PROGRAM 141. RMČ BS
1 a) Zahájení
Mgr.Šťástka
b) Ověření správnosti zápisu ze 140. RMČ BS
c) Ustavení ověřovatelů 141. RMČ BS
d) Schválení programu 141. RMČ BS
2) Kontrola usnesení RMČ BS
Ing.Pšeja
3) Účast v komisích RMČ BS
Mgr.Šťástka
4) SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s.r.o. – žádost o poskytnutí záštity
a užití znaku MČ BS
Mgr.Šťástka
5) Finanční neinvestiční transfer pro „MU Game Studies, o.s.“,
Lozíbky 1477/54, 614 00 Brno, IČ: 22713085
Mgr.Šťástka
6) Finanční neinvestiční transfer pro Nadační fond Martina Foukala,
Chládkova 2, 616 00 Brno, IČ: 29358655
Mgr.Šťástka
7) Finanční neinvestiční transfer pro rovAn PROMO STUDIO, s.r.o.,
Veselá 5, 602 00 Brno, IČ: 29298431
Mgr.Šťástka
8) Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, o.s.,
Kounicova 22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
Mgr.Šťástka
9) Finanční neinvestiční transfer pro Vysokoškolský sportovní klub
Technika Brno, z.s., Rybkova 31, 602 00 Brno, IČ: 44992521
Mgr.Šťástka
10) Finanční neinvestiční transfer pro Základní školu Brno, nám. Míru 3, p.o.,
náměstí Míru 375/3, 602 00 Brno, IČ: 48512648
Mgr.Šťástka
11) Soudní vymáhání pohledávek
Mgr.Navrátil
12) Petice – Křídlovická 54-66
Mgr.Navrátil
13) Schválení vzhledu prodejního zařízení společnosti TESTUDO CZ,
spol. s.r.o.
Bc.Hejmalíčková
14) Souhlas s pronájmem komunikačního majetku
a)
, Jasanová 836/3b, 637 00 Brno
b)
, Václavkova 733/6, 615 00 Brno
Bc.Hejmalíčková
15) Souhlas s pronájmem komunikačního majetku
a) Jitka Trávníčková, Azurová 2193/25, 621 00 Brno, IČ: 44151306
b) PNS Grosso s.r.o., Panceřická 2773/1, 193 00 Praha, IČ: 48592153
c) ERMIS BRNO, s.r.o., Sukova 5, 602 00 Brno, IČ: 46904301
Bc.Hejmalíčková
16) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (I. část)
a)
), Francouzská 20, Brno, byt č.
b)
), Cejl 49, Brno, byt č.
c)
), Květinářská 2, Brno, byt č.
d)
), Úvoz 118, Brno, byt č.
e)
), Lidická 47, Brno, byt č.
f)
), Stavební 9, Brno, byt č.
g)
), Kounicova 63, Brno, byt
č.
h)
), Křížová 6, Brno, byt č.
ch)
), Vlhká 10, Brno, byt č.
i)
), Traubova 9, Brno, byt č.
j)
), Křídlovická 3, Brno, byt č.
k)
), Francouzská 20, Brno, byt č.
l)
Bratislavská 41,
Brno, byt č.

m)
), Bratislavská 41, Brno, byt č.
n)
), Bratislavská 41, Brno, byt č.
o)
), Křídlovická 53, Brno, byt č.
p)
), Podnásepní 2, Brno, byt č.
q)
), Vídeňská 24, Brno, byt č.
r)
), Nádražní 4, Brno, byt č.
s)
), Nádražní 4, Brno, byt č.
t)
) – dříve
, Konečného nám. 1,
Brno, byt č.
u)
), Grmelova 10, Brno, byt č.
v)
Jana Uhra 6, Brno, byt č.
w)
), Hrnčířská 39, Brno, byt č.
z)
), Vachova 4, Brno, byt č.
ž)
), Starobrněnská 7, Brno, byt č.
17) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část)
a)
), Bratislavská 41, Brno, byt č.
b)
), Francouzská 20, Brno, byt č.
c)
), Vídeňská 11a, Brno, byt č.
d)
), Rumiště 4, Brno, byt č.
e)
, Zahradníkova 13, Brno, byt č.
f)
), Zahradníkova 11, Brno,
byt č.
g)
), Veveří 71, Brno, byt č.
h)
), Bratislavská 41, Brno, byt č.
i)
), Starobrněnská 15, Brno, byt č.
j)
), Křenová 18, Brno, byt č.
k)
), Vídeňská 38, Brno, byt č.
l)
), Pekařská 6, Brno, byt č.
m)
), Lidická 8, Brno, byt č.
n)
), Moravské nám. 14a, Brno, byt č.
o)
), Bratislavská 41, Brno, byt
č.
p)
), Vídeňská 97, Brno, byt č.
q)
), Bratislavská 41, Brno, byt č.
r)
), Bratislavská 26, Brno, byt č.
s)
), Botanická 23, Brno, byt č.
t)
), Francouzská 20, Brno, byt č.
18) Souhlas s narovnáním právního stavu (I. část)
19) Souhlas s narovnáním právního stavu (II. část)
20) Žádost o schválení podnájmu bytu
21) Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím Statutárního města Brna
– Křenová 39, Brno
22) Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. , Přízova 2, Brno
23) Záměr pronájmu nebytových prostor
24) Volné nebytové prostory k pronájmu
25) Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 102, Pekařská 6,
Brno
26) Pronájem nebytových prostor (dle vyvěšených záměrů)
27) Žádost o změnu podmínek pro podpis nájemní smlouvy
28) Technická oprava
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29) Dispozice s majetkem /13/14/ - PD p.č. 1837/255, 1837/275, 1851/5,
1853/4, 1854/2, 1855/2, 1856/4, 1857/4, 1858/4, 1859/4, 1860/5,
1861, 1862/4 k.ú. Štýřice (Kohnova cihelna)
30) Dispozice s majetkem /30/14/ - PD, PN p.č. 703/1 k.ú. Město Brno
(Údolní)
31) Dispozice s majetkem /55/14/ - PD, PN p.č. 1550/1, 1550/4, 1579,
1612/22, k.ú. Stránice (Rezkova)
32) Dispozice s majetkem /21/14/ - PD p.č. 473/1 k.ú. Zábrdovice (Příkop)
33) Dispozice s majetkem /61/14/ - PD p.č. 823, 824 k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)
34) Dispozice s majetkem /65/14/ - NB p.č. 3617/1, 3617/3 k.ú. Černá Pole
(Lidická)
35) Dispozice s majetkem /51/14/ - PD p.č. 392/63, k.ú. Staré Brno
(Jeřabinová)
36) Dispozice s majetkem /40/14/ - PN p.č. 1007/1, k.ú. Pisárky (Bauerova)
37) Dispozice s majetkem /37/14/ - SM p.č. 772 k.ú. Trnitá (Plotní)
38) Dispozice s majetkem /64/14/ - PN p.č. 1479/6,7,8,9,10,11,12,13;
1480/1,3; 1486/3,4,5,6,7, k.ú. Pisárky (Pisárecká)
39) Dispozice s majetkem - PN p.č. 1479/6,7,8,9,10,11,12,13; 1480/1,3;
1486/3,4,5,6,7, k.ú. Pisárky (Pisárecká)
40) Dispozice s majetkem /4/14/ - SM p.č. 1684/1, k.ú. Štýřice (Pražákova)
41) Dispozice s majetkem /59/14/ - PD p.č. 1247/1, k.ú. Staré Brno (Kopečná)
42) Dispozice s majetkem /67/14/ - SM p.č. 1488/3,11,12; 1489/1,6,
k.ú. Pisárky (Pisárecká)
43) Dispozice s majetkem /5/14/ - PD p.č. 308/13,18,19; 311 – 325; 327, 328,
1906, k.ú. Štýřice (Opavská)
44) Dispozice s majetkem /62/14/ - PN p.č. 478/5, k.ú. Město Brno
(Pasáž Velký Špalíček)
45) Dispozice s majetkem /57/14/ - PD p.č. 1021 k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
46) Dispozice s majetkem /14/6/ - PN p.č. 216/2, k. ú. Město Brno
(Františkánská)
47) Dispozice s majetkem /14/4/ - PP p.č. 1836/15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
1885/7, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73,75, 77, 79, 81, 83, 85, 87,
90, 93, 95, 98, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116,
k.ú. Štýřice (Vinohrady)
48) Dispozice s majetkem /14/8/ - PP p.č. 739/1, 15, 16, 17, k.ú. Veveří
(Rybkova)
49) Záměr pronájmu pozemků p.č. 1263/14, 1263/15, 1263/16, 1263/17,
1263/18, 1263/19, 874/3 a 875/4, k.ú. Štýřice (Celní, Kamenná)
50) Záměr pronájmu pozemků p.č. 168 (část), p.č. 169/1 (části) a p.č. 169/45,
k.ú. Staré Brno (Trýbova)
51) Záměr pronájmu pozemků p.č. 97, 169/1 (část), 169/25, 573, 574, 575,
k.ú. Staré Brno (Úvoz, Trýbova, Hlinky)
52) Pronájem pozemků p.č. 65/3,4,5 a 70/11,12, k.ú. Staré Brno (Pellicova)
53) Prodej obecní vymezené jednotky – (Dřevařská 31 – byt č. )
54) Prodej obecní vymezené jednotky – (Grmelova 6 – byt č. )
55) Prodej obecní vymezené jednotky (Renneská tř. 7 – byt č. )
56) Přeložka STL regulační stanice plynu (Lerchova 62)
– Souhlas vlastníka s odstraněním stavby (pozemek parc. č. 425/2,
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k.ú. Stránice)
– Souhlas s provedením přeložky stavby (pozemek par. č. 425/3,
k.ú. Stránice)
Ing.Vodáková
57) Nadlimitní VZ na služby – „Údržba čistoty a zimní údržba místních
komunikací správního území městské části Brno-střed a údržba veřejné
zeleně ve správě městské části Brno-střed – lokalita Historické jádro“
Mgr.Hrnčíř
58) VZ malého rozsahu – „Brno – park Žlutý kopec“
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
Mgr.Hrnčíř
59) Změna zřizovací listiny MŠ Brno, Biskupská 7, p.o.
Mgr.Ondrašíková
60) Změna zřizovací listiny ZŠ Brno, Horní 16, p.o.
Mgr.Ondrašíková
61) VZ malého rozsahu – „ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 – vybavení
nábytkem dvou učeben – školní lavice a židle"
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
Mgr.Ondrašíková
62) VZ malého rozsahu – „ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 – vybavení
nábytkem dvou učeben – výroba nábytku na míru"
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
Mgr.Ondrašíková
63) Dodatek č. 30 k nájemní smlouvě se společností Teplárny Brno, a.s.
Ing.Bundálek
64) Dodatek č. 31 k nájemní smlouvě se společností Teplárny Brno, a.s.
Ing.Bundálek
65) Dodatek č. 32 k nájemní smlouvě se společností Teplárny Brno, a.s.
Ing.Bundálek
66) Žlutý Kopec p.č. 558 a 559, k.ú. Staré Brno – záměr uzavřít pachtovní
smlouvu
Ing.Bundálek
67) Žlutý Kopec p.č. 560 a 559, k.ú. Staré Brno – záměr uzavřít pachtovní
smlouvu
Ing.Bundálek
68) Zelný trh 250/14-16 – Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání
– nápojový automat
Ing.Bundálek
69) Zelný trh 250/14-16 – Nájemní smlouva – Telefónica Czech Republic, a.s. Ing.Bundálek
70) Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS
Ing.Bundálek
71) Konečného nám. 1 –
, žádost o slevu z nájmu
Ing.Bundálek
72) Kopečná-Studánka – výstavba bytového domu – změna stavby před
dokončením, Dodatek č. 4
Ing.Bundálek
73) VZ malého rozsahu
Kopečná-Studánka – prosklená stěna v 1.NP atria domu
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
Ing.Bundálek
74) VZ na služby
„Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav
a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN"
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
Ing.Bundálek
75) Netrvání na úhradě smluvní pokuty
Mgr.Vernerová
76) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o. do
projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání" (školní firmy) v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Mgr.Ondrašíková
77) Přechod pro chodce u křižovatky ulic Údolní/Úvoz
Mgr.Šťástka
78) VZ malého rozsahu
a) Kobližná 9 – výměna oken v uliční části, oprava uliční fasády
a oprava společných prostor – „Bezpečný dům“
b) Novobranská 10 – oprava střechy včetně zateplení a oprava
společných prostor – „Bezpečný dům“
c) Bratislavská 1 – výměna oken v uliční části, oprava společných
prostor – „Bezpečný dům“
d) Moravské nám. 14a, 14b – výměna oken v uliční části –

