ZÁPIS
z 24. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v pondělí dne 20.05.2019 od 11.00 hod.
v zasedací místnosti rady
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 10
celkem: 10
Omluven: Mgr. Jan Mandát

K bodu 1 - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná
usnášení.
Pan starosta konstatoval, že zápis z 23. RMČ BS byl ověřovateli ověřen a odpovídá
skutečnosti.

RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: Ing. Ivo Komárek, Ludmila Oulehlová
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

schvaluje
navržený program:
1. Zahájení
2. Prohlášení Rady městské části Brno-střed v souvislosti s neukončeným
trestním řízením
3. Prohlášení Rady městské části Brno-střed v souvislosti s přezkoumáním
hospodaření za rok 2018
4. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2019
5. Prodloužení doby nájmu služebního bytu ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o.
6. Prodloužení doby nájmu služebního bytu ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o.
7. Úprava nájemného z bytu - služební byty
8. Změna členství v komisích RMČ BS
9. ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - žádost o výmaz školního klubu z rejstříku
škol a školských zařízení
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Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Matejov Tomáš, Ing.
Matejov Tomáš, Ing.
Matejov Tomáš, Ing.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.

10.
11.
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.

Společný nájem bytu – Zahradníkova 13, Brno, byt č.
Prodloužení nájemních vztahů
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)
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Anenská 20, Brno, byt č.
Souhlas s narovnáním právního stavu - Bratislavská 36a, Brno, byt č.
Zúžení předmětu nájmu - Orlí 9, Brno, byt č.
Bytová náhrada za byt č. , Grmelova 6, Brno
Bytová náhrada za byt č. , Hvězdová 3, Brno
Uzavření nájemních smluv rozhodnutím statutárního města Brna sociální byty s potřebou komplexní sociální podpory
Uzavření nájemních smluv rozhodnutím statutárního města Brna pronájem sociálních bytů (Housing first)
Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS
Výpověď nájemce z nájmu bytu - Moravské náměstí 14a, Brno, byt č.
Žádost o uzavření dohody o splátkách – Nádražní 4, Brno, byt č.
Žádost o narovnání právního stavu - Lidická 32, Brno, byt č.
Žádost o odklad výkonu rozhodnutí vyklizením bytu - Joštova 3, Brno,
byt č.
Žádost o prominutí pohledávky - nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8,
Brno
Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 103, Joštova 3, Brno
Skončení nájmu dohodou - nebytový prostor č. 101, Cejl 35, Brno
Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
Interpelace, 5. ZMČ BS - ulice Gorkého
Interpelace, 5. ZMČ BS - hřiště u ZŠ Hroznová
Interpelace 5. ZMČ BS - ZŠ nám. Míru, ZŠ Hroznová
Interpelace, 5. ZMČ BS - asfaltová plocha na Nových Sadech
Žádost o udělení výjimky z OZV č. 20/2009 o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku - pro akci Divadelní
svět Brno
Různé - informace, zprávy členů rady
Závěr

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.
Plechlová Jana, Mgr.
Landa Martin, Bc.
Dumbrovská M., JUDr.
Dumbrovská M., JUDr.
Plechlová Jana, Mgr.

Plechlová Jana, Mgr.

1. místostarosta Bc. Landa nahlásil podjatost u bodu 19.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program byl přijat.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

2

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 2 - Prohlášení Rady městské části Brno-střed v souvislosti s neukončeným trestním řízením
Usnesení RMČ/2019/24/02 Prohlášení Rady městské části Brno-střed v souvislosti s neukončeným
trestním řízením
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
prohlášení Rady městské části Brno-střed v souvislosti s neukončeným trestním
řízením dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení
auditorskou firmu provádějící přezkum hospodaření.
Termín: 23.05.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 3 - Prohlášení Rady městské části Brno-střed v souvislosti s přezkoumáním hospodaření za rok
2018
Usnesení RMČ/2019/24/03 Prohlášení Rady městské
přezkoumáním hospodaření za rok 2018

části

Brno-střed

v

souvislosti

s

RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
prohlášení statutárního města Brna, městské části Brno-střed v souvislosti s
přezkoumáním hospodaření a auditem účetní závěrky statutárního města Brna,
městské části Brno-střed za rok 2018, a to za účelem vydání zprávy o výsledku
přezkoumání za rok 2018, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení
auditorskou firmu provádějící přezkum hospodaření.
Termín: 24.05.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

K bodu 4 - Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2019
Usnesení RMČ/2019/24/04 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2019
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Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 8 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 24.05.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 5 - Prodloužení doby nájmu služebního bytu ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o.
Usnesení RMČ/2019/24/05 Prodloužení doby nájmu služebního bytu ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o.
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
uzavření dodatku č. 19 ke smlouvě o nájmu služebního bytu v budově Základní školy
Brno, Hroznová 1, příspěvkové organizace s panem
, kterým se
prodlužuje sjednaná doba nájmu služebního bytu o jeden rok, tedy do 30.06.2020, a
současně se sjednává automatické prodloužení nájemní smlouvy - příloha č. 2 tohoto
usnesení,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku č. 19 a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: 28.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 6 - Prodloužení doby nájmu služebního bytu ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o.
Usnesení RMČ/2019/24/06 Prodloužení doby nájmu služebního bytu ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o.
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
uzavření dodatku č. 22 ke smlouvě o nájmu služebního bytu v budově Základní školy
Brno, Úvoz 55, příspěvkové organizace s panem
, kterým se prodlužuje
sjednaná doba nájmu služebního bytu o jeden rok, tedy do 30.06.2020, a současně se
sjednává automatické prodloužení nájemní smlouvy - příloha č. 2 tohoto usnesení,
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Vaníček
pro

pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku č. 22 a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: 28.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 7 - Úprava nájemného z bytu - služební byty
Usnesení RMČ/2019/24/07 Úprava nájemného z bytu - služební byty
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
souhlasí
se vzdáním se práva na zvýšení nájemného o inflační doložku v období od 01.07.2019
do 30.06.2020 u těchto nájemců služebních bytů:
·
·
·
·
·

– Antonínská 3, Brno
– Mendlovo nám. 4, Brno
– Sušilova 1, Brno
– Kotlářská 4, Brno
– nám. Míru 3, Brno a

doporučuje
ZMČ Brno-střed souhlasit se vzdáním se práva na zvýšení nájemného o inflační
doložku v období od 01.07.2019 do 30.06.2020 u těchto nájemců služebních bytů:
·
·
·
·
·

– Antonínská 3, Brno
– Mendlovo nám. 4, Brno
– Sušilova 1, Brno
– Kotlářská 4, Brno
– nám. Míru 3, Brno.
Termín: 25.06.2019

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

5

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 8 - Změna členství v komisích RMČ BS
Usnesení RMČ/2019/24/08 Změna členství v komisích RMČ BS
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
bere na vědomí
rezignaci Bc. Matěje Hollana na funkci člena Komise dopravy RMČ BS dle přílohy č.
1 tohoto materiálu,
jmenuje
členem Komise dopravy RMČ BS Ing. arch. Gabriela Kurtise,
bere na vědomí
rezignaci Bc. Martina Landy na funkci předsedy Komise mládeže, kultury a sportu
RMČ BS dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a
jmenuje
předsedou Komise mládeže, kultury a sportu RMČ BS Ing. Zdeňka Machů.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 9 - ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - žádost o výmaz školního klubu z rejstříku škol a školských
zařízení
Usnesení RMČ/2019/24/09 ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - žádost o výmaz školního klubu z rejstříku
škol a školských zařízení
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
doporučuje
ZMČ Brno-střed schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Brno,
Hroznová 1, příspěvková organizace, jehož předmětem je zrušení školního klubu s
účinností od 01.09.2019, a který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed předložit tento
materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 10 -Společný nájem bytu – Zahradníkova 13, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/24/10 Společný nájem bytu – Zahradníkova 13, Brno, byt č.
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č.
Zahradníkova 13, Brno,
dohodou se společnými nájemci
na
dobu neurčitou, s účinností od 01.07.2019, 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
30.06.2019. Nájemné bude stanoveno ve výši 100,46 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 v souladu
s usnesením a seznámit žadatele s usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 11 -Prodloužení nájemních vztahů
Usnesení RMČ/2019/24/11 Prodloužení nájemních vztahů
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
neschvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Vídeňská 24, Brno, nájemce
a trvá na vyklizení a vrácení bytu,
schvaluje
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Starobrněnská 7, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019
do 30.06.2021, 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 30.06.2019 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 100,46 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
7

Vaníček
pro

01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha
terasy, balkonu a lodžie bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena
pouze 50 %.
schvaluje
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Křídlovická 56, Brno, nájemci
na dobu
určitou od 01.07.2019 do 30.06.2021, 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
30.06.2019 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 100,46 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 ve vztahu
k bodu b/ a c/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 12 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
Usnesení RMČ/2019/24/12 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Pekařská 6,
Brno, nájemce
na dobu neurčitou od 01.07.2019,
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 30.06.2019 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 100,46 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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b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Václavská
15, Brno, nájemce
na dobu neurčitou od 01.07.2019, 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 30.06.2019 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
100,46 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. Špitálka 39,
Brno, nájemce
na
dobu neurčitou od 01.07.2019, 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
30.06.2019 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.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Rumiště 11,
Brno, nájemce
na dobu neurčitou od 01.07.2019,
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 30.06.2019 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.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Úvoz 59,
Brno, nájemce
na dobu neurčitou od 01.07.2019,
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 30.06.2019 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 100,46 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 e/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 13 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Usnesení RMČ/2019/24/13 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Mášova 21,
Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do
30.06.2021, 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 30.06.2019 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 100,46 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 %.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Körnerova
8, Brno, nájemci
na dobu určitou od
01.07.2019 do 30.06.2021, 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 30.06.2019 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.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č.
Plotní 31, Brno, nájemce
na dobu určitou od
01.07.2019 do 30.06.2021, 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
30.06.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na
10

Vaníček
pro

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 69,55 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. Kamenná
23, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do
30.06.2021, 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 30.06.2019 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
98,01 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 nájemní smlouvy k bytu č. Hybešova
65b, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do
30.06.2021, 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 30.06.2019 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 59,86 Kč/m²/měsíc.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Tučkova
12, Brno, nájemci
na dobu určitou od
01.07.2019 do 30.06.2021, 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 30.06.2019 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 98,01 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. Hybešova
65b, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do
30.06.2021, 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 30.06.2019 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 59,86 Kč/m²/měsíc.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Leitnerova
24, Brno, nájemci
na dobu
určitou od 01.07.2019 do 30.06.2021, 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
30.06.2019 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 100,46 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.
Kopečná 9,
Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2021, 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 30.06.2019 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 178,67 Kč/m²/měsíc
(bez parkovacího stání) a ve výši 3.063,06 Kč/parkovací stání/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.
Kamenná
23, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2021,
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 30.06.2019 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 98,01 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 %.
k/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
3) k bytu č.
Bratislavská 39, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2021, 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,
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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
30.06.2019 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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/, b/, d/ až j/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve
vztahu k bodu c/ a k/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 14 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
Usnesení RMČ/2019/24/14 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Křenová
39, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2021,
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 30.06.2019 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 59,86 Kč/m²/měsíc.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Hybešova
65b, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do
30.06.2021, 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 30.06.2019 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 59,86 Kč/m²/měsíc.
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c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Botanická
66, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do
30.06.2021, 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 30.06.2019 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
terasy bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Cejl 49,
Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2021, 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 30.06.2019 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 79,07 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 nájemní smlouvy k bytu č.
Bratislavská 41, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2021, 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
30.06.2019 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.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Václavská
10, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do
30.06.2021, 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 30.06.2019 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 101,17 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
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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.
Botanická
41, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do
30.06.2021, 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 30.06.2019 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
98,01 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.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Vídeňská
38, Brno, nájemci
na dobu určitou od
01.07.2019 do 30.06.2021, 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 30.06.2019 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 98,01 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.
Úvoz 59,
Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do
30.06.2021, 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 30.06.2019 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
98,01 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. Pekařská 25,
Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do
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30.06.2021, 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 30.06.2019 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
98,01 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 j/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 15 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
Usnesení RMČ/2019/24/15 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Orlí 9,
Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do
30.06.2020, 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, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti na náklady
nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 30.06.2019 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 98,01 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. Vídeňská
38, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do
30.06.2020, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním
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pro

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, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti na náklady
nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 30.06.2019 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 98,01 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 dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. Kopečná 9, Brno, nájemce
na dobu určitou
od 01.07.2019 do 30.06.2020, 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 na náklady nájemce, přičemž všechny
tři podmínky musí být splněny nejpozději do 30.06.2019 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 147,53 Kč/m²/měsíc (bez parkovacího stání) a ve výši
2.423,90 Kč/parkovací stání/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.
Botanická
68, Brno, nájemce
na dobu určitou od 03.06.2019 do
30.06.2020, 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 nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.06.2019 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.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Nádražní
4, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.07.2019 do
30.06.2020, 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 nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.06.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě,
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že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř.
dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 100,46 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/, b/, d/ a e/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve vztahu
k bodu c/, uzavření notářského zápisu správcem k bytu ve vztahu k bodu a/ až e/ v
souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 16 -Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Anenská 20, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/24/16 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Anenská 20, Brno, byt č.

RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Anenská 20,
Brno, nájemci
na dobu
určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, 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
30.06.2019 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 100,46 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.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 17 -Souhlas s narovnáním právního stavu - Bratislavská 36a, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/24/17 Souhlas s narovnáním právního stavu - Bratislavská 36a, Brno, byt č.

RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
revokuje
usnesení RMČ/2018/204/40, písm. c/ ze dne 10.09.2018 [neschválení prodloužení
nájemního vztahu k bytu č.
Bratislavská 36a, Brno, nájemce
a trvání na vyklizení a vrácení bytu], a to za podmínky uzavření nájemní
smlouvy k bytu č.
Bratislavská 36a, Brno, uživatelka:
nejpozději do 30.06.2019,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Bratislavská 36a,
Brno, uživatelka
na dobu určitou od 01.07.2019 do
30.06.2020, 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 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 30.06.2019
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 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, uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit uživatelku s
usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

K bodu 18 -Zúžení předmětu nájmu - Orlí 9, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/24/18 Zúžení předmětu nájmu - Orlí 9, Brno, byt č.
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
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Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

neschvaluje
zúžení předmětu nájmu o sklep (o ploše 10,10 m2) náležející k bytu č.
Brno, nájemci
a

Orlí 9,

ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

K bodu 19 -Bytová náhrada za byt č.

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

Grmelova 6, Brno

Usnesení RMČ/2019/24/19 Bytová náhrada za byt č.

Grmelova 6, Brno

RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
nabídnutí této bytové náhrady:
byt č.
Husova 9, Brno
byt č. Úvoz 88, Brno
byt č. Hlinky 28, Brno
pro nájemce:

za stávající byt č.

Grmelova 6, Brno a

ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.06.2019
1. místostarosta Bc. Landa nahlásil podjatost.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

K bodu 20 -Bytová náhrada za byt č.

Kotěra
pro

Landa
Mandát
nehlasoval omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Hvězdová 3, Brno

Usnesení RMČ/2019/24/20 Bytová náhrada za byt č.

Hvězdová 3, Brno

RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
bere na vědomí
podání č.j. MCBS/2019/058658, doručené dne 05.04.2019 na podatelnu MČ Brnostřed (viz příloha č. 5),
trvá
na usnesení RMČ/2019/11/15 ze dne 25.02.2019 [schválení předání bytu č.
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Vaníček
pro

Hvězdová 3, Brno, nájemce
na OISBD k dalšímu řešení
z hlediska technického stavu (v návaznosti na interní sdělení OISBD ze dne
28.01.2019 - viz příloha č. 3) a schválení nabídnutí bytových náhrad - byt č.
Rumiště 2, Brno, a byt č.
Francouzská 20, Brno, pro nájemce:
za stávající byt č. Hvězdová 3, Brno],
neschvaluje
nabídnutí dalších bytových náhrad pro nájemce:
č. Hvězdová 3, Brno a

za stávající byt

ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 21 -Uzavření nájemních smluv rozhodnutím statutárního města Brna - sociální byty s potřebou
komplexní sociální podpory
Usnesení RMČ/2019/24/21 Uzavření nájemních smluv rozhodnutím statutárního města Brna sociální byty s potřebou komplexní sociální podpory
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
bere na vědomí
a/ žádost statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu č.
v domě Rumiště 7, Brno,
s žadatelkou
bytem Dornych 29, Brno, na dobu 1 roku, za
nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované každoročně k 01.07. o míru inflace
vyhlášenou ČSÚ, za podmínky, že dohodou ukončí nájem bytu č.
v domě Dornych
29, Brno, a za Podmínek pronájmu bytu s komplexní sociální podporou (viz příloha č.
2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory,
bytu č. Rumiště 7, Brno, s žadatelkou
viz příloha č. 3),
na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.07.2019, 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 žadatelka 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, že k datu podpisu
nájemní smlouvy nedojde ke změně osob členů domácnosti žadatelky (posuzovaných
s žadatelkou z hlediska splnění příslušných příjmových limitů), které se budou do bytu
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stěhovat s žadatelkou a kterými jsou otec
a čtyři děti
s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu
stávajícího bytu č.
Dornych 29, Brno, před podpisem nájemní smlouvy k bytu č.
Rumiště 7, Brno, s podmínkou vrácení stávajícího vyklizeného bytu č.
Dornych
29, Brno, před podpisem nájemní smlouvy k bytu č. Rumiště 7, Brno, 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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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.
schvaluje
skončení nájmu bytu č.
Dornych 29, Brno, nájemce
písemnou dohodou ke dni 30.06.2019 (viz příloha č. 4), s podmínkou prokázání
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dohody o
skončení nájmu bytu, s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu a
s podmínkou vrácení vyklizeného bytu pronajímateli nejpozději při podpisu dohody o
skončení nájmu bytu, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do
30.06.2019,
bere na vědomí
b/ žádost statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu č. v domě Václavská 15, Brno,
s žadatelem
bytem Jabloňova 28, Brno, na dobu 1 roku, za
nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované každoročně k 01.07. o míru inflace
vyhlášenou ČSÚ, za podmínky, že dohodou ukončí nájem bytu č.
v domě
Jabloňová 28, Brno, a za Podmínek pronájmu bytu s komplexní sociální podporou (viz
příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory,
bytu č. Václavská 15, Brno, s žadatelem
(viz příloha č. 3),
na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.07.2019, 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 včetně členů jeho domácnosti 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,
že k datu podpisu nájemní smlouvy nedojde ke změně osob členů domácnosti žadatele
(posuzovaných s žadatelem z hlediska splnění příslušných příjmových limitů), které se
budou do bytu stěhovat s žadatelem a kterými jsou družka
a
tři děti
s podmínkou, že nejpozději při podpisu
nájemní smlouvy žadatel doloží, že ukončil dohodou nájem bytu č.
Jabloňova 28,
Brno, 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 30.06.2019. Nájemné
bude stanoveno ve výši 59,86 Kč/m2/měsíc, s tím, že nájemné bude každoročně
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k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
bere na vědomí
c/ žádost statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu č.
v domě Rumiště 11, Brno,
s žadatelem
bytem Vranovská 26, Brno, na dobu 1 roku,
za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované každoročně k 01.07. o míru
inflace vyhlášenou ČSÚ, za podmínky, že dohodou ukončí nájem bytu č. v domě
Vranovská 26, Brno, a za Podmínek pronájmu bytu s komplexní sociální podporou
(viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory,
bytu č. Rumiště 11, Brno, s žadatelem
(viz příloha č.
3), na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.07.2019, 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 včetně členů jeho domácnosti 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, že k datu podpisu nájemní smlouvy nedojde ke změně osob členů
domácnosti žadatele (posuzovaných s žadatelem z hlediska splnění příslušných
příjmových limitů), které se budou do bytu stěhovat s žadatelem a kterými jsou družka
a tři děti
s podmínkou, že
nejpozději při podpisu nájemní smlouvy žadatel doloží, že ukončil dohodou nájem
bytu č. Vranovská 26, Brno, 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
30.06.2019. Nájemné bude stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
d/ žádost statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu č.
v domě Rumiště 4, Brno,
s žadatelkou
bytem Václavská 1, Brno, na dobu 1
roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované každoročně k 01.07. o míru
inflace vyhlášenou ČSÚ, za podmínky, že dohodou ukončí nájem bytu č. v domě
Václavská 1, Brno, a za Podmínek pronájmu bytu s komplexní sociální podporou (viz
příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory,
bytu č. Rumiště 4, Brno, s žadatelkou
(viz příloha č.
3), na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.07.2019, 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
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vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s
podmínkou doložení, že žadatelka včetně členů její domácnosti 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, že k datu podpisu nájemní smlouvy nedojde ke změně osob
členů domácnosti žadatelky (posuzovaných s žadatelkou z hlediska splnění
příslušných příjmových limitů), které se budou do bytu stěhovat s žadatelkou a
kterými jsou dcera
druh dcery
, syn
a dva vnuci
s podmínkou, že nejpozději při
podpisu nájemní smlouvy žadatelka doloží, že ukončila dohodou nájem bytu č.
Václavská 1, Brno, 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 30.06.2019.
Nájemné bude stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
e/ žádost statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu č. , v domě Václavská 3, Brno,
s žadatelkou
bytem Zderadova 3, Brno, na dobu 1 roku,
2
za nájemné ve výši 58,62 Kč/m /měsíc, upravované každoročně k 01.07. o míru
inflace vyhlášenou ČSÚ, za podmínky, že dohodou ukončí nájem bytu č. v domě
Zderadova 3, Brno, a za Podmínek pronájmu bytu s komplexní sociální podporou (viz
příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory,
bytu č.
Václavská 3, Brno, s žadatelkou
(viz příloha č.
3), na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.07.2019, 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 žadatelka včetně členů její domácnosti 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, že k datu podpisu nájemní smlouvy nedojde ke změně osob
členů domácnosti žadatelky (posuzovaných s žadatelkou z hlediska splnění
příslušných příjmových limitů), které se budou do bytu stěhovat s žadatelkou a kterým
jedno dítě
s podmínkou, že nejpozději při podpisu nájemní smlouvy
žadatelka doloží, že ukončila dohodou nájem bytu č.
Zderadova 3, Brno,
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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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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bere na vědomí
f/ žádost statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu č. v domě Václavská 15, Brno,
s žadatelkou
bytem Francouzská 64, Brno, na dobu 1 roku,
2
za nájemné ve výši 58,62 Kč/m /měsíc, upravované každoročně k 01.07. o míru
inflace vyhlášenou ČSÚ, za podmínky, že dohodou ukončí nájem bytu č.
v domě
Francouzská 64, Brno, a za Podmínek pronájmu bytu s komplexní sociální podporou
(viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory,
bytu č. Václavská 15, Brno, s žadatelkou
(viz příloha č. 3),
na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.07.2019, 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 žadatelka včetně členů její domácnosti 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,
že k datu podpisu nájemní smlouvy nedojde ke změně osob členů domácnosti
žadatelky (posuzovaných s žadatelkou z hlediska splnění příslušných příjmových
limitů), které se budou do bytu stěhovat s žadatelkou a kterými jsou dvě děti
s podmínkou, že nejpozději při podpisu nájemní smlouvy žadatelka
doloží, že ukončila dohodou nájem bytu č.
Francouzská 64, Brno, 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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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 f/, uzavření notářského zápisu správcem k bytu ve vztahu k bodu a/ až f/,
vystavení dohody o skončení nájmu bytu správcem k bytu ve vztahu k bodu a/ v
souladu s usnesením a seznámit žadatele a MMB s usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 22 -Uzavření nájemních smluv rozhodnutím statutárního města Brna - pronájem sociálních
bytů (Housing first)
Usnesení RMČ/2019/24/22 Uzavření nájemních smluv rozhodnutím statutárního města Brna pronájem sociálních bytů (Housing first)
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RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
bere na vědomí
a/ souhlas statutárního města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem
sociálního bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
(Housing first), bytu č.
v domě Plynárenská 6, Brno, s žadatelem
na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované
každoročně k 01.07. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s Podmínkami
pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Brně (Housing first) (viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Plynárenská 6, Brno,
s žadatelem
(viz příloha č. 5), na dobu určitou 1 rok
s účinností od 01.07.2019, a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou doložení, že žadatel splňuje stanovenou výši čistého měsíčního
příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy (dle
Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testovací koncepce
sociálního bydlení v Brně), 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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
b/ souhlas statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem
sociálního bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
(Housing first), bytu č.
v domě Plynárenská 6, Brno, s žadatelkou
na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované
každoročně k 01.07. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s Podmínkami
pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Brně (Housing first) (viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Plynárenská 6, Brno,
s žadatelkou
(viz příloha č. 5), na dobu určitou 1 rok
s účinností od 01.07.2019, a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou doložení, že žadatelka splňuje stanovenou výši čistého
měsíčního příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
(dle Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testovací koncepce
sociálního bydlení v Brně), a to nejpozději při podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou
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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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
c/ souhlas statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem
sociálního bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
(Housing first), bytu č.
v domě Plynárenská 4, Brno s žadatelkou
na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované
každoročně k 01.07. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s Podmínkami
pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Brně (Housing first) (viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Plynárenská 4, Brno,
s žadatelkou
(viz příloha č. 5), na dobu určitou 1 rok
s účinností od 01.07.2019, a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou doložení, že žadatelka splňuje stanovenou výši čistého
měsíčního příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
(dle Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testovací koncepce
sociálního bydlení v Brně), 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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
d/ souhlas statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem
sociálního bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
(Housing first), bytu č.
v domě Bratislavská 60, Brno, s žadatelem
na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované
každoročně k 01.07. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s Podmínkami
pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Brně (Housing first) (viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Bratislavská 60, Brno,
s žadatelem
(viz příloha č. 5), na dobu určitou 1 rok
s účinností od 01.07.2019, a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
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smlouvy, s podmínkou doložení, že žadatel splňuje stanovenou výši čistého měsíčního
příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy (dle
Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testovací koncepce
sociálního bydlení v Brně), 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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
e/ souhlas statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem
sociálního bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
(Housing first), bytu č. v domě Křídlovická 3, Brno, s žadatelkou
na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované
každoročně k 01.07. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s Podmínkami
pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Brně (Housing first) (viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Křídlovická 3, Brno,
s žadatelkou
(viz příloha č. 5), na dobu určitou 1 rok
s účinností od 01.07.2019, a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou doložení, že žadatelka splňuje stanovenou výši čistého
měsíčního příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
(dle Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testovací koncepce
sociálního bydlení v Brně), 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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
f/ souhlas statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing
first), bytu č.
v domě Křídlovická 3, Brno, s žadatelkou
na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované
každoročně k 01.07. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s Podmínkami
pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Brně (Housing first) (viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Křídlovická 3, Brno,
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s žadatelkou
(viz příloha č. 5), na dobu určitou 1 rok
s účinností od 01.07.2019, a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou doložení, že žadatelka včetně členů její domácnosti splňuje
stanovenou výši čistého měsíčního příjmu v období 12 kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy (dle Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci
projektu Pilotní testovací koncepce sociálního bydlení v Brně), a to nejpozději při
podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou, že k datu podpisu nájemní smlouvy nedojde
ke změně osob členů domácnosti žadatelky (posuzovaných s žadatelkou z hlediska
splnění příslušných příjmových limitů), které se budou do bytu stěhovat s žadatelkou a
kterými jsou dvě děti (obě nar. 2000), 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 30.06.2019. Nájemné bude stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
g/ souhlas statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem
sociálního bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
(Housing first), bytu č.
v domě Křídlovická 3, Brno, s žadatelkou
na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc,
upravované každoročně k 01.07. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s
Podmínkami pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce
sociálního bydlení v Brně (Housing first) (viz příloha č. 2),
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Křídlovická 3, Brno,
s žadatelkou
bytem Rybářská 9, Brno,
bere na vědomí
h/ souhlas statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem
sociálního bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
(Housing first), bytu č. v domě Rumiště 11, Brno, s žadatelem
na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované
každoročně k 01.07. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s Podmínkami
pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Brně (Housing first) (viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Rumiště 11, Brno,
s žadatelem
(viz příloha č. 5), na dobu určitou 1 rok
s účinností od 01.07.2019, a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou doložení, že žadatel splňuje stanovenou výši čistého měsíčního
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příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy (dle
Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testovací koncepce
sociálního bydlení v Brně), 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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
i/ souhlas statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing
first), bytu č. v domě Rumiště 11, Brno, s žadatelkou
na dobu
1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované každoročně k 01.07. o
míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s Podmínkami pronájmu sociálních bytů
v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first)
(viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Rumiště 11, Brno,
s žadatelkou
(viz příloha č. 5), na dobu určitou 1 rok s účinností
od 01.07.2019, a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní
testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou doložení, že žadatelka splňuje stanovenou výši čistého
měsíčního příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
(dle Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testovací koncepce
sociálního bydlení v Brně), 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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
j/ souhlas statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing
first), bytu č. v domě Rumiště 4, Brno, s žadatelkou
na
dobu 1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované každoročně k 01.07.
o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s Podmínkami pronájmu sociálních bytů
v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first)
(viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Rumiště 4, Brno
s žadatelkou
(viz příloha č. 5), na dobu určitou 1 rok
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s účinností od 01.07.2019, a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou doložení, že žadatelka splňuje stanovenou výši čistého
měsíčního příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
(dle Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testovací koncepce
sociálního bydlení v Brně), 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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
k/ souhlas statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem
sociálního bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
(Housing first), bytu č.
v domě Přízova 2, Brno, s žadatelem
na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované
každoročně k 01.07. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s Podmínkami
pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Brně (Housing first) (viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Přízova 2, Brno,
s žadatelem
(viz příloha č. 5), na dobu určitou 1 rok
s účinností od 01.07.2019, a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou doložení, že žadatel splňuje stanovenou výši čistého měsíčního
příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy (dle
Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testovací koncepce
sociálního bydlení v Brně), 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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
l/ souhlas statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing
first), bytu č. v domě Traubova 7, Brno, s žadatelkou
na
dobu 1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované každoročně k 01.07.
o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s Podmínkami pronájmu sociálních bytů
v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first)
(viz příloha č. 2),
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schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Traubova 7, Brno,
s žadatelkou
(viz příloha č. 5), na dobu určitou 1 rok
s účinností od 01.07.2019, a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou doložení, že žadatelka splňuje stanovenou výši čistého
měsíčního příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
(dle Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testovací koncepce
sociálního bydlení v Brně), 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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
m/ souhlas statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem
sociálního bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
(Housing first), bytu č.
v domě Václavská 15, Brno, s žadatelkou
na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc, upravované
každoročně k 01.07. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s Podmínkami
pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Brně (Housing first) (viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Václavská 15, Brno,
s žadatelkou
(viz příloha č. 5), na dobu určitou 1 rok
s účinností od 01.07.2019, a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou doložení, že žadatelka splňuje stanovenou výši čistého
měsíčního příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
(dle Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testovací koncepce
sociálního bydlení v Brně), 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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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.
bere na vědomí
n/ souhlas statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem
sociálního bytu v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
(Housing first), bytu č.
v domě Václavská 15, Brno, s žadatelem
na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 58,62 Kč/m2/měsíc,
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upravované každoročně k 01.07. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, v souladu s
Podmínkami pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce
sociálního bydlení v Brně (Housing first) (viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu v rámci projektu Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), bytu č.
Václavská 15, Brno,
s žadatelem
(viz příloha č. 5), na dobu určitou 1 rok
s účinností od 01.07.2019, a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (Housing first), s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou doložení, že žadatel splňuje stanovenou výši čistého měsíčního
příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy (dle
Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testovací koncepce
sociálního bydlení v Brně), 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 30.06.2019. Nájemné bude
stanoveno ve výši 59,86 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 f/ a h/ až n/, uzavření notářského zápisu správcem k bytu ve vztahu k bodu
a/ až f/ a h/ až n/ v souladu s usnesením a seznámit žadatele a MMB s usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 23 -Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS
Usnesení RMČ/2019/24/23 Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
zveřejnění vybraných běžných obecních bytů k pronájmu (viz příloha č. 2) na úřední
desce MČ BS v termínu od 01.07.2019 do 31.07.2019, a to v souladu se záměrem
pronájmu běžného obecního bytu (viz příloha č. 3) podle varianty I, uvedené v čl. 7,
písm. A) Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed, za nájemné (viz příloha
č. 2), přičemž doba nájmu je stanovena na dobu určitou 1 rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraných běžných obecních bytů v souladu s
usnesením.
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Vaníček
pro

Termín: 01.07.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 24 -Výpověď nájemce z nájmu bytu - Moravské náměstí 14a, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/24/24 Výpověď nájemce z nájmu bytu - Moravské náměstí 14a, Brno, byt č.

RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č.
Moravské náměstí 14a, Brno, nájemce
s tím, že nájemní vztah skončí k 30.06.2019, a nájemce je povinen ke dni
skončení nájemního vztahu uhradit případné závazky vůči MČ BS související
s užíváním bytu vzniklé do 30.06.2019 a dále je nájemce povinen pro případ, že řádně
nevyklidí a nepředá byt ke dni skončení nájemního vztahu, uhradit případné závazky
vůči MČ BS související s užíváním bytu, vzniklé až do dne vyklizení a předání bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 25 -Žádost o uzavření dohody o splátkách – Nádražní 4, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/24/25 Žádost o uzavření dohody o splátkách – Nádražní 4, Brno, byt č.
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
uzavření dohody o splátkách s žadatelkou:
byt č.
,
Nádražní 4, Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 50.053 Kč bez
příslušenství, vzniklé v období 01-03/2019, na dobu 13 měsíců s tím, že 1. - 12.
měsíční splátka bude ve výši 4.000 Kč a 13. splátka ve výši 2.053 Kč, přičemž tato
dohoda o splátkách bude obsahem notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
vyhotoveného na náklady žadatelky, s podmínkou úhrady úroků z prodlení
souvisejících s užíváním bytu (vypočítaných ke dni podpisu dohody o splátkách k bytu
č.
, Nádražní 4, 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 dlužné nájemné a služby v celkové výši 50.053 Kč bez příslušenství
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Vaníček
pro

formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady
žadatelky (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 žadatelky, 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 30.06.2019,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o splátkách formou notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti na náklady žadatelky a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatelku s usnesením RMČ BS.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 26 -Žádost o narovnání právního stavu - Lidická 32, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/24/26 Žádost o narovnání právního stavu - Lidická 32, Brno, byt č.
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
revokuje
usnesení RMČ/2018/199/61, písm. b/ ze dne 09.07.2018 [neschválení prodloužení
nájemního vztahu k bytu č. Lidická 32, Brno, nájemce
a
trvání na vyklizení a vrácení bytu], a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy k bytu
č. , Lidická 32, Brno, uživatelka:
nejpozději do 30.06.2019,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Lidická 32, Brno,
uživatelka:
na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020,
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 30.06.2019 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 98,01 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 a uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit uživatelku s
usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 27 -Žádost o odklad výkonu rozhodnutí vyklizením bytu - Joštova 3, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/24/27 Žádost o odklad výkonu rozhodnutí vyklizením bytu - Joštova 3, Brno,
byt č.
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
podání návrhu na odklad výkonu rozhodnutí vyklizením bytu, vedeného u Městského
soudu v Brně pod sp. zn. 66 E 44/2018, povinný:
Joštova 3,
Brno, a to do 31.10.2019, s podmínkou, že povinný uhradí částky za užívání bytu č.
Joštova 3, Brno včetně úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu, to vše
minimálně ve výši 75.000 Kč, a to před podáním návrhu na odklad výkonu rozhodnutí
vyklizením bytu, nejpozději však do 30.06.2019 a
ukládá
bytovému odboru postupovat v souladu s usnesením a seznámit povinného s
usnesením.
Termín: 20.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 28 -Žádost o prominutí pohledávky - nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno
Usnesení RMČ/2019/24/28 Žádost o prominutí pohledávky - nebytový prostor č. 101, Zámečnická
8, Brno
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 29 -Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 103,
Joštova 3, Brno
Usnesení RMČ/2019/24/29 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 103, Joštova 3, Brno
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.07.2019, nebytový
prostor č. 103, Joštova 3, Brno, žadatel: Laifaj s.r.o., IČO: 073 95 370, účel nájmu:
provozování večerky (potraviny a občerstvení) s výdejním okénkem (s vyloučením
prodeje alkoholu z výdejního okénka), výše nájemného: 1.122.000 Kč/rok, s tím, že
v nájemní smlouvě bude uvedeno, že budoucí nájemce bude povinen tento prostor
v průběhu jeho užívání vyklidit a umožnit pronajímateli jeho rekonstrukci, to vše za
podmínky podpisu nájemní smlouvy do 14.06.2019 (viz příloha č. 3),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatele s usnesením.
Termín: 14.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 30 -Skončení nájmu dohodou - nebytový prostor č. 101, Cejl 35, Brno
Usnesení RMČ/2019/24/30 Skončení nájmu dohodou - nebytový prostor č. 101, Cejl 35, Brno
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
bere na vědomí
že nájemce: Generace Care z.ú., IČO: 043 77 371 doručil dne 15.04.2019 na podatelnu
MČ BS svoji žádost o skončení nájmu dohodou (viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č. 101, Cejl 35, Brno, ke dni
30.06.2019, nájemce: Generace Care z.ú., IČO: 043 77 371 (viz příloha č. 3), za
podmínky úhrady příp. závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
37

Vaníček
pro

nebytového/nebytových prostoru/ů před podpisem dohody o skončení nájmu a za
podmínky podpisu dohody o skončení nájmu do 17.06.2019,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o skončení nájmu a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
nájemce s usnesením.
Termín: 17.06.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 31 -Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
Usnesení RMČ/2019/24/31 Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. x/2019, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
· s výjimkou navrhované změny v článku 3 odst. 2 písm. b)
· s návrhem na zvýšení maximálního limitu na 5 mil. Kč pro vzdání se práva a
prominutí dluhu v příslušném rozpočtovém roce (pravomoc zastupitelstva
městské části dle čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu),
doporučuje
RMB doporučit ZMB schválit návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2019, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou
se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
· s výjimkou navrhované změny v článku 3 odst. 2 písm. b)
· s návrhem na zvýšení maximálního limitu na 5 mil. Kč pro vzdání se práva a
prominutí dluhu v příslušném rozpočtovém roce (pravomoc zastupitelstva
městské části dle čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu) a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 32 -Interpelace, 5. ZMČ BS - ulice Gorkého
Usnesení RMČ/2019/24/32 Interpelace, 5. ZMČ BS - ulice Gorkého
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci Mgr. Michala Marciniszyna, týkající se ulice Gorkého,
která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
1. místostarostu Bc. Martina Landu podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarosty odpověď odeslat.
Termín: 24.05.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 33 - Interpelace, 5. ZMČ BS - hřiště u ZŠ Hroznová
Usnesení RMČ/2019/24/33 Interpelace, 5. ZMČ BS - hřiště u ZŠ Hroznová
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci Mgr. Jasny Flamikové týkající se oblasti školství a
ukládá
sekretariátu 2. místostarostky odpověď odeslat.
Termín: 24.05.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

K bodu 34 -Interpelace 5. ZMČ BS - ZŠ nám. Míru, ZŠ Hroznová
Usnesení RMČ/2019/24/34 Interpelace 5. ZMČ BS - ZŠ nám. Míru, ZŠ Hroznová
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pro

Vaníček
pro

RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci JUDr. Michala Závodského týkající se oblasti školství a
ukládá
sekretariátu 2. místostarostky odpověď odeslat.
Termín: 24.05.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 35 -Interpelace, 5. ZMČ BS - asfaltová plocha na Nových Sadech
Usnesení RMČ/2019/24/35 Interpelace, 5. ZMČ BS - asfaltová plocha na Nových Sadech
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
schvaluje
odpověď na interpelaci JUDr. Michala Závodského týkající se asfaltové plochy na
Nových Sadech a
ukládá
OPO ÚMČ BS odpověď odeslat.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 36 -Žádost o udělení výjimky z OZV č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného
pořádku - pro akci Divadelní svět Brno
Usnesení RMČ/2019/24/36 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 20/2009 o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
k zajištění veřejného pořádku - pro akci Divadelní svět Brno
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
bere na vědomí
žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění
pozdějších vyhlášek, pro akce v rámci festivalu Divadelní svět Brno, pořádané
40

příspěvkovou organizací Národní divadlo Brno, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu,
souhlasí
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších
vyhlášek, žadateli Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, se sídlem
Dvořákova 11, Brno, IČ: 00094820, pro konání kulturního podniku festival Divadelní
svět Brno, s tím, že akci je možné dne 26. 5. 2019 pořádat do 24.00 hod. ve spodní
části areálu Park Kraví hora a dne 28. 5. 2019 na adrese Zelný trh 9, do 23.00 hod.,
schvaluje
rozhodnutí o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění
pozdějších vyhlášek, žadateli Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, se
sídlem Dvořáková 11, Brno, IČ: 00094820, pro konání kulturního podniku festival
Divadelní svět Brno, s tím, že akci je možné dne 26. 5. 2019 pořádat do 24.00 hod. ve
spodní části areálu Park Kraví hora a dne 28. 5. 2019 na adrese Zelný trh 9, do 23.00
hod., dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucí Odboru právního a organizačního ÚMČ BS podpisem uvedeného rozhodnutí
a
ukládá
OPO ÚMČ BS vyhotovené rozhodnutí zaslat žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

K bodu 37 -Různé - informace, zprávy členů rady
Nebyly předneseny.

K bodu 38 - 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
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pro

Vaníček
pro

Ověřovatelé: Ing. Komárek a L. Oulehlová
Zapsala: Miroslava Válková
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