s vystavením objednávky pro společnost AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ:04308697, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem objednávky a
ukládá
Odboru informatiky vyhotovení a podpis výše uvedené objednávky zajistit.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 59 - Nákup serveru pro správu bytových domů
Usnesení RMČ/2019/10/59 Nákup serveru pro správu bytových domů
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „VZMR - nákup serveru“ jako nejvhodnější
nabídku uchazeče: AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava, IČ:04308697,
souhlasí
s vystavením objednávky pro společnost AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ:04308697, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem objednávky a
ukládá
Odboru informatiky vyhotovení a podpis výše uvedené objednávky zajistit.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 60 - Vyjádření k návrhům lokalit na umístění cyklostojanů
Usnesení RMČ/2019/10/60 Vyjádření k návrhům lokalit na umístění cyklostojanů
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
bere na vědomí
stanovisko Komise dopravy RMČ BS a Komise výstavby a územního plánování RMČ
BS, obsažené v důvodové zprávě tohoto materiálu,
souhlasí
- s realizací vytipovaných lokalit dle dokumentace Stojany CS Brno (zpracovatel PD
Ing. Adolf Jebavý - ADOS, Alternativní dopravní studio), u kterých ještě nedošlo
k realizaci, vyjma priority B, lokalita Petrov (Katedrála sv. Petra a Pavla), s
požadavkem umístění stojanů dále od katedrály a s požadavkem umístění cyklostojanů
primárně u veřejných objektů (primárně škol, úřadů, kulturních objektů atd.) a
významných dopravních a přestupních uzlech.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

- s navrhovanými lokalitami Odboru dopravy a služeb ÚMČ Brno-střed, přičemž
konkrétně požaduje umístění stojanů:
Mendlovo náměstí - před klášterem
Mendlovo náměstí - v místě trolejbusového terminálu
Mendlovo náměstí - u kavárny Plovárna
Pekařská - před vstupem do nemocnice u Sv. Anny
MMB - vstup z ul. Husova
Moravské náměstí - průchod do ulice Mášova
Nové sady - před budovou Titánia
Obilní trh dětské hřiště
ZŠ nám. Míru - před přístavbou jídelny
Nové sady - autobusová zastávka Křídlovická
Mendlovo náměstí - přestupní uzel
Cihlářská - kino Art
Moravské náměstí - kino Scala
tř. Kpt. Jaroše - gymnázium,

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

nesouhlasí
s umístěním stojanů:
Komenského nám. - MU Fakulta lékařská
Slovákova - nároží Slovákova x Kounicova
Nové sady - Rondo
Nádražní - Hlavní pošta
Josefská - Sklizeno
Poštovská - knihovna J. Mahena
Kopečná - Kabaret Špaček
nám. Svobody - ul. Běhounská
Panská - Velký Špalíček
Biskupská - náměstíčko, a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro dopravu a bydlení informovat Odbor
dopravy MMB o přijatém usnesení.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 61 - Realizace preventivní akce "Den s Integrovaným záchranným systémem"
Usnesení RMČ/2019/10/61 Realizace preventivní akce "Den s Integrovaným záchranným
systémem"
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
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bere na vědomí
realizaci akce "Den s integrovaným záchranným systémem", která se uskuteční dne
25. 6. 2019 na sportovním a rekreačním areálu Kraví hora a
bere na vědomí
že v době konání akce od 8:30 hod. do 14:00 hod. bude mít Sportovní a rekreační areál
Kraví hora omezený provoz a bude přístupný pro účastníky akce.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 62 - Smlouva s Ochranným svazem autorským
Usnesení RMČ/2019/10/62 Smlouva s Ochranným svazem autorským
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem
autorským č.VP_2019_8574, která je přílohou tohoto materiálu,
ukládá
starostovi městské části Brno-střed podepsat výše uvedenou smlouvu a
ukládá
Kanceláři starosty a vnějších vztahů podpis smlouvy zajistit.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: ihned

Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra Landa Mandát Mencl Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
K bodu 63 - Gymnasia Cantant 2019 - poskytnutí finančního daru pěveckému sboru
Usnesení RMČ/2019/10/63 Gymnasia Cantant 2019 - poskytnutí finančního daru pěveckému
sboru
RMČ BS na 10. schůzi, konané dne 18.02.2019,
schvaluje
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poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč pěveckému sboru XXV. ročníku
hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant,
schvaluje
darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a
zapsaným spolkem Gymnasia Cantant, Vídeňská 47, Brno, IČ 26639181, (viz příloha
č. 1)
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy a
ukládá
Kanceláři starosty a vnějších vztahů výše uvedenou smlouvu připravit k podpisu.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: ihned

Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra Landa Mandát Mencl Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
K bodu 64 - Různé - informace, zprávy členů rady

Nebyly předneseny.

K bodu 65 - Závěr

Starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl ukončil schůzi RMČ BS.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ BS

Bc. Martin Landa
1. místostarosta MČ BS

Ověřovatelé: Mgr. Marie Jílková a Ing. Roman Kotěra
Zapsala: Mgr. Eva Masaryková
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