„Bezpečný dům“
e) Orlí 5 – oprava fasád a výměna oken v hlavním atriu domu,
oprava společných prostor v uličním traktu – „Bezpečný dům“
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
79) VZ malého rozsahu
a) Údolní 49 – oprava uliční a dvorní fasády, okapového chodníku
ve dvoře vč. drenáže, odstranění vlhkosti ve dvoře
b) Traubova 7 – oprava střechy
c) Cejl 28 – oprava dvorní fasády a štítových stěn vč. zateplení,
oprava společných prostor
d) Masarykova 14 – výměna oken v celém domě, oprava společných
prostor
e) Francouzská 12, byt č. – oprava bytové náhrady
f) Křenová 70 – výměna oken ve dvorní části a oprava společných
prostor
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
80) VZ malého rozsahu
a) ZŠ Hroznová 1 – předláždění dvora
b) MŠ Pšeník 18, Všetičkova 19, Horní 17 – výměna oken
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
81) Výměny bytů
a)
), Zahradníkova 10, Brno, byt č.
b)
), Dvořákova 3, Brno, byt
č.
c)
), Křídlovická 70, Brno,
byt č.
d)
), Joštova 3, Brno, byt č.
e)
), Soukenická 8, Brno, byt č.
82) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Botanická 66, Brno, byt č.
83) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Botanická 66, Brno, byt č.
84) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Gallašova 2, Brno, byt č.
85) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Gallašova 2, Brno, byt č.
86) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Gallašova 4, Brno, byt č.
87) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Grmelova 6, Brno, byt č.
88) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Milady Horákové 42/44, Brno, byt č.
89) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Botanická 45, Brno, byt č.
90) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Gallašova 10, Brno, byt č.
91) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Grmelova 6, Brno, byt č.
92) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Grmelova 6, Brno, byt č.
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93) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Grmelova 10, Brno, byt č.
94) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Grmelova 10, Brno, byt č.
95) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Křídlovická 33, Brno, byt č.
96) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Křídlovická 76, Brno, byt č.
97) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Lerchova 14, Brno, byt č.
98) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Husova 9, Brno, byt č.
99) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Starobrněnská 7, Brno, byt č.
100) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Jánská 7, Brno, byt č.
101) Seznam bytů na opravu vlastním nákladem pronajímatele
102) Žádost o udělení souhlasu s podnájmem nebytových prostor
103) Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor
104) Záměr pronájmu nebytových prostor (II. část)
105) Informace, zprávy členů rady
106) Ověření zápisu
107) Závěr
Body 14, 56, 57 staženy.
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USNESENÍ 141. RMČ BS
Usnesení 241.01. Kontrola usnesení RMČ BS
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení RMČ BS.
Usnesení 241.02. Účast v komisích RMČ BS
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
účast zástupců Svazu důchodců v Brně jako hostů s hlasem poradním: Mgr. Aleny
Kudličkové na zasedání Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských
záležitostí, Ing. Milana Hemzala na zasedání Komise životního prostředí a Ing. Ivana
Slezáka na zasedání Komise dopravy a služeb, a to za účelem zapojení seniorů do
činnosti samosprávných orgánů MČ BS a
ukládá
tajemníkům komisí uvedené zástupce seniorů na jednání komisí pravidelně zvát.
Termín: ihned
Usnesení 241.03. SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. – žádost o poskytnutí
záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro SNIP & CO, reklamní
společnost, spol. s r.o. při pořádání 4. ročníku akce „Svátek seniorů“ dne 5. 10. 2014 a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 241.04. Finanční neinvestiční transfer pro „MU Game Studies, o.s.“,
Lozíbky 1477/54, 614 00 Brno, IČ: 22713085
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro „MU Game Studies, o.s.“, Lozíbky 1477/54, 614 00
Brno, IČ: 22713085 ve výši 10.000,- Kč,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed a
pověřuje
starostu pana Mgr. Libora Šťástku podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 241.05. Finanční neinvestiční transfer pro Nadační fond Martina Foukala,
Chládkova 2, 616 00 Brno, IČ: 29358655
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Nadační fond Martina Foukala, Chládkova 2, 616 00
Brno, IČ: 29358655 ve výši 10.000,- Kč,

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed a
pověřuje
starostu pana Mgr. Libora Šťástku podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 241.06. Finanční neinvestiční transfer pro rovAn PROMO STUDIO, s.r.o.,
Veselá 5, 602 00 Brno, IČ: 29298431
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
doporučuje
ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro rovAn PROMO STUDIO, s.r.o.,
Veselá 5, 602 00 Brno, IČ: 29298431 ve výši 10.000,- Kč,
doporučuje
ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna,
městské části Brno-střed a
ukládá
OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 241.07. Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu,
o.s., Kounicova 22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
doporučuje
ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu,
o.s., Kounicova 22, 602 00 Brno, IČ: 00557650 ve výši 20.000,- Kč,
doporučuje
ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna,
městské části Brno-střed a
ukládá
OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 241.08. Finanční neinvestiční transfer pro Vysokoškolský sportovní klub
Technika Brno, z.s., Rybkova 31, 602 00 Brno, IČ: 44992521
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno, z.s.,
Rybkova 31, 602 00 Brno, IČ: 44992521 ve výši 20 000,- Kč na podporu projektu
Malá baseballová liga Brno-střed a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Mgr. Libora Šťástku podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 241.09. Finanční neinvestiční transfer pro Základní školu Brno, nám. Míru 3,
p.o., náměstí Míru 375/3, 602 00 Brno, IČ: 48512648
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje

finanční neinvestiční transfer pro Základní školu Brno, nám. Míru 3, p.o., náměstí
Míru 375/3, 602 00 Brno, IČ: 48512648 ve výši 18 200,- Kč na oslavy a vdání
sborníku při příležitosti 85. výročí založení školy a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Mgr. Libora Šťástku podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 241.10. Soudní vymáhání pohledávek
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
pověřuje
Mgr. Tomáše Navrátila pověřeného vedením Odboru právního a organizačního ÚMČ
BS k uplatňování nároků Statutárního města Brna, Městské části Brno – střed za
třetími osobami, uvedenými v příloze č. 1 a ke všem procesním úkonům v těchto
věcech, čímž se rozumí zejména podávání žalob o zaplacení, o vyklizení bytu či
nebytového prostoru, návrhů na výkon rozhodnutí či exekuci, přihlášek pohledávek do
insolvenčního řízení, opravných prostředků, zastupování před soudy, zpětvzetí podání,
přičemž pověřený je oprávněn dále předat zastupování ve věcech třetím osobám a
pověřit k zastupování před soudy jiné pracovníky ÚMČ Brno – střed,
pověřuje
starostu MČ Brno – střed podpisy pověření pro soudní uplatňování nároků dle přílohy
č. 1,
ukládá
pověřenému vedoucímu Odboru právního a organizačního podpisy výše uvedených
pověření zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 241.11. Petice – Křídlovická 54-66
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
bere na vědomí
obsah petice obyvatel domovního celku Křídlovická 54-66,
bere na vědomí
projednávání záměru odstoupení od výstavby půdních bytových jednotek v orgánech
samosprávy MČ BS,
pověřuje
vedoucího Odboru právního a organizačního zpracováním návrhu odpovědi a jeho
podpisem,
ukládá
vedoucímu Odboru právního a organizačního zajistit odeslání odpovědi.
Termín: ihned
Usnesení 241.13. Souhlas s pronájmem komunikačního majetku
a) Jitka Trávníčková, Azurová 2193/25, 621 00 Brno, IČ 44151306
b) PNS Grosso s.r.o., Panceřická 2773/1, 193 00 Praha, IČ 48592153
c) ERMIS BRNO, s.r.o., Sukova 5, 602 00 Brno, IČ 46904301
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,

projednala
a) žádost Jitky Trávníčkové, Azurová 2193/25, 621 00 Brno, IČ 44151306 o udělení
souhlasu s pronájmem části pozemku p.č. 286/47, k.ú. Město Brno za účelem umístění
a provozování novinového stánku na ulici Nádražní, před provozovnou KFC (objekt
Nádražní 8),
b) žádost společnosti PNS Grosso s.r.o., Panceřická 2773/1, 193 00 Praha,
IČ 48592153 o udělení souhlasu s pronájmem části pozemku p.č. 94, k.ú. Město Brno
za účelem umístění a provozování novinového stánku v lokalitě Malinovského
náměstí, proti Domu Odborových služeb,
c) žádost společnosti ERMIS BRNO s.r.o., Sukova 5, 602 00 Brno, IČ 46904301 o
udělení souhlasu s pronájmem části pozemku p.č. 286/47, k.ú. Město Brno za účelem
umístění a provozování stánku se sortimentem suché plody na ulici Nádražní (objekt
Nádražní 4),
souhlasí
- s umístěním a provozováním novinového stánku na ulici Nádražní, před
provozovnou KFC (objekt Nádražní 8)
- s umístěním a provozováním novinového stánku v lokalitě Malinovského náměstí,
proti Domu Odborových služeb
- s umístěním a provozováním stánku se sortimentem suché plody na ulici Nádražní
(objekt Nádražní 4),
nesouhlasí
a) s pronájmem části pozemku p.č. 286/47, k.ú. Město Brno za účelem umístění
a provozování novinového stánku na ulici Nádražní, před provozovnou KFC
(objekt Nádražní 8) – žadatelka Jitka Trávníčková, Azurová 2193/25, 621 00 Brno,
IČ 44151306,
b) s pronájmem části pozemku p.č. 94, k.ú. Město Brno za účelem umístění a
provozování novinového stánku v lokalitě Malinovského náměstí, proti Domu
Odborových služeb – žadatel společnost PNS Grosso s.r.o., Panceřická 2773/1,
193 00 Praha, IČ 48592153,
c) s pronájmem části pozemku p.č. 286/47, k.ú. Město Brno za účelem umístění
a provozování stánku se sortimentem suché plody na ulici Nádražní, před
objektem č. 4 – žadatel společnost ERMIS BRNO s.r.o., Sukova 5, 602 00 Brno,
IČ 46904301 a
ukládá
Odboru obchodu, dopravy a služeb informovat o přijatém usnesení žadatele.
Termín: ihned
Usnesení 241.14. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (I. část)
a/
), Francouzská 20, Brno, byt č.
b/
), Cejl 49, Brno, byt č.
c/
), Květinářská 2, Brno, byt č.
d/
), Úvoz 118, Brno, byt č.
e/
), Lidická 47, Brno, byt č.
f/
), Stavební 9, Brno, byt č.
g/
), Kounicova 63, Brno, byt č.
h/
), Křížová 6, Brno, byt č.
ch/
Vlhká 10, Brno, byt č.
i/
), Traubova 9, Brno, byt č.
j/
), Křídlovická 3, Brno, byt č.
k/
), Francouzská 20, Brno, byt č.

l/
), Bratislavská 41, Brno, byt
č.
m/
), Bratislavská 41, Brno, byt č.
n/
), Bratislavská 41, Brno, byt č.
o/
), Křídlovická 53, Brno, byt č.
p/
), Podnásepní 2, Brno, byt č.
q/
), Vídeňská 24, Brno, byt č.
r/
), Nádražní 4, Brno, byt č.
s/
), Nádražní 4, Brno, byt č.
t/
)–
, Konečného nám. 1, Brno, byt
č.
u/
), Grmelova 10, Brno, byt č.
v/
), Jana Uhra 6, Brno, byt č.
w/
), Hrnčířská 39, Brno, byt č.
x/
), Heinrichova 1, Brno, byt č.
y/
), Orlí 9, Brno, byt č.
z/
), Vachova 4, Brno, byt č.
ž/
), Starobrněnská 7, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Francouzská 20, Brno, nájemci
), na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Cejl 49, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
c/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Květinářská 2, Brno, nájemci
, na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
d/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Úvoz 118, nájemci
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
e/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Lidická 47, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
f/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Stavební 9, Brno, nájemci
, na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
g/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Kounicova 63, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
h/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Křížová 6, nájemce
, na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
ch/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Vlhká 10, nájemce
, na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné

v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
i/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Traubova 9, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
j/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Křídlovická 3, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
k/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Francouzská 20, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
l/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 41, Brno, nájemci
), na dobu určitou od 01.10.2014 do
30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 12 (a to v případě, že bylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
m/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 41, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
n/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 41, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
o/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Křídlovická 53, Brno, nájemce
), na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
p/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Podnásepní 2, Brno, nájemce
), na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
q/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Vídeňská 24, nájemci
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
r/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Nádražní 4, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
s/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Nádražní 4, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné

v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
t/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Konečného nám. 1, nájemce
, na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
u/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Grmelova 10, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
v/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Jana Uhra 6, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
w/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Hrnčířská 39, Brno, nájemce
), na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
x/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Heinrichova 1, nájemci
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
y/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Orlí 9, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
z/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Vachova 4, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
ž/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Starobrněnská 7, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2016, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 12 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv správcem k bytu dle bodu a/ až
ž/ v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 241.15. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část)
a/
), Bratislavská 41, Brno, byt č.
b/
), Francouzská 20, Brno, byt č
c/
), Vídeňská 11a, Brno, byt č.
d/
), Rumiště 4, Brno, byt č.
e/
), Zahradníkova 13, Brno, byt č.
f/
Zahradníkova 11, Brno, byt č.
g/
), Veveří 71, Brno, byt č.
h/
), Bratislavská 41, Brno, byt č.
i/
), Starobrněnská 15, Brno, byt č.
j/
), Křenová 18, Brno, byt č.
k/
Vídeňská 38, Brno, byt č.
l/
), Pekařská 6, Brno, byt č.
m/
), Lidická 8, Brno, byt č.
n/
), Moravské nám. 14a, Brno, byt č.
o/
), Bratislavská 41, Brno, byt č.
p/
), Vídeňská 97, Brno, byt č
q/
), Bratislavská 41, Brno, byt č.
r/
), Bratislavská 26, Brno, byt č.
s/
), Botanická 23, Brno, byt č.
t/
), Francouzská 20, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,

schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 41, nájemce
), na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 30.09.2014. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Francouzská 20, nájemce
), na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
c/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Vídeňská 11a, nájemce
), na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 30.09.2014. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
d/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Rumiště 4, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení
bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž všechny tři
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
e/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Zahradníkova 13, nájemce
), na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení
bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž všechny tři
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc

předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
f/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Zahradníkova 11, Brno, nájemci
), na dobu určitou od 01.10.2014 do
30.09.2015, 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 30.09.2014. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
g/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Veveří 71, nájemce
),
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, 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
30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v
případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
h/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 41, Brno, nájemce
), na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
i/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Starobrněnská 15, nájemce
, na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení
bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž všechny tři
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
j/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Křenová 18, nájemce
, na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
k/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Vídeňská 38, nájemce

, na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 30.09.2014. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
l/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Pekařská 6, Brno, nájemce
na dobu určitou od 23.10.2014 do 30.09.2015, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
m/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Lidická 8, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení
bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž všechny tři
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
n/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Moravské nám. 14a, nájemce
), na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
o/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 41, nájemci
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v
případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
p/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Vídeňská 97, nájemce

, na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
q/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 41, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 30.09.2014. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
r/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Bratislavská 26, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 30.09.2014. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
s/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Botanická 23, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení
bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž všechny tři
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
t/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Francouzská 20, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a

ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až t/ a zajistit uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu
se svolením k vykonatelnosti" správcem bytu ve vztahu k bodu a/, c/, d/, e/, i/, k/, m/,
o/, q/, r/ a s/ v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 241.16. Souhlas s narovnáním právního stavu (I. část)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Kounicova 43,
Brno, nájemce
), na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 3 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 241.17. Souhlas s narovnáním právního stavu (II. část)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Křenová 39,
Brno, uživatel
), na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015, 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 30.09.2014. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 4 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 241.18. Žádost o schválení podnájmu bytu
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
bere na vědomí
podnájem bytu č. , Lidická 49, Brno, nájemce
), podnájemci:
), a to na dobu určitou od 01.09.2014 do 30.06.2015, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů nejpozději
do 31.08.2014 a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.

Termín: ihned
Usnesení 241.19. Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím Statutárního města Brna –
Křenová 39, Brno
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
bere na vědomí
souhlas Statutárního města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č.
., velikost 1+kk, v domě s pečovatelskou službou na ulici Křenová 39, Brno,
s žadatelem:
), dosud bytem Poděbradova 584, Modřice na dobu
určitou 1 rok,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
., v domě s pečovatelskou službou na ulici
Křenová 39, Brno, s žadatelem:
), na dobu určitou 1 rok s účinností
od 01.10.2014 a za podmínky podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.09.2014
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 3 a to v případě, že bylo
možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu
nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost
nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem a seznámit žadatele a
MMB s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 241.20. Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. , Přízova 2, Brno
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
bere na vědomí
informaci ve věci bytové náhrady pro nájemce
byt č. , Přízova 2, Brno (viz příloha č. 2).
Termín: ihned

), za stávající

Usnesení 241.21. Záměr pronájmu nebytových prostor
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytových prostor (dle přílohy č. 1) na úřední
desce MČ BS a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a zveřejnění adresného záměru na
úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 241.22. Volné nebytové prostory k pronájmu
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu aktuálně volných a dlouhodobě volných nebytových
prostor na úřední desce MČ BS dle seznamu (viz příloha č. 1) a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce
MČ BS.
Termín: ihned

Usnesení 241.23. Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 102,
Pekařská 6, Brno
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě, nebytový prostor č. 102, Pekařská 6, Brno,
s nájemcem Miroslava Ullmannová, IČ: 121 78 420, z důvodu snížení nájemného na
270.096,- Kč, na dobu určitou s účinností od 01.09.2014 do 31.08.2015, za podmínky
úhrady příp. dluhu souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem
dodatku k nájemní smlouvě a za podmínky podpisu dodatku k nájemní smlouvě do
30.09.2014 (viz příloha č. 1),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 241.24. Pronájem nebytových prostor (dle vyvěšených záměrů)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
odkládá
rozhodnutí ve věci:
a) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2014, nebytový
prostor č. 108, Lidická 10, Brno, nájemce: OTYR s.r.o., IČ: 293 63 799,
schvaluje
b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2014, nebytový
prostor č.
, Lidická 17, Brno, nájemce:
, účel nájmu:
garážování vozidla, sklad, za nájemné 14.000,- Kč/rok, za podmínky úhrady příp.
dluhu nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem nájemní
smlouvy a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 30.09.2014 (viz příloha č. 1),
c) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2014, nebytový
prostor č. 102, Hlinky 62, Brno, nájemce: BASTONERO s.r.o., IČ: 293 70 086, účel
nájmu: obchod, sklad, za nájemné 3.276,- Kč/rok, za podmínky úhrady příp. dluhu
nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem nájemní smlouvy
a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 30.09.2014 (viz příloha č. 1),
d) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.11.2014, nebytový
prostor č. 201, Přízova 2, Brno, nájemce: Su Phan Van, IČ: 681 01 341, účel nájmu:
garážování vozidla, za nájemné 46.250,- Kč/rok, za podmínky úhrady příp. dluhu
nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem nájemní smlouvy
a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 31.10.2014 (viz příloha č. 1),
e) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2014, nebytový
prostor č.
, Lidická 8, Brno, nájemce:
, účel nájmu:
garážování vozidla, za nájemné 15.000,- Kč/rok, za podmínky úhrady příp. dluhu
nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem nájemní smlouvy
a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 30.09.2014 (viz příloha č. 1),
f) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2014, nebytový
prostor č.
, Lidická 8, Brno, nájemce:
, účel
nájmu: garážování vozidla a uskladnění lyží, kol apod., za nájemné 14.400,- Kč/rok,
za podmínky úhrady příp. dluhu nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor
před podpisem nájemní smlouvy za podmínky podpisu nájemní smlouvy do
30.09.2014 (viz příloha č. 1),

g) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2014, nebytový
prostor č. 113, Nádražní 4, Brno, nájemce: IROFORM, s.r.o., IČ: 255 07 435, účel
nájmu: hostinská činnost, za nájemné 1.704.000,- Kč/rok, to vše za podmínky uzavření
nájemní smlouvy až po předání prostoru předchozím nájemcem, za podmínky úhrady
příp. dluhu nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem
nájemní smlouvy a za podmínky souhlasu pronajímatele s venkovním vzhledem
předmětného prostoru před podpisem nájemní smlouvy, to vše nejpozději do
30.09.2014 (viz příloha č. 1),
h) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2014, nebytový
prostor č. 105, Starobrněnská 7, Brno, s budoucím nájemcem: DRINK SERVIS s.r.o.,
IČ: 26883210, účel nájmu: hostinská činnost, za nájemné 150.000,- Kč/rok, za
podmínky uzavření nájemní smlouvy až po předání vyklizeného prostoru
(pronajímaného od 01.10.2014) stávajícím nájemcem: F-REALITY s.r.o., IČ 277
35 176 nejpozději do 30.09.2014, za podmínky že budoucí nájemce před podpisem
nájemní smlouvy vypořádá vůči stávajícímu nájemci závazek pronajímatele ve výši
393.234,- Kč (týkající se ceny stavebních prací provedených v předmětném prostoru) a
za podmínky že se budoucí nájemce vzdá vůči pronajímateli příp. nároku na
vypořádání předmětného závazku (viz. příloha č. 1)
- uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu a uzavření dohody o skončení nájmu
ke dni 30.09.2014, nebytový prostor č. 105, Starobrněnská 7, Brno, se stávajícím
nájemcem: F-REALITY s.r.o., IČ 277 35 176, za podmínky úhrady případného dluhu
nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem dohody o
skončení nájmu, za podmínky že se stávající nájemce vzdá vůči pronajímateli příp.
nároků souvisejících s vynaloženými náklady popř. mírou zhodnocení prostoru
pronajímaného od 01.10.2014 a za podmínky předání vyklizeného prostoru do
30.09.2014,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemních smluv a dohod,
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedených dokumentů a
ukládá
vedoucímu odboru investičního a správy bytových domů, aby před podpisem nájemní
smlouvy k nebytovému prostoru č. 113, Nádražní 4, Brno, předložil pronajímateli
k projednání závazný návrh budoucího nájemce na venkovní vzhled předmětného
prostoru.
Termín: ihned
Usnesení 241.25. Žádost o změnu podmínek pro podpis nájemní smlouvy
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
trvá
na usnesení RMČ BS č. 226.71. ze dne 23.04.2014 [schválení uzavření nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.07.2014, nebytový prostor č. 102,
Jiráskova 8, Brno, pro: BEZPEČÍ, s.r.o., IČ: 292 49 457, účel nájmu: kancelářská a
skladová činnost, za nájemné 348.000,- Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní
smlouvy do 30.06.2014, (viz příloha č. 1)], s tím že účinnost nájemní smlouvy je
stanovena na místo od 01.07.2014 až od 01.01.2015 a termín podpisu nájemní
smlouvy na místo do 30.06.2014 až do 31.12.2014,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a

ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu.
Termín: ihned
Usnesení 241.26. Technická oprava
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
provádí technickou opravu
usnesení RMČ BS č. 236.100. ze dne 16.07.2014,
původní znění:
schvaluje
RMČ BS schvaluje nabídnutí a přidělení bytové náhrady - byt č.
, Křížová 6,
Brno, pro nájemce:
), za stávající byt č. , Leitnerova 7, Brno,
přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou k bytu (bytové náhradě) č.
, Křížová 6, Brno, nájemce:
), dosud byt č. , Leitnerova 7,
Brno, s podmínkou ukončení nájemního vztahu ke stávajícímu bytu, s podmínkou
vrácení stávajícího vyklizeného bytu pronajímateli a s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů, přičemž všechny tři podmínky musí být
splněny před podpisem nájemní smlouvy nejpozději do 31.8.2014
Smlouva bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2 (a to v případě, že bylo
možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu
nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost
nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu a vystavení nájemní
smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením (obojí s uvedením, že nároky
nájemce vyplývající z rekonstrukce bytu č.
, Křížová 6, Brno vlastním
nákladem nájemce jsou považovány za vypořádané) a seznámit nájemce
s usnesením.
se opravuje takto:
schvaluje
RMČ BS schvaluje nabídnutí a přidělení bytové náhrady - byt č. , Křížová 6, Brno,
pro nájemce:
), za stávající byt č. , Leitnerova 7, Brno, přičemž
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou k bytu (bytové náhradě) č.
Křížová 6, Brno, nájemce:
), dosud byt č. , Leitnerova 7, Brno,
s podmínkou ukončení nájemního vztahu ke stávajícímu bytu, s podmínkou vrácení
stávajícího vyklizeného bytu pronajímateli a s podmínkou úhrady závazků vůči MČ
BS souvisejících s užíváním bytu/ů, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
před podpisem nájemní smlouvy nejpozději do 31.8.2014
Smlouva bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2 (a to v případě, že bylo
možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu
nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost
nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu a vystavení nájemní
smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned

Usnesení 241.27. Dispozice s majetkem /13/14/ - PD p.č. 1837/255, 1837/275, 1851/5,
1853/4, 1854/2, 1855/2, 1856/4, 1857/4, 1858/4, 1859/4, 1860/5, 1861,1862/4 k.ú.
Štýřice (Kohnova cihelna)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
odkládá
rozhodnutí o odprodeji spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/6 pozemku p.č.
1837/255 o vým. 596 m2, 1837/275 o vým. 40 m2, 1851/5 o vým. 18 m2, 1853/4 o
vým. 101 m2, 1854/2 o vým. 238 m2, 1855/2 o vým. 311 m2, 1856/4 o vým. 238 m2,
1857/4 o vým. 248 m2, 1858/4 o vým. 25 m2, 1859/4 o vým. 328 m2, 1860/5 o vým.
133 m2, 1861 o vým. 153 m2, 1862/4 o vým. 191 m2, k.ú. Štýřice, do doby projednání
a schválení územní studie Červený kopec (Kejbaly) jejíž součástí bude prověření
možného zvýšení intenzity území ve vztahu k možnostem dopravní obsluhy a
inženýrských sítí,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.28. Dispozice s majetkem /30/14/ - PD, PN p.č. 703/1 k.ú. Město Brno
(Údolní)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
bere na vědomí
stanovisko OÚPR,
nesouhlasí
s odprodejem částí pozemku p.č. 703/1 o výměře cca 153 m2 a cca 14 m2, k.ú.
Město Brno,
souhlasí
s pronájmem částí pozemku p.č. 703/1 o výměře cca 153 m2 a cca 14 m2, k.ú. Město
Brno, současným uživatelům,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.29. Dispozice s majetkem /55/14/ - PD, PN p.č. 1550/1, 1550/4, 1579,
1612/22, k.ú. Stránice (Rezkova)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
souhlasí
s odprodejem částí pozemků p.č. 1550/1 o vým. cca 35 m2 a p.č. 1579 o vým. 9 m2,
k.ú. Stránice, současným uživatelům,
souhlasí
pouze s pronájmem částí pozemků, p.č. 1550/4 o vým. cca 3 m2, p.č. 1612/22 o vým.
cca 44 m2, k.ú. Stránice, současným uživatelům,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.30. Dispozice s majetkem /21/14/ - PD p.č. 473/1 k.ú. Zábrdovice (Příkop)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a

nemá námitek
k případné dispozici s částmi pozemku p.č. 473/1 o výměře cca 2 m2 a cca 2 m2, k.ú.
Zábrdovice, vlastníkům staveb na p.č. 473/4 a 479, k.ú. Zábrdovice,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.31. Dispozice s majetkem /61/14/ - PD p.č. 823, 824 k.ú. Štýřice ( Kamenná
čtvrť)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
souhlasí
s odprodejem pozemků p.č. 823 o vým. 100 m2 a p.č. 824 o vým. 87 m2, k.ú. Štýřice,
panu Ondřeji Zikmundovi,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.32. Dispozice s majetkem /65/14/ - NB p.č. 3617/1, 3617/3 k.ú. Černá Pole
(Lidická)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nemá námitek
k případné dispozici – nabytí pozemků p.č. 3617/1 o vým. 432 m2 a p.č. 3617/3 o
vým. 1006 m2, k.ú. Černá Pole, do majetku města Brna,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.33. Dispozice s majetkem /51/14/ - PD p.č. 392/63, k.ú. Staré Brno
(Jeřabinová)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nemá námitek
k případné dispozici s pozemkem p.č. 392/63 o vým. 261m2 v k.ú. Staré Brno,
vlastníkům přilehlých nemovitostí a stávajícím uživatelům,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.34. Dispozice s majetkem /40/14/ - PN p. č. 1007/1, k. ú. Pisárky (Bauerova)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
souhlasí
s pronájmem části pozemku p.č. 1007/1 o vým. cca 36 m2, k.ú. Pisárky, společnosti
KANOE KLUB SPOJ BRNO,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.35. Dispozice s majetkem /37/14/ - SM p.č. 772 k.ú. Trnitá (Plotní)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
revokuje
usnesení 66. RMČ BS ze dne 14.1.2009, č.usn. 166.136.,

nemá námitky
k případné dispozici s nemovitostmi – směnou části pozemku p.č. 772 (dle GP č. 95518/2010 se jedná o pozemek p.č. 772/2 o vým. 15 m2) k.ú. Trnitá ve vlastnictví města
Brna za část pozemku p.č. 771/2 (dle GP č. 955-18/2010 se jedná o pozemek p.č.
771/4 o vým. 15 m2) k.ú. Trnitá ve vlastnictví manželů
,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.36. Dispozice s majetkem /64/14/ - PN p.č. 1479/6,7,8,9,10,11,12,13;
1480/1,3; 1486/3,4,5,6,7, k.ú. Pisárky (Pisárecká)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
souhlasí
s pronájmem pozemků p.č. 1479/6 o vým. 119 m2, 1479/7 o vým. 25 m2, 1479/8 o
vým. 40 m2, 1479/9 o vým. 45 m2, 1479/10 o vým. 9242 m2, 1479/11 o vým. 6000
m2, 1479/12 o vým. 6346 m2, 1479/13 o vým. 654 m2, 1480/1 o vým. 1104 m2,
1480/3 o vým. 91 m2, 1486/3 o vým. 25 m2, 1486/4 o vým. 38 m2, 1486/5 o vým. 61
m2, 1486/6 o vým. 18 m2, 1486/7 o vým. 255 m2 k.ú. Pisárky, Ministerstvu obrany
ČR,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.37. Dispozice s majetkem - PN p.č. 1479/6,7,8,9,10,11,12,13; 1480/1,3;
1486/3,4,5,6,7, k.ú. Pisárky (Pisárecká)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
bere na vědomí
konání akce „Mistrovství ČR v dogfrisbee“ ve dnech 5.9.2014 – 7.9.2014 na pozemku
p.č.1479/6,7,8,9,10,11,12,13,14, k.ú. Pisárky,
požaduje
zabezpečení konání akce „Mistrovství ČR v dogfrisbee“ v souladu s příslušnými
platnými předpisy,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.38. Dispozice s majetkem /4/14/ - SM p.č. 1684/1, k.ú. Štýřice (Pražákova)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
bere na vědomí
stanovisko OÚPR,
nesouhlasí
se směnou pozemku p.č. 115/76 a části pozemku p.č. 1684/72, k.ú. Štýřice, ve
vlastnictví pana
za část pozemku p.č. 1684/1, k.ú. Štýřice, ve
vlastnictví města Brna ani zřízením služebnosti průchodu a průjezdu přes pozemek
p.č. 1684/1, k.ú. Štýřice, ve prospěch vlastníka nemovité věci p.č. 1684/23, 1684/72,
k.ú. Štýřice,
souhlasí
s pronájmem částí pozemku p.č. 1684/1, k.ú. Štýřice, užívaných společností
STAPPA mix s.r.o.,

ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.39. Dispozice s majetkem /59/14/ - PD p.č. 1247/1, k.ú. Staré Brno
(Kopečná)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nemá námitek
k případné dispozici s částí pozemku p.č. 1247/1 o výměře cca 45m2, k.ú. Staré Brno,
paní
.,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.40. Dispozice s majetkem /67/14/ - SM p.č. 1488/3,11,12; 1489/1,6, k.ú.
Pisárky (Pisárecká)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nemá námitek
k případné dispozici – směna pozemků p.č. 1488/3 o vým. 761 m2, p.č. 1488/11 o
vým. 1 m2, p.č. 1488/12 o vým. 2 m2, p.č. 1489/6 o vým.22 m2, k.ú. Pisárky, ve
vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 1486/2 o vým. 760 m2, p.č. 2300/2 o vým. 63
m2, p.č. 2300/7 o vým. 31 m2, p.č. 2300/120 o vým. 3 m2 a část pozemku p.č. 1489/2,
k.ú. Pisárky, ve vlastnictví ČR – Moravské zemské muzeum,
nesouhlasí
se směnou části pozemku p.č. 1489/1, k.ú. Pisárky dle vyjádření OÚPR MMB č.j.
MMB/0232237/2014/Po z 23.6.2014,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.41. Dispozice s majetkem /5/14/ - PD p. č. 308/13,18,19; 311 – 325; 327, 328,
1906, k. ú. Štýřice (Opavská)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nemá námitek
k případné dispozici s pozemky p.č. 308/13 o vým. 21 m2, p.č. 308/18 o vým. 55 m2,
308/19 o vým. 7 m2, 311 o vým. 18 m2, 312 o vým. 19 m2, 313 o vým. 18 m2, 314 o
vým. 18 m2, 315 o vým. 19 m2, 316 o vým. 18 m2, 317 o vým. 18 m2, 318 o vým. 18
m2, 319 o vým. 19 m2, 320 o vým. 19 m2, 321 o vým. 18 m2, 322 o vým. 18 m2, 323
o vým. 19 m2, 324 o vým. 19 m2, 325 o vým. 18 m2, 327 o vým. 18 m2, 328 o vým.
18 m2, 1906 o vým. 18 m2, k.ú. Štýřice, vlastníkům garáží,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.42. Dispozice s majetkem /62/14/ - PN p.č. 478/5, k.ú. Město Brno (Pasáž
Velký Špalíček)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
souhlasí

s pronájmem části pozemku p.č. 478/5 o vým. cca 30 m2, k.ú. Město Brno, společnosti
ASTRAM spol. s r.o., za účelem provozování restaurační zahrádky a za podmínky
zachování průchodnosti,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.43. Dispozice s majetkem /57/14/ - PD p.č. 1021 k.ú. Štýřice (Kamenná
čtvrť)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nemá námitek
k případné dispozici s částí pozemku p.č. 1021 o vým. cca 44 m2, k.ú. Štýřice,
nemá námitek
k případnému rozdělení pozemku p.č. 1021 o celkové výměře 237 m2 na dva pozemky
o vým. cca 44 m2 a vým. cca 193 m2, k.ú. Štýřice,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.44. Dispozice s majetkem /14/6/ - PN p. č. 216/2, k. ú. Město Brno
(Františkánská)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
bere na vědomí
umístění klavíru na části pozemku p.č. 216/2, k.ú. Město Brno, v rámci konání akce
„Klavíry pro Brno“ ve dnech 15.8.2014 – 30.11.2014,
požaduje
zabezpečení konání akce „Klavíry pro Brno“ v souladu s příslušnými platnými
předpisy,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 241.45. Dispozice s majetkem /14/4/ - PP p. č. 1836/15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
1885/7, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53,
55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 93, 95, 98, 101,
103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, k.ú. Štýřice (Vinohrady)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovitých věcí na pozemcích p.č. 1885/24 o
vým. 16 m2, 1885/103 o vým. 17 m2, do majetku města,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit předložení návrhu na dispozici s majetkem na
nejbližším zasedání ZMČ BS.
Usnesení 241.46. Dispozice s majetkem /14/8/ - PP p. č. 739/1, 15, 16, 17, k.ú. Veveří
(Rybkova)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
odkládá
rozhodnutí a

ukládá
Majetkovému odboru prověřit charakter pozemku.
Usnesení 241.47. Záměr pronájmu pozemků p.č. 1263/14, 1263/15, 1263/16, 1263/17,
1263/18, 1263/19, 874/3 a 875/4, k.ú. Štýřice (Celní, Kamenná)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
záměr pronájmu pozemků pod garážemi p.č. 1263/14, 1263/15, 1263/16, 1263/17,
1263/18, 1263/19, 874/3 a 875/4, k.ú. Štýřice vlastníkům garáží stojících na
předmětných pozemcích, který je přílohou tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru ÚMČ BS podepsat záměr MČ BS dle první části
tohoto usnesení a zajistit zveřejnění tohoto záměru zákonem stanoveným způsobem.
Termín: ihned
Usnesení 241.48. Záměr pronájmu pozemků p.č. 168(část), p.č. 169/1(části) a p.č. 169/45,
k.ú. Staré Brno (Trýbova)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
záměr pronájmu pozemků pod garážemi při ul. Trýbova p.č. 168(část), p.č.
169/1(části) a p.č. 169/45, k.ú. Staré Brno vlastníkům garáží stojících na předmětných
pozemcích, který je přílohou tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru ÚMČ BS podepsat záměr MČ BS dle první části
tohoto usnesení a zajistit zveřejnění tohoto záměru zákonem stanoveným způsobem.
Termín: ihned
Usnesení 241.49. Záměr pronájmu pozemků p.č. 97, 169/1(část), 169/25, 573, 574, 575,
k.ú. Staré Brno (Úvoz, Trýbova, Hlinky)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
záměr pronájmu pozemků pod garážemi p.č. 97, 169/1(část), 169/25, 573, 574, 575,
k.ú. Staré Brno vlastníkům garáží stojících na předmětných pozemcích, který je
přílohou tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru ÚMČ BS podepsat záměr MČ BS dle první části
tohoto usnesení a zajistit zveřejnění tohoto záměru zákonem stanoveným způsobem.
Termín: ihned
Usnesení 241.50. Pronájem pozemků p.č. 65/3, 4, 5 a 70/11, 12, k.ú. Staré Brno
(Pellicova)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
pronájem pozemků pod garážemi při ul. Pellicova p.č. 65/3, 4,5 a 70/11,12, k.ú. Staré
Brno pro vlastníky těchto garáží, přičemž seznam pronajímaných pozemků a
jednotlivých vlastníků je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
schvaluje
uzavření nájemních smluv pro nájemce k pozemkům de přílohy č. 1, dle vzoru
nájemní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení,

pověřuje
vedoucí majetkového odboru podpisem výše uvedených nájemních smluv.
Termín: ihned
Usnesení 241.51. Prodej obecní vymezené jednotky - (Dřevařská 31 – byt č. )
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
doporučuje
ZMČ BS schválit prodej obecní vymezené bytové jednotky č.
v bytovém domě
Dřevařská 31/33 v Brně v k.ú. Veveří č.pop. 870 a 871 na pozemku par.č. 1595 a 1596
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.pop. 870 a
871 a pozemku par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č.
1596 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 stávající nájemkyni
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů,
bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve
výši 382.200,--Kč a podmínek, uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky
č. 0596387011, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS, a
ukládá
vedoucímu odboru majetkového zajistit předložení návrhu prodeje obecní vymezené
bytové jednotky č.
ve svěřeném bytovém domě Dřevařská 31/33 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku pod
tímto domem stávající nájemkyni předmětné jednotky k projednání na nejbližším
zasedání ZMČ BS.
Termín: nejbližší zasedání ZMČ BS
Usnesení 241.52. Prodej obecní vymezené jednotky - (Grmelova 6 – byt č. )
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
doporučuje
ZMČ BS schválit prodej obecní vymezené bytové jednotky č.
v bytovém domě
Grmelova 6, č.pop. 59 v k.ú. Štýřice, včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech budovy č.p. 59, a spoluvlastnického podílu na pozemku par. č. 563 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 282 m2, spoluvlastnického podílu na pozemku par.č. 561/2
(ostatní plocha) o výměře 458 m2, a na pozemku par.č. 562 (zahrada) o výměře 216
m2 stávající nájemkyni
za kupní cenu sjednanou způsobem
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 358.680,- Kč a podmínek, uvedených ve
Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č. 0596005917, a s podmínkou úhrady kupní
ceny před podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne
schválení předmětného prodeje ZMČ BS, a
ukládá
vedoucímu odboru majetkového zajistit předložení návrhu prodeje obecní vymezené
bytové jednotky č.
ve svěřeném bytovém domě Grmelova 6 včetně příslušného
spoluvlastnického podílu na společných částech domu, pozemku pod tímto domem a
pozemcích funkčně spjatých stávající nájemkyni předmětné jednotky k projednání na
nejbližším zasedání ZMČ BS.
Termín: nejbližší zasedání ZMČ BS

Usnesení 241.53. Prodej obecní vymezené jednotky (Renneská tř. 7 – byt č. )
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
doporučuje
ZMČ BS schválit prodej obecní vymezené bytové jednotky č.
v bytovém domě
Renneská tř. 7 v Brně v k.ú. Štýřice č.p. 388 na pozemku par.č. 372, včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.p. 388, a
pozemcích par.č. 372 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 239 m2, par. č. 371
(ostatní plocha) o výměře 382 m2 a par.č. 384/38 (ostatní plocha) o výměře 2m2
stávající nájemkyni
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z
vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění
pozdějších změn a doplňků ve výši 588.000,- Kč, a podmínek, uvedených ve Smlouvě
o převodu vlastnictví jednotky č. 0596038803, a s podmínkou úhrady kupní ceny před
podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení
předmětného prodeje ZMČ BS, a
ukládá
vedoucímu odboru majetkového zajistit předložení návrhu prodeje obecní vymezené
bytové jednotky č.
ve svěřeném bytovém domě Renneská tř. 7 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, pozemku pod
tímto domem a pozemcích funkčně spjatých stávající nájemkyni předmětné jednotky k
projednání na nejbližším zasedání ZMČ BS.
Termín: nejbližší zasedání ZMČ BS
Usnesení 241.54. VZ malého rozsahu – „Brno – park Žlutý kopec“
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
vybírá
pro veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu „Brno – park Žlutý kopec“
jako nejvhodnější nabídku uchazeče
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., IČ: 25342100, Brno,
Pražákova 1000/60, PSČ 619 00;
schvaluje
smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o., která je přílohou usnesení;
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a PŘEMYSL
VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed bezodkladným podpisem smlouvy,
ukládá
vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ BS podpis smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 241.55. Změna zřizovací listiny MŠ Brno, Biskupská 7, p.o.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
kompletní přemístění Mateřské školy Brno, Biskupská 7, příspěvkové organizace,
novým názvem Mateřská škola U sluníček Brno, příspěvková organizace, včetně
jejího sídla do prostor Základní školy Brno, Horní 16, příspěvkové organizace a s tím
související změnu zřizovací listiny dle dodatku č. 1 zřizovací listiny (dle přílohy),

ukládá
třetímu místostarostovi Mgr. Ivu Řezáčovi předložit výše uvedený materiál do ZMČ
Brno-střed a
doporučuje
ZMČ Brno-střed schválit změnu zřizovací listiny dle dodatku č. 1, a to s účinností
dnem jeho schválení ZMČ Brno-střed;
schvaluje
snížení počtu dětí v MŠ Brno, Biskupská 7, příspěvkové organizaci (novým názvem
Mateřská škola U sluníček Brno, příspěvková organizace) o 19 dětí, tj. ze 75 na 56
dětí, a to s účinností od 01.09.2014,
schvaluje
podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a podání návrhu na
zápis změny zapsaného údaje do obchodního rejstříku a
pověřuje
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed k podání žádosti
k provedení změn v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje a k podání návrhu na zápis změny zapsaného údaje ke
Krajskému soudu v Brně.
Termín: ihned
Usnesení 241.56. Změna zřizovací listiny ZŠ Brno, Horní 16, p.o.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
změnu zřizovací listiny dle dodatku č. 3 zřizovací listiny Základní školy Brno, Horní
16, příspěvkové organizace (dle přílohy) související s kompletním přemístěním
Mateřské školy Brno, Biskupská 7, příspěvkové organizace (novým názvem Mateřská
škola U sluníček Brno, příspěvková organizace) do prostor Základní školy Brno,
Horní 16, příspěvkové organizace,
ukládá
třetímu místostarostovi Mgr. Ivu Řezáčovi předložit výše uvedený materiál do ZMČ
Brno-střed a
doporučuje
ZMČ Brno-střed schválit změnu zřizovací listiny Základní školy Brno, Horní 16, p.o.
dle dodatku č. 3, a to s účinností dnem jeho schválení ZMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 241.57. VZ malého rozsahu – „ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 – vybavení
nábytkem dvou učeben – školní lavice a židle“
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 –
vybavení nábytkem dvou učeben – školní lavice a židle“ jako nejvhodnější nabídku
uchazeče:
ALUXXON – TABULE s.r.o., Na Staré cestě 1325, 276 01 Mělník, IČ 271 51 727,
schvaluje
smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností ALUXXON –
TABULE s.r.o., která je přílohou usnesení,

souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností
ALUXXON – TABULE s.r.o.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed Mgr. Libora Šťástku bezodkladným podpisem smlouvy,
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS podpis smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 241.58. VZ malého rozsahu – „ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 – vybavení
nábytkem dvou učeben – výroba nábytku na míru“
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 –
vybavení nábytkem dvou učeben – výroba nábytku na míru“ jako nejvhodnější
nabídku uchazeče:
Michal Večeřa, Násedlovice 347, 696 36 Násedlovice, IČ 686 74 198,
schvaluje
smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a firmou Michal Večeřa,
která je přílohou usnesení,
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a firmou
Michal Večeřa,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed Mgr. Libora Šťástku bezodkladným podpisem smlouvy,
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS podpis smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 241.59. Dodatek č. 30 k nájemní smlouvě se společností Teplárny Brno, a.s.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
Dodatek č. 30 k nájemní smlouvě č. T/97/002 uzavřené dne 20.1.1997, který je
přílohou č. 2 tohoto usnesení a
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 30 k nájemní smlouvě č. T/97/002 uzavřené dne 20.1.1997,
mezi společností Teplárny Brno,a.s., IČ:46347534 a Statutárním městem Brnem –
městskou částí Brno-střed, a
pověřuje
vedoucího OISBD podpisem Dodatku č. 30 k nájemní smlouvě č. T/97/002 ze dne
20.1.1997 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit podpis Dodatku č. 30
k nájemní smlouvě č. T/97/002 uzavřené dne 20.1.1997.
Termín : ihned
Usnesení 241.60. Dodatek č. 31 k nájemní smlouvě se společností Teplárny Brno, a.s.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,

schvaluje
Dodatek č. 31 k nájemní smlouvě č. T/97/002 uzavřené dne 20.1.1997, který je
přílohou č. 2 tohoto usnesení a
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 31 k nájemní smlouvě č. T/97/002 uzavřené dne 20.1.1997,
mezi společností Teplárny Brno,a.s., IČ:46347534 a Statutárním městem Brnem –
městskou částí Brno-střed, a
pověřuje
vedoucího OISBBD podpisem Dodatku č. 31 k nájemní smlouvě č. T/97/002 ze
dne 20.1.1997 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit podpis Dodatku č. 31
k nájemní smlouvě č. T/97/002 uzavřené dne 20.1.1997.
Termín : ihned
Usnesení 241.61. Dodatek č. 32 k nájemní smlouvě se společností Teplárny Brno, a.s.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
adresný záměr pronájmu tepelného zdroje – výměníkové stanice v objektu
Bratislavská 36a, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení a
schvaluje
Dodatek č. 32 k nájemní smlouvě č. T/97/002 uzavřené dne 20.1.1997, který je
přílohou č. 3 tohoto usnesení a
souhlasí
se zveřejněním adresného záměru pronájmu tepelného zdroje – výměníkové stanice v
objektu Bratislavská 36a a
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 32 k nájemní smlouvě č. T/97/002 uzavřené dne 20.1.1997,
mezi společností Teplárny Brno,a.s., IČ:46347534 a Statutárním městem Brnem –
městskou částí Brno-střed, a to po zveřejnění záměru pronájmu tepelného zdroje, a
pověřuje
vedoucího OISBD podpisem Dodatku č. 32 k nájemní smlouvě č. T/97/002 ze dne
20.1.1997 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit zveřejnění adresného záměru
pronájmu tepelného zdroje – výměníkové stanice v objektu Bratislavská 36a a
následně zajistit podpis Dodatku č. 32 k nájemní smlouvě č. T/97/002 uzavřené dne
20.1.1997.
Termín : ihned
Usnesení 241.62. Žlutý Kopec p.č. 558 a 559, k.ú. Staré Brno – záměr uzavřít pachtovní
smlouvu
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu pozemku p.č.558, k.ú. Staré Brno o výměře
cca 3m2 a části pozemku p.č. 559, k.ú. Staré Brno o výměře cca 397m2,
k pěstitelským účelům a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce.
Termín : ihned

Usnesení 241.63. Žlutý Kopec p.č. 560 a 559, k.ú. Staré Brno – záměr uzavřít pachtovní
smlouvu
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu pozemku p.č.560, k.ú. Staré Brno o výměře
cca 5m2 a části pozemku p.č. 559, k.ú. Staré Brno o výměře cca 695m2,
k pěstitelským účelům a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce.
Termín : ihned
Usnesení 241.64. Zelný trh 250/14-16 - Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání
– nápojový automat
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání mezi Statutárním městem Brnem,
Městskou částí Brno-střed a Jiřím Pestrem, IČ 69661073, se sídlem Mánesova 1578,
666 03 Tišnov, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi Statutárním
městem Brnem, Městskou částí Brno-střed a Jiřím Pestrem, IČ 69661073, se sídlem
Mánesova 1578, 666 03 Tišnov a
pověřuje
vedoucího OISBD podpisem výše uvedené smlouvy a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy
zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 241.65. Zelný trh 250/14-16–Nájemní smlouva–Telefónica Czech Republic, a.s.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
souhlasí
s uzavřením Nájemní smlouvy se společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ
60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/22, Praha 4, 140 00, která tvoří přílohu č.1
tohoto usnesení a
pověřuje
vedoucího odboru OISBD podpisem výše uvedeného dokumentu a
ukládá
OISBD seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 241.66. Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
souhlasí
s výpůjčkou společenského centra ÚMČ BS žadateli uvedenému v příloze č. 1
tohoto usnesení a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ BS.
Termín: ihned

Usnesení 241.67. Konečného nám. 1 –
, žádost o slevu z nájmu
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
souhlasí
se slevou z čistého nájmu ve výši 100% pro nájemce bytu č. 10 p.
,
v bytovém domě Konečného nám. 1, Brno, a to od 1.8.2014 do doby provedení opravy
bytu, nejdéle do 31.12.2014 a
ukládá
OISBD seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a
ukládá
OISBD zajistit slevu dle výše uvedeného.
Termín: ihned
Usnesení 241.68. Kopečná-Studánka – výstavba bytového domu – změna stavby před
dokončením, Dodatek č. 4
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
bere na vědomí
protokol z jednání v jednacím řízení bez uveřejnění uvedený v příloze č. 1 tohoto
usnesení a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek zpracovanou podle ustanovení
§80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
uvedenou v příloze č.2 tohoto usnesení a
bere na vědomí
doporučení komise pro hodnocení nabídek, které je součástí zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek, která je uvedena v příloze č. 2 tohoto usnesení a
bere na vědomí
Změnové listy č. 7A, 8A, 8B, 9A, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 13 a návrh Dodatku č. 4
předložené Zhotovitelem v nabídce v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, které jsou
uvedeny v příloze č.3 a č. 4 tohoto usnesení a
schvaluje
Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo ke stávající veřejné zakázce „Bytový dům Kopečná Studánka“, mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a PS Brno, s.r.o., IČ:
25506820, Vídeňská 153/119b, 628 00 Brno, který je přílohou č.5 tohoto usnesení a
souhlasí
s uzavřením Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo, mezi Statutárním městem Brnem, MČ
Brno-střed a PS Brno, s.r.o., IČ: 25506820, Vídeňská 153/119b, 628 00 Brno,
z důvodů nepředvídatelných dodatečných stavebních prací a
pověřuje
vedoucího OISBD podpisem Dodatku č.4 uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení a
podpisem výše uvedených Změnových listů uvedených v příloze č. 4 tohoto usnesení,
ukládá
OISBD podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 241.69. VZ malého rozsahu
Kopečná-Studánka - prosklená stěna v 1.NP atria domu
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,

vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Kopečná-Studánka - prosklená stěna v 1.NP
atria domu“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: PS Brno s.r.o., Vídeňská 153/119b,
628 00 Brno, IČ: 25506820 a
schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a PS Brno s.r.o.,
Vídeňská 153/119b, 628 00 Brno, IČ: 25506820 a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a PS
Brno s.r.o., Vídeňská 153/119b, 628 00 Brno, IČ: 25506820 a
pověřuje
vedoucího OISBD bezodkladným podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 241.70. VZ na služby
„Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů
bytových vodoměrů SV a TV, RTN“
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
bere na vědomí
doporučení hodnotící komise - viz „Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek“ dle § 80
zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
na výběr nejvhodnější nabídky na VZ na služby „Výběr zhotovitele a poskytovatele
služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN“,
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
schvaluje
pořadí nabídek uchazečů:
1) THERA Energo, spol. s r.o., Křenová 479/71, 602 00 Brno, IČ 29241588
2) ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, IČ 61056758
3) Techem, spol. s r.o., Služeb 5, Praha 10, IČ 49684370 a
schvaluje
jako nejvhodnější nabídku uchazeče THERA Energo, spol. s r.o., Křenová 479/71, 602
00 Brno, IČ 29241588, na VZ na služby „Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v
oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN“ včetně
Smlouvy na provádění montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SVa TV, RTN,
která je součástí nabídky tohoto uchazeče a je přílohou č. 5 tohoto usnesení a
vylučuje
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, uchazeče Koncept FAST s.r.o., se sídlem Krušnohorská 786, 363 01 Ostrov,
IČ 45357811, a to z důvodu předložení nabídky nevhodné podle ustanovení § 22 odst.
1 písm. b) a c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a
pověřuje
vedoucího OISBD bezodkladným podpisem „Oznámení zadavatele o přidělení VZ “
dle ustanovení § 81 zák. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, které je přílohou č. 3 tohoto usnesení a
pověřuje
vedoucího OISBD bezodkladným podpisem „Oznámení o rozhodnutí zadavatele o
vyloučení uchazeče“ uchazeči Koncept FAST s.r.o., se sídlem Krušnohorská 786, 363
01 Ostrov, IČ 45357811, dle ustanovení 79 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které je přílohou č. 4 tohoto
usnesení a
pověřuje
vedoucího OISBD bezodkladně převzít a podepsat „Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek“, která je součástí přílohy č.1 a
pověřuje
vedoucího OISBD podpisem Smlouvy na provádění montáží, oprav a odečtů bytových
vodoměrů SVa TV, RTN, která je přílohou č. 5 tohoto usnesení, a to při respektování
ustanovení § 82 zák. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a
ukládá
vedoucímu Odboru investičního a správy bytových domů podpis výše uvedených
dokumentů zajistit a zaslat výpis usnesení příkazníkