ZÁPIS
ze 168. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v pondělí dne 20.06.2022 od 11.00 hod.
v zasedací místnosti rady
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 7
celkem: 7
Omluveni: JUDr. Michaela Dumbrovská, Mgr. Martin Landa, Ing. Martin Schwab a
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

K bodu 1 - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná
usnášení.
Pan starosta konstatoval, že zápis ze 167. RMČ BS byl ověřovateli ověřen a odpovídá
skutečnosti.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: Ludmila Oulehlová a Ing. Roman Kotěra
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

schvaluje
navržený program:
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
1. Zahájení
2. 8D z. s., festival Kraví Hora lidem - žádost o poskytnutí
záštity a užití znaku MČ BS
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Matejov Tomáš, Ing.
3. Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2022
Matejov Tomáš, Ing.
4. Zhodnocení finančních prostředků MČ Brno-střed
5. Dispozice s majetkem - /29/22/ - P.č. 516, k.ú. Město Brno
(Dominikánské nám. 11)
Sukupová Marta, Mgr.
6. Vyjádření zřizovatele k přerušení provozu školních družin
na základních školách Brno-střed během hlavních
prázdnin
Ondrašíková Petra, Mgr.
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Vrubel
omluven

7. Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, p.o.
8. Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkových organizací
– škol a školských zařízení, zřízených MČ Brno-střed, na
rok 2022
9. Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkové organizace
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Dominikánská 2,
Brno, na rok 2022
10. Účetní závěrky příspěvkových organizací – škol a
školských zařízení, zřízených MČ Brno-střed, sestavené k
rozvahovému dni 31.12.2021
11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Sportovní a
rekreační areál Kraví hora, Dominikánská 2, Brno,
sestavená k rozvahovému dni 31.12.2021
12. Návrh znění „Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu MČ Brno-střed“ v oblasti sportu, vzdělávacích
a volnočasových aktivit pro rok 2023
13. Návrh znění "Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu MČ Brno-střed" v oblasti kultury pro rok 2023
14. VZ malého rozsahu – „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. –
rekonstrukce kabinetu Fy a CH“ Výběr nejvhodnější
nabídky, návrh smlouvy
15. Zahradníkova 9 - žádost o prodloužení slevy z nájemného,
nebytový prostor č. 101
16. Pekařská 54 – žádost o vyplacení neumořených nákladů za
opravy bytu č.
17. Křenová 70 – žádost o vyplacení neumořených nákladů za
opravy bytu č.
18. Křídlovická 57 a 59 – celková rekonstrukce domů
19. VZMR Oprava bytů – Tučkova 38 byt č. 5, 15, 19 a 20 a
Bayerova 7, byt č. 7 - dodatek č. 1
20. VZMR - Úvoz 59, 61, 88 - modernizace výtahů, výběr
nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
21. VZMR – Václavská 10 – demolice dvorního přístavku –
Dodatek č. 1, úprava termínu
22. VZMR Kobližná 9 – oprava parteru domu, výběr
nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
23. Podlimitní VZ Dodávka elektrické energie pro odběrná
místa ÚMČ Brno-střed na období 1.7.2022 – 31.12.2022,
výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
24. Žádost o narovnání právního stavu - Česká 14, Brno, byt
č.
25. Narovnání právního stavu – sociální byt bez potřeby
komplexní sociální podpory – Bratislavská 41, Brno, byt
č.
26. Narovnání právního stavu – sociální byt s potřebou
komplexní sociální podpory – Cejl 35, Brno, byt č.
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Fialová Miroslava, JUDr.
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Fialová Miroslava, JUDr.

27. Narovnání právního stavu – sociální byt bez potřeby
komplexní sociální podpory – Václavská 3, Brno, byt č.
Fialová Miroslava, JUDr.
28. Narovnání právního stavu – sociální byt s potřebou
komplexní sociální podpory – Václavská 3, Brno, byt č.
Fialová Miroslava, JUDr.
29. Narovnání právního stavu – Milady Horákové 1a, Brno,
byt č.
Fialová Miroslava, JUDr.
30. Narovnání právního stavu – Bratislavská 36a, Brno, byt č.
Fialová Miroslava, JUDr.
Fialová Miroslava, JUDr.
31. Narovnání právního stavu – Hybešova 6, Brno, byt č.
32. Prodloužení nájemního vztahu – Bratislavská 41, Brno,
byt č.
Fialová Miroslava, JUDr.
33. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – sociální byt s
potřebou komplexní sociální podpory – Stavební 9, Brno,
byt č.
Fialová Miroslava, JUDr.
34. Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů – sociální byty
s potřebou komplexní sociální podpory
Fialová Miroslava, JUDr.
35. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Dvořákova 8,
Brno, byt č.
Fialová Miroslava, JUDr.
Fialová Miroslava, JUDr.
36. Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů
37. Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu – Lidická 8,
Brno, byt č.
Fialová Miroslava, JUDr.
Fialová Miroslava, JUDr.
38. Společné nájmy bytů
39. Uzavření nájemních smluv mimo režim Pravidel pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města Brna s
osobami dotčenými válečným konfliktem na Ukrajině
Mandát Jan, Mgr.
40. Uzavření nájemní smlouvy v souladu s rozhodnutím
Bytového odboru MMB - Křenová 39, Brno, byt č.
Fialová Miroslava, JUDr.
41. Uzavření nájemní smlouvy - Konečného náměstí 3, Brno,
byt č.
Fialová Miroslava, JUDr.
Fialová Miroslava, JUDr.
42. Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS
43. Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 103,
Joštova 3, Brno
Fialová Miroslava, JUDr.
44. Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru)
- nebytový prostor č.
, Údolní 21, Brno
Fialová Miroslava, JUDr.
45. Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru )
- nebytový prostor č. 101, Vídeňská 11, Brno
Fialová Miroslava, JUDr.
46. Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru)
- nebytový prostor č. 102, Vídeňská 11, Brno
Fialová Miroslava, JUDr.
47. Výpověď z nájmu - nebytový prostor č. 118, Vídeňská 36,
Brno
Fialová Miroslava, JUDr.
Plechlová Jana, Mgr.
48. Dohoda o splátkách - náhrada škody
49. Společné využití nosičů veřejného osvětlení, dopravního
značení a vedení pro MHD
Plechlová Jana, Mgr.
Petice
problémové
sousedské
spolužití
Bratislavská
Plechlová Jana, Mgr.
50.
241/62, Brno, byty č. , č. , č.
3

51. Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci akce –
oprava kostelu sv. Jakuba
52. EMIL OPEN - Evropské hry handicapované mládeže sleva z nájmu krytého bazénu v areálu na Kraví hoře
53. Výběr administrátora na koncesi dle ZZVZ - Advent na
Zelňáku
54. Různé - informace, zprávy členů rady
56. Závěr

Štika Petr, Bc.
Plechlová Jana, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program byl přijat.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 2 - 8D z. s., festival Kraví Hora lidem - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
Usnesení RMČ/2022/168/02 8D z. s., festival Kraví Hora lidem - žádost o poskytnutí záštity
a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
poskytnutí záštity starosty MČ BS a užití znaku MČ BS spolku 8D z. s. nad festivalem
Kraví hora lidem a
ukládá
Kanceláři starosty a vnějších vztahů ÚMČ BS předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 30.06.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 3 - Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2022
Usnesení RMČ/2022/168/03 Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2022
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 14 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 20.06.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Vrubel
omluven

Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 4 - Zhodnocení finančních prostředků MČ Brno-střed
Usnesení RMČ/2022/168/04 Zhodnocení finančních prostředků MČ Brno-střed
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
bere na vědomí
informaci o nabídkách bank na zhodnocení finančních prostředků MČ Brno-střed dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického ÚMČ BS podniknout všechny potřebné kroky ke
zhodnocení volných finančních zdrojů.
Termín: 31.08.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 5 - Dispozice s majetkem - /29/22/ - P.č. 516, k.ú. Město Brno (Dominikánské nám. 11)
Usnesení RMČ/2022/168/05 Dispozice s majetkem - /29/22/ - P.č. 516, k.ú. Město Brno
(Dominikánské nám. 11)
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
bere na vědomí
dopis Majetkového odboru MMB (čj. MMB/0314849/2022 ze dne 02.06.2022), se
sdělením skutečnosti, že nelze akceptovat požadavek MČ BS a to, že v případě
prodeje pozemku p.č. 516, jehož součástí je stavba č.p. 195 (Dominikánské nám. č.or.
11), k.ú. Město Brno, formou veřejného nabídkového řízení, bude udělena výjimka a
přiznán příjem pro MČ BS ve výši 20 % z kupní ceny dosažené prodejem, tedy postup
obdobný jako v případech dle čl. 76 odst. 12 Statutu města Brna,
revokuje
usnesení 160. RMČ BS ze dne 02.05.2022, č.usn. RMČ/2022/160/10,
nesouhlasí
s návrhem prodeje pozemku p.č. 516, jehož součástí je stavba č.p. 195 (Dominikánské
nám. č.or. 11), k.ú. Město Brno, společnosti SD hotel service s.r.o.,
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Vrubel
omluven

souhlasí
s návrhem odsvěření pozemku p.č. 516, jehož součástí je stavba č.p. 195
(Dominikánské nám. č.or. 11), k.ú. Město Brno, k datu prodeje formou veřejného
nabídkového řízení a
ukládá
vedoucí Odboru majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS statutárnímu městu
Brnu.
Termín: 21.06.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 6 - Vyjádření zřizovatele k přerušení provozu školních družin na základních školách
Brno-střed během hlavních prázdnin
Usnesení RMČ/2022/168/06 Vyjádření zřizovatele k přerušení provozu školních družin na
základních školách Brno-střed během hlavních prázdnin
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
bere na vědomí
přerušení provozu školních družin v době hlavních prázdnin: ZŠ a MŠ Brno,
Antonínská 3, p.o., ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o.,
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská
4, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o., ZŠ a
MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o., ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o., ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o.,
a to ve dnech od 1.7. do 31.8.2022 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelky a ředitele škol o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: 07.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 7 - Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna - Základní škola a mateřská škola
Brno, Křenová 21, p.o.
Usnesení RMČ/2022/168/07 Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna - Základní
škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, p.o.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
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Vrubel
omluven

bere na vědomí
vyhlášení volného dne Základní školy a mateřské školy Brno, Křenová 21, p.o., a to
dne 24.06.2022 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele školy o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: 07.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 8 - Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkových organizací – škol a školských zařízení,
zřízených MČ Brno-střed, na rok 2022
Usnesení RMČ/2022/168/08 Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkových organizací –
škol a školských zařízení, zřízených MČ Brno-střed, na rok 2022
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
odpisové plány příspěvkových organizací - škol a školských zařízení, zřízených MČ
Brno-střed, na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, zřízených MČ Brnostřed o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: 18.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 9 - Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál
Kraví hora, Dominikánská 2, Brno, na rok 2022
Usnesení RMČ/2022/168/09 Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkové organizace
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Dominikánská 2, Brno, na rok 2022
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
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Vrubel
omluven

schvaluje
odpisový plán příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Kraví hora,
Dominikánská 2, Brno, na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Dominikánská
2, Brno, o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: 18.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 10 - Účetní závěrky příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, zřízených MČ
Brno-střed, sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021
Usnesení RMČ/2022/168/10 Účetní závěrky příspěvkových organizací – škol a školských
zařízení, zřízených MČ Brno-střed, sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
účetní závěrky příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, zřízených MČ
Brno-střed, sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
schvaluje
výsledky hospodaření příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, zřízených
MČ Brno-střed, za rok 2021 a rozdělení výsledků hospodaření do fondů v částkách
navržených v příloze č. 3 tohoto materiálu,
bere na vědomí
výroční zprávy příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, zřízených MČ
Brno-střed, za rok 2021 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, zřízených MČ Brnostřed, o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: 18.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro
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Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 11 - Účetní závěrka příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Kraví hora,
Dominikánská 2, Brno, sestavená k rozvahovému dni 31.12.2021
Usnesení RMČ/2022/168/11 Účetní závěrka příspěvkové organizace Sportovní a rekreační
areál Kraví hora, Dominikánská 2, Brno, sestavená k rozvahovému dni
31.12.2021
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Kraví hora,
Dominikánská 2, Brno, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021 dle přílohy č. 1
tohoto materiálu,
schvaluje
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Kraví hora,
Dominikánská 2, Brno, za rok 2021 a rozdělení výsledku hospodaření do fondů v
částkách navržených v příloze č. 3 tohoto materiálu,
bere na vědomí
výroční zprávu příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Kraví hora,
Dominikánská 2, Brno, za rok 2021 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Dominikánská
2, Brno, o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: 18.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 12 - Návrh znění „Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-střed“
v oblasti sportu, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro rok 2023
Usnesení RMČ/2022/168/12 Návrh znění „Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace z
rozpočtu MČ Brno-střed“ v oblasti sportu, vzdělávacích a volnočasových aktivit
pro rok 2023
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Vrubel
omluven

Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 13 - Návrh znění "Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-střed"
v oblasti kultury pro rok 2023
Usnesení RMČ/2022/168/13 Návrh znění "Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace z
rozpočtu MČ Brno-střed" v oblasti kultury pro rok 2023
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 14 - VZ malého rozsahu – „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – rekonstrukce kabinetu Fy a
CH“ Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
Usnesení RMČ/2022/168/14 VZ malého rozsahu – „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. –
rekonstrukce kabinetu Fy a CH“ Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
bere na vědomí
odstoupení společnosti CONSISTERA s.r.o., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno-Trnitá,
IČO: 277 51 082 v zastoupení pana
z VZ na stavební práce „ZŠ a MŠ
Brno, Husova 17, p.o. – rekonstrukce kabinetu Fy a CH“, které tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17,
p.o. – rekonstrukce kabinetu Fy a CH“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče:
JMK elektro, s.r.o., 671 77 Branišovice, IČO: 262 24 216,
schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností JMK
elektro, s.r.o., 671 77 Branišovice, IČO: 262 24 216, která je přílohou č. 5 tohoto
materiálu,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
společností JMK elektro, s.r.o., 671 77 Branišovice, IČO: 262 24 216, která je
přílohou č. 5 tohoto materiálu,
10

Vrubel
omluven

pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy o dílo a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS podpis smlouvy o dílo
zajistit.
Termín: 04.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 15 - Zahradníkova 9 - žádost o prodloužení slevy z nájemného, nebytový prostor č. 101
Usnesení RMČ/2022/168/15 Zahradníkova 9 - žádost o prodloužení slevy z nájemného,
nebytový prostor č. 101
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
souhlasí
se slevou z čistého nájemného pro nájemce nebytových prostor č. 101, v domě
Zahradníkova 9, Brno, Tomáš Reger, IČO 108 87 407, na 300 Kč/m2/rok bez ohledu
na míru inflace, od 01.07.2022 do doby provedení oprav, nejdéle však do 31.12.2022,
za podmínky úhrady případného dluhu s tím, že tato sleva je maximální, tedy
nahrazuje případné jiné slevy stanovené na shodné období a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ BS zajistit slevu z nájemného dle
výše uvedeného a seznámit žadatele s přijatým usnesením.
Termín: 29.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 16 - Pekařská 54 – žádost o vyplacení neumořených nákladů za opravy bytu č.
Usnesení RMČ/2022/168/16 Pekařská 54 – žádost o vyplacení neumořených nákladů za
opravy bytu č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
souhlasí
s vyplacením neumořených nákladů za opravy bytu č. , Pekařská 54, Brno, paní
ve výši 85.423,72 Kč s ohledem na nutné opravy bytu a
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Vrubel
omluven

ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ BS zajistit vyplacení
neumořených nákladů dle výše uvedeného a seznámit žadatele s přijatým usnesením.
Termín: 29.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 17 - Křenová 70 – žádost o vyplacení neumořených nákladů za opravy bytu č.
Usnesení RMČ/2022/168/17 Křenová 70 – žádost o vyplacení neumořených nákladů za
opravy bytu č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
nesouhlasí
s vyplacením neumořených nákladů za opravy bytu č. , Křenová 70, Brno,
, s ohledem na výši nákladů na nutné opravy bytu pro uvedení bytu do
uživatelného stavu k pronájmu a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ BS seznámit žadatele s přijatým
usnesením.
Termín: 29.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 18 - Křídlovická 57 a 59 – celková rekonstrukce domů
Usnesení RMČ/2022/168/18 Křídlovická 57 a 59 – celková rekonstrukce domů
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
souhlasí
se záměrem celkové rekonstrukce bytových domů Křídlovická 57 a 59 za podmínky
jejich úplného vyklizení a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů a Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit
technicko-organizační záležitosti v souvislosti s výše uvedeným záměrem a
vyklizením.
Termín: 30.06.2022
12

Vrubel
omluven

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 19 - VZMR Oprava bytů – Tučkova 38 byt č. 5, 15, 19 a 20 a Bayerova 7, byt č. 7 dodatek č. 1
Usnesení RMČ/2022/168/19 VZMR Oprava bytů – Tučkova 38 byt č. 5, 15, 19 a 20 a
Bayerova 7, byt č. 7 - dodatek č. 1
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MCBS/2022/0034364/NEMI mezi statutárním
městem Brnem, MČ Brno-střed, a společností PROTECHSTAV s.r.o., Vinohradská
1113/78, 618 00 Brno, IČO: 283 34 043, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a
změnový list č. 1, který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MCBS/2022/0034364/NEMI mezi
statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed, a společností PROTECHSTAV s.r.o.,
Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, IČO: 283 34 043, který tvoří přílohu č. 2 tohoto
materiálu, a se změnovým listem, který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku č. 1 a změnového listu č. 1, které tvoří
přílohu č. 2 a 3 tohoto materiálu a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ BS podpis výše uvedených listin
zajistit.
Termín: 07.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 20 - VZMR - Úvoz 59, 61, 88 - modernizace výtahů, výběr nejvhodnější nabídky, návrh
smlouvy
Usnesení RMČ/2022/168/20 VZMR - Úvoz 59, 61, 88 - modernizace výtahů, výběr
nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
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Vrubel
omluven

vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Úvoz 59, 61, 88 - modernizace
výtahů" jako nejvhodnější nabídku společnosti VÝTAHY BRNO s.r.o., Starobrněnská
334/3, 602 00 Brno, IČO: 25585819,
schvaluje
smlouvu o dílo vč. servisní smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed
a společností VÝTAHY BRNO s.r.o., Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno, IČO:
25585819, které tvoří přílohy č. 4 a 6 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo vč. servisní smlouvy mezi statutárním městem Brnem,
MČ Brno-střed a společností VÝTAHY BRNO s.r.o., Starobrněnská 334/3, 602 00
Brno, IČO: 25585819, které tvoří přílohy č. 4 a 6 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy o dílo vč. servisní smlouvy a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ BS podpisy výše uvedených
smluv zajistit.
Termín: 15.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 21 - VZMR – Václavská 10 – demolice dvorního přístavku – Dodatek č. 1, úprava termínu
Usnesení RMČ/2022/168/21 VZMR – Václavská 10 – demolice dvorního přístavku –
Dodatek č. 1, úprava termínu
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Václavská 10 – demolice dvorního přístavku" mezi
statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností VARSTA s.r.o., Barvy 8,
638 00 Brno, IČO: 26917840, který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Václavská 10 – demolice dvorního
přístavku" mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností VARSTA
s.r.o., Barvy 8, 638 00 Brno, IČO: 26917840, který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku č. 1 a
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Vrubel
omluven

ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed podpis výše
uvedeného dodatku č. 1 zajistit.
Termín: 30.06.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 22 - VZMR Kobližná 9 – oprava parteru domu, výběr nejvhodnější nabídky, návrh
smlouvy
Usnesení RMČ/2022/168/22 VZMR Kobližná 9 – oprava parteru domu, výběr
nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Kobližná 9 – oprava parteru domu"
jako nejvhodnější nabídku společnosti Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní
náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČO: 48529303,
schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností
Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČO: 48529303,
která tvoří přílohu č. 5 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
společností Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno,
IČO: 48529303, která tvoří přílohu č. 5 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy o dílo a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ BS podpis výše uvedené
smlouvy zajistit.
Termín: 30.06.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro
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Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 23 - Podlimitní VZ Dodávka elektrické energie pro odběrná místa ÚMČ Brno-střed na
období 1.7.2022 – 31.12.2022, výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
Usnesení RMČ/2022/168/23 Podlimitní VZ Dodávka elektrické energie pro odběrná místa
ÚMČ Brno-střed na období 1.7.2022 – 31.12.2022, výběr nejvhodnější nabídky,
návrh smlouvy
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
bere na vědomí
doporučení hodnotící komise,
schvaluje
následující pořadí nabídek:
1. Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 46347534,
vybírá
jako nejvhodnější nabídku účastníka Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Lesná, 638
00 Brno, IČO: 46347534,
schvaluje
Oznámení o výběru dodavatele, které tvoří přílohu č. 8 tohoto materiálu,
pověřuje
podpisem Oznámení o výběru dodavatele vedoucího OISBD ÚMČ BS,
schvaluje
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektrické energie mezi statutárním městem
Brnem, MČ Brno-střed a účastníkem Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Lesná, 638
00 Brno, IČO: 46347534, která tvoří přílohu č. 9 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie mezi
statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a účastníkem Teplárny Brno, a.s., Okružní
828/25, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 46347534, která tvoří přílohu č. 9 tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucího OISBD ÚMČ BS podpisem Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektrické energie a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ BS podpis výše uvedené
Smlouvy zajistit a dále zajistit všechny potřebné úkony v rámci tohoto výběrového
řízení.
Termín: 30.06.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro
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Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 24 - Žádost o narovnání právního stavu - Česká 14, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/24 Žádost o narovnání právního stavu - Česká 14, Brno, byt č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Česká 14, Brno,
uživatel:
, na dobu určitou od 01.08.2022 do 31.07.2023, za
následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy,
- úhrada jistoty ve výši dvojnásobku prvního měsíčního nájemného stanoveného pro
první celý kalendářní měsíc nájemního vztahu (bez případných slev či snížení) před
podpisem nájemní smlouvy,
- uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti na náklady uživatele,
- prokázání změny trvalého bydliště uživatele na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplýval z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě),
- podpis nájemní smlouvy,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 107,64 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
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a
uzavření notářského zápisu správcem k bytu, to vše v souladu s usnesením a seznámit
uživatele s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 25 - Narovnání právního stavu – sociální byt bez potřeby komplexní sociální podpory –
Bratislavská 41, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/25 Narovnání právního stavu – sociální byt bez potřeby
komplexní sociální podpory – Bratislavská 41, Brno, byt č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy dle přílohy č. 4 tohoto
materiálu k sociálnímu bytu bez potřeby komplexní sociální podpory, bytu č.
,
Bratislavská 41, Brno, uživatel
, na dobu určitou 1 rok, s účinností od
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Vrubel
omluven

01.08.2022, v souladu se Statutem sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, za následujících
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy,
- uživatel doloží, že 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,
- uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady uživatele,
- prokázání provedení změny trvalého bydliště uživatele na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplýval z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě),
- podpis nájemní smlouvy,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 65,92 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a
uzavření notářského zápisu správcem k bytu, to vše v souladu s usnesením a seznámit
uživatele a MMB s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 26 - Narovnání právního stavu – sociální byt s potřebou komplexní sociální podpory – Cejl
35, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/26 Narovnání právního stavu – sociální byt s potřebou komplexní
sociální podpory – Cejl 35, Brno, byt č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy dle přílohy č. 5 tohoto
materiálu k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu č. , Cejl
35, Brno, uživatel
, na dobu určitou 6 měsíců s účinností od
01.08.2022, v souladu se Statutem sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, za následujících
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy,
- uživatel doloží, že splňuje stanovenou výši měsíčního příjmu v období 12
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Vrubel
omluven

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,
- uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady uživatele,
- prokázání provedení změny trvalého bydliště uživatele na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplýval z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě),
- podpis nájemní smlouvy,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 65,92 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a
uzavření notářského zápisu správcem k bytu, to vše v souladu s usnesením a seznámit
uživatele a MMB s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 27 - Narovnání právního stavu – sociální byt bez potřeby komplexní sociální podpory –
Václavská 3, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/27 Narovnání právního stavu – sociální byt bez potřeby
komplexní sociální podpory – Václavská 3, Brno, byt č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy dle přílohy č. 4 tohoto
materiálu k sociálnímu bytu bez potřeby komplexní sociální podpory, bytu č. ,
Václavská 3, Brno, uživatelé
a
, na
dobu určitou 1 rok, s účinností od 01.08.2022, v souladu se Statutem sociálního bytu,
který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města
Brna, za následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy,
- uživatelé včetně členů jejich domácnosti doloží, že splňují 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,
- uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady uživatelů,
- prokázání provedení změny trvalého bydliště uživatelů na adresu shora uvedeného
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Vrubel
omluven

domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplýval z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě),
- podpis nájemní smlouvy oběma uživateli,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 65,92 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
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a
uzavření notářského zápisu správcem k bytu, to vše v souladu s usnesením a seznámit
uživatele a MMB s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 28 - Narovnání právního stavu – sociální byt s potřebou komplexní sociální podpory –
Václavská 3, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/28 Narovnání právního stavu – sociální byt s potřebou komplexní
sociální podpory – Václavská 3, Brno, byt č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
neschvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Václavská 3,
Brno, uživatelka
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit uživatelku a MMB s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 29 - Narovnání právního stavu – Milady Horákové 1a, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/29 Narovnání právního stavu – Milady Horákové 1a, Brno, byt č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
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Vrubel
omluven

schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy, dle přílohy č. 4 tohoto
materiálu, po dobu umořování uznaných investic ve výši 400.657 Kč vložených do
oprav bytu č. , Milady Horákové 1a, Brno, uživatelka
, na
dobu určitou od 01.08.2022 do 30.09.2025, za následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu před podpisem nájemní
smlouvy,
- úhrada jistoty uživatelkou ve výši dvojnásobku prvního sjednaného měsíčního
nájemného (bez případných slev či snížení), a to před podpisem nájemní smlouvy,
- prokázání provedení změny trvalého bydliště uživatelky na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplýval z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě),
- podpis nájemní smlouvy,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 137,92 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,
přičemž z důvodu umořování uznaných investic ve výši 400.657 Kč vložených do
oprav bytu (dle Dohody uzavřené dne 11.04.2022) bude nájemci po dobu nájmu od
01.08.2022 do 30.09.2025 měsíčně umořována fixní částka ve výši 50 % prvního
měsíčního nájemného, tj. z částky 137,92 Kč/m²/měsíc, s tím, že nájemce bude hradit
zbývající část měsíčního nájemného stanoveného ve výši 137,92 Kč/m²/měsíc a
zvyšovaného postupně každoročně k 01.07. pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v
souladu s usnesením a seznámit uživatelku s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 30 - Narovnání právního stavu – Bratislavská 36a, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/30 Narovnání právního stavu – Bratislavská 36a, Brno, byt č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Bratislavská 36a,
Brno, uživatelka
, na dobu určitou od 01.08.2022 do
31.07.2024, za následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy,
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Vrubel
omluven

- úhrada jistoty uživatelkou ve výši dvojnásobku prvního sjednaného měsíčního
nájemného (bez případných slev či snížení), a to před podpisem nájemní smlouvy,
- prokázání provedení změny trvalého bydliště uživatelky na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplýval z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě),
- podpis nájemní smlouvy,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 105,03 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
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit uživatelku s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 31 - Narovnání právního stavu – Hybešova 6, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/31 Narovnání právního stavu – Hybešova 6, Brno, byt č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hybešova 6, Brno,
uživatelé
a
, na dobu určitou od
01.08.2022 do 31.07.2024, za následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy,
- prokázání provedení změny trvalého bydliště uživatelů na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplýval z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě),
- podpis nájemní smlouvy oběma uživateli,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 107,32 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
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit uživatele s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Vrubel
omluven

Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 32 - Prodloužení nájemního vztahu – Bratislavská 41, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/32 Prodloužení nájemního vztahu – Bratislavská 41, Brno, byt č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Bratislavská 41, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01.08.2022 do 31.07.2023, za následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy,
- úhrada jistoty nájemcem ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného stanoveného pro
první celý kalendářní měsíc prodlouženého nájemního vztahu (bez případných slev či
snížení), popř. doplnění jistoty nájemcem do výše odpovídající dvojnásobku
měsíčního nájemného stanoveného pro první celý kalendářní měsíc prodlouženého
nájemního vztahu (bez případných slev či snížení), a to před podpisem nájemní
smlouvy,
- uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady nájemce,
- 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),
- podpis nájemní smlouvy,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 105,03 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
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a
uzavření notářského zápisu správcem k bytu, to vše v souladu s usnesením a seznámit
nájemce s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro
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Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 33 - Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – sociální byt s potřebou komplexní
sociální podpory – Stavební 9, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/33 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – sociální byt s
potřebou komplexní sociální podpory – Stavební 9, Brno, byt č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě dle přílohy č. 4
tohoto materiálu k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu č. ,
Stavební 9, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1 rok s účinností od
02.08.2022, v souladu se Statutem sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, za následujících
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku
k nájemní smlouvě,
- nájemce doloží, že splňuje stanovenou výši měsíčního příjmu v období 12
kalendářních měsíců před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (dle Statutu
sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna), a to nejpozději při podpisu dodatku k nájemní smlouvě,
- 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),
- podpis dodatku k nájemní smlouvě,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 01.08.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 65,92 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k
bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce a MMB s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 34 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů – sociální byty s potřebou komplexní
sociální podpory
Usnesení RMČ/2022/168/34 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů – sociální byty s
potřebou komplexní sociální podpory
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
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Vrubel
omluven

schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě dle přílohy č.
5 tohoto materiálu k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu
č. , Bratislavská 39, Brno, nájemci
a
, na
dobu určitou 1 rok s účinností od 03.08.2022, v souladu se Statutem sociálního bytu,
který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města
Brna, za následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku
k nájemní smlouvě,
- nájemci včetně členů jejich domácnosti doloží, že splňují stanovenou výši měsíčního
příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě
(dle Statutu sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna), a to nejpozději při podpisu dodatku k nájemní
smlouvě,
- prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemců 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),
- podpis dodatku k nájemní smlouvě oběma nájemci,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 02.08.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 65,92 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě dle přílohy č.
5 tohoto materiálu k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu
č. , Bratislavská 39, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1
rok s účinností od 03.08.2022, v souladu se Statutem sociálního bytu, který tvoří
přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, za
následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku
k nájemní smlouvě,
- nájemce včetně členů jeho domácnosti doloží, že splňují stanovenou výši měsíčního
příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě
(dle Statutu sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna), a to nejpozději při podpisu dodatku k nájemní
smlouvě,
- 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),
- podpis dodatku k nájemní smlouvě,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 02.08.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 65,92 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě dle přílohy č.
5 tohoto materiálu k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu
č. , Bratislavská 39, Brno, nájemci
a
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, na dobu určitou 1 rok s účinností od 04.08.2022, v souladu se Statutem
sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna, za následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku
k nájemní smlouvě,
- nájemci včetně členů jejich domácnosti doloží, že splňují stanovenou výši měsíčního
příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě
(dle Statutu sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna), a to nejpozději při podpisu dodatku k nájemní
smlouvě,
- prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemců 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),
- podpis dodatku k nájemní smlouvě oběma nájemci,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 03.08.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 65,92 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k
bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce a MMB s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 35 - Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Dvořákova 8, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/35 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Dvořákova 8,
Brno, byt č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Dvořákova 8,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 29.07.2022 do
31.07.2024, za následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy,
- úhrada jistoty nájemcem ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného stanoveného pro
první celý kalendářní měsíc prodlouženého nájemního vztahu (bez případných slev či
snížení), popř. doplnění jistoty nájemcem do výše odpovídající dvojnásobku
měsíčního nájemného stanoveného pro první celý kalendářní měsíc prodlouženého
nájemního vztahu (bez případných slev či snížení), a to před podpisem nájemní
smlouvy,
26

Vrubel
omluven

- 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),
- podpis nájemní smlouvy,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 28.07.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 106,57 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
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 36 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů
Usnesení RMČ/2022/168/36 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Bratislavská 41, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01.08.2022 do 31.07.2023, za následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy,
- úhrada jistoty nájemcem ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného stanoveného pro
první celý kalendářní měsíc prodlouženého nájemního vztahu (bez případných slev či
snížení), popř. doplnění jistoty nájemcem do výše odpovídající dvojnásobku
měsíčního nájemného stanoveného pro první celý kalendářní měsíc prodlouženého
nájemního vztahu (bez případných slev či snížení), a to před podpisem nájemní
smlouvy,
- 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),
- podpis nájemní smlouvy,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 105,03 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. , Vachova
4, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.08.2022 do
31.07.2023, za následujících podmínek:
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Vrubel
omluven

- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy,
- úhrada jistoty nájemcem ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného stanoveného pro
první celý kalendářní měsíc prodlouženého nájemního vztahu (bez případných slev či
snížení), popř. doplnění jistoty nájemcem do výše odpovídající dvojnásobku
měsíčního nájemného stanoveného pro první celý kalendářní měsíc prodlouženého
nájemního vztahu (bez případných slev či snížení), a to před podpisem nájemní
smlouvy,
- uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti na náklady nájemce,
- 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),
- podpis nájemní smlouvy,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 106,58 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
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a
uzavření notářského zápisu správcem k bytu, to vše v souladu s usnesením a seznámit
nájemce s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 37 - Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu – Lidická 8, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/37 Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu – Lidická 8,
Brno, byt č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
neschvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Lidická 8, Brno, nájemci
a
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro
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Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 38 - Společné nájmy bytů
Usnesení RMČ/2022/168/38 Společné nájmy bytů
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
a/ uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. , Kobližná 14, Brno,
dohodou se společnými nájemci:
a
, na dobu neurčitou s účinností od 01.08.2022, za následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy,
- podpis nájemní smlouvy oběma nájemci,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 106,58 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/ uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. , Zelný trh 21, Brno,
dohodou se společnými nájemci:
,
a
, na dobu neurčitou s účinností od 01.08.2022, za
následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy,
- podpis nájemní smlouvy všemi nájemci,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 105,03 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
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 39 - Uzavření nájemních smluv mimo režim Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna s osobami dotčenými válečným konfliktem na Ukrajině
Usnesení RMČ/2022/168/39 Uzavření nájemních smluv mimo režim Pravidel pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města Brna s osobami dotčenými
válečným konfliktem na Ukrajině
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
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Vrubel
omluven

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu mimo režim Pravidel pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města Brna v souladu s usnesením Rady města
Brna č. R8/209. a v souladu s usnesením Rady města Brna č. R8/211., kterými byl
vydán předběžný souhlas k uzavření nájemních smluv mimo režim Pravidel pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města Brna s osobami dotčenými válečným
konfliktem na Ukrajině takto:
- byt č. , Kapucínské nám. 310/12, Brno
žadatel:
- s podmínkou podpisu nájemní smlouvy do 14 kalendářních dnů následujících po dni,
v němž bude byt připraven k nastěhování.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s účinností ode dne podpisu
smlouvy, za nájemné ve výši 65,92 Kč/m2/měsíc a
ukládá
Bytovému odboru ÚMČ Brno-střed postupovat v souladu s přijatým usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 40 - Uzavření nájemní smlouvy v souladu s rozhodnutím Bytového odboru MMB Křenová 39, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/40 Uzavření nájemní smlouvy v souladu s rozhodnutím Bytového
odboru MMB - Křenová 39, Brno, byt č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
bere na vědomí
souhlas Bytového odboru MMB doručený na podatelnu MČ BS dne 06.05.2022, dle
přílohy č. 2 tohoto materiálu,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, v domě s pečovatelskou službou na ulici
Křenová 39, Brno, s žadatelkou
,
na dobu určitou 2 let s účinností od 01.08.2022, za následujících podmínek:
- uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady pronajímatele,
- podpis nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno 65,92 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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Vrubel
omluven

ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a
uzavření notářského zápisu správcem k bytu, to vše v souladu s usnesením a seznámit
žadatelku a MMB s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 41 - Uzavření nájemní smlouvy - Konečného náměstí 3, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2022/168/41 Uzavření nájemní smlouvy - Konečného náměstí 3, Brno, byt
č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Konečného náměstí 3, Brno, nájemci
a
, na dobu neurčitou s účinností od 01.08.2022 a
doplněnou o text dle přílohy č. 4 tohoto materiálu, za následujících podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy,
- prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemců 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),
- podpis nájemní smlouvy oběma nájemci,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2022.
Nájemné bude stanoveno ve výši 106,58 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. Plocha
sklepa a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena 50 % a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v
souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

K bodu 42 - Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS
Usnesení RMČ/2022/168/42 Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS
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Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
zveřejnění vybraných běžných obecních bytů k pronájmu dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu na úřední desce MČ BS v termínu od 01.07.2022 do 29.07.2022, a to
v souladu se záměrem pronájmu běžného obecního bytu dle přílohy č. 3 tohoto
materiálu podle varianty I, uvedené v čl. 7, písm. A), písm. a) Pravidel pronájmu bytů
v městské části Brno-střed, za nájemné dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, přičemž doba
nájmu je stanovena na dobu určitou 1 rok a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zveřejnění vybraných běžných obecních bytů v
souladu s usnesením.
Termín: 01.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 43 - Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 103, Joštova 3, Brno
Usnesení RMČ/2022/168/43 Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 103, Joštova 3,
Brno
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s účinností od 01.08.2022, nebytový prostor č.
103, Joštova 3, Brno, nájemce: Laifaj s.r.o., IČO: 073 95 370, z důvodu snížení
nájemného od 01.08.2022 do 31.07.2023 (současné nájemné: 1.235.556 Kč/rok,
snížené nájemné: 741.334 Kč/rok) a z důvody úpravy výměry nebytového prostoru č.
103, Joštova 3, Brno, která po provedené pasportizaci činí 125,7 m2 a za podmínky
úhrady příp. závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových
prostoru/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a za podmínky podpisu dodatku
k nájemní smlouvě do 20.07.2022, dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a
seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro
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Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 44 - Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č.
Údolní 21, Brno

,

Usnesení RMČ/2022/168/44 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) nebytový prostor č.
, Údolní 21, Brno
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.08.2022, nebytový
prostor č.
, Údolní 21, Brno, žadatel:
, účel nájmu:
garážování vozidla, nájemné: 24.000 Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní smlouvy
do 20.07.2022, dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a
seznámit žadatele s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 45 - Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru ) - nebytový prostor č. 101,
Vídeňská 11, Brno
Usnesení RMČ/2022/168/45 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru ) nebytový prostor č. 101, Vídeňská 11, Brno
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.08.2022, nebytový
prostor č. 101, Vídeňská 11, Brno, žadatel: Luděk Pichrt, IČO: 499 51 556, účel
nájmu: provozování příjmu zakázek, prodeje matrací, bytového textilu, zrenovovaného
a čalouněného nábytku a bytových dekorací, nájemné: 148.104 Kč/rok, za podmínky
podpisu nájemní smlouvy do 20.07.2022, dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a
seznámit žadatele s usnesením.
Termín: 20.07.2022
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Vrubel
omluven

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 46 - Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 102,
Vídeňská 11, Brno
Usnesení RMČ/2022/168/46 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) nebytový prostor č. 102, Vídeňská 11, Brno
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.08.2022, nebytový
prostor č. 102, Vídeňská 11, Brno, žadatel: SISKALI s.r.o., IČO: 283 22 720, účel
nájmu: provozování prodeje spodního prádla se specializací na podprsenky, nájemné:
262.680 Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 20.07.2022, dle přílohy č.
3 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a
seznámit žadatele s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 47 - Výpověď z nájmu - nebytový prostor č. 118, Vídeňská 36, Brno
Usnesení RMČ/2022/168/47 Výpověď z nájmu - nebytový prostor č. 118, Vídeňská 36,
Brno
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu nebytového prostoru č. 118, Vídeňská 36, Brno, nájemce:
Peter Althap, IČO: 010 71 190, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s tím, že nájemní
vztah skončí ke dni 31.08.2022 a nájemce je povinen v této lhůtě uhradit příp. závazky
vůči MČ BS související s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů vzniklé do
31.08.2022 a dále je nájemce povinen pro případ, že řádně nevyklidí a nepředá
nebytový prostor ke dni skončení nájemního vztahu, uhradit případné závazky vůči
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Vrubel
omluven

MČ BS související s užíváním nebytového prostoru, vzniklé až do dne vyklizení a
předání nebytového prostoru a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 20.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

K bodu 48 - Dohoda o splátkách - náhrada škody
Usnesení RMČ/2022/168/48 Dohoda o splátkách - náhrada škody
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
dohodu o splátkách s
, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením dohody o splátkách s

,

, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, s
podmínkou uzavření dohody nejpozději do 31.07.2022,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o splátkách a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed uzavření dohody zajistit.
Termín: 27.06.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 49 - Společné využití nosičů veřejného osvětlení, dopravního značení a vedení pro MHD
Usnesení RMČ/2022/168/49 Společné využití nosičů veřejného osvětlení, dopravního
značení a vedení pro MHD
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
žádá
Magistrát města Brna o
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Vrubel
omluven

 zařazení pravidel pro společné využití nosičů veřejného osvětlení, dopravního
značení a vedení pro městskou hromadnou dopravu do městských standardů,
 umisťování dopravního značení mimo pěší koridor a cyklostezku,
 přednostní umisťování veřejného osvětlení na fasády objektů,
 dodržování manuálu Principy tvorby veřejných prostranství a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení Magistrát
města Brna.
Termín: 30.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 50 - Petice - problémové sousedské spolužití - Bratislavská 241/62, Brno, byty č. , č.
č.

Vrubel
omluven

,

Usnesení RMČ/2022/168/50 Petice - problémové sousedské spolužití - Bratislavská 241/62,
Brno, byty č. , č. , č.
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
bere na vědomí
petice týkající se problémového sousedského spolužití v domě na ul. Bratislavská
241/62, které jsou přílohou č. 1-3 tohoto materiálu,
schvaluje
odpověď na petice, která tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucí OPO ÚMČ BS podpisem odpovědi a
ukládá
OPO ÚMČ BS zajistit odeslání odpovědi zástupci petičního výboru.
Termín: ihned
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 51 - Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci akce – oprava kostelu sv. Jakuba
Usnesení RMČ/2022/168/51 Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci akce – oprava
kostelu sv. Jakuba
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Vrubel
omluven

RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
schvaluje
Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci akce dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
tajemníka ÚMČ BS podpisem shora uvedené smlouvy a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS zajistit podpis smlouvy.
Termín: 30.06.2022
Hlasování: 2 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.
Bořecký
zdržel se

Dumbrovská
omluvena

Komárek
zdržel se

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven zdržel se

Mencl
pro

Oulehlová
zdržela se

Schwab
omluven

Vaníček
zdržel se

Vrubel
omluven

K bodu 52 - EMIL OPEN - Evropské hry handicapované mládeže - sleva z nájmu krytého bazénu
v areálu na Kraví hoře
Usnesení RMČ/2022/168/52 EMIL OPEN - Evropské hry handicapované mládeže - sleva z
nájmu krytého bazénu v areálu na Kraví hoře
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
souhlasí
se slevou ve výši 100 % z nájmu krytého bazénu ve správě Sportovního a rekreačního
areálu Kraví hora, příspěvková organizace, ve dnech 23.06.2022 a 24.06.2022 v době
od 9:00 hod. do 18:00 hod. pro účastníky 11. Evropských her handicapované mládeže
EMIL OPEN a
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed informovat o tomto usnesení ředitele Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora, příspěvková organizace.
Termín: ihned
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

K bodu 53 - Výběr administrátora na koncesi dle ZZVZ - Advent na Zelňáku
Usnesení RMČ/2022/168/53 Výběr administrátora na koncesi dle ZZVZ - Advent na
Zelňáku
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 20.06.2022,
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Vrubel
omluven

pověřuje
právní přípravou a administrací zadávacího (koncesního) řízení dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, "Advent na Zelňáku" společnost
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 283 05 043, se sídlem Jana Babáka
2733/11, 612 00 Brno,
schvaluje
smlouvu o poskytování právních služeb (příkazní smlouvu) mezi Statutárním městem
Brnem, MČ Brno-střed, a společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 283
05 043, se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb (příkazní smlouvy) mezi
Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností MT Legal s.r.o., advokátní
kancelář, IČO: 283 05 043, se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené smlouvy a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Termín: 30.07.2022
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa Mandát
omluven
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

K bodu 54 - Různé - informace, zprávy členů rady
Nebyly předneseny.
K bodu 55 - Závěr
Starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl ukončil schůzi RMČ BS.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ BS

Mgr. Martin Landa
1. místostarosta MČ BS

Ověřovatelé: Ludmila Oulehlová a Ing. Roman Kotěra
Zapsala: Miroslava Válková

38

Vaníček
pro

Vrubel
omluven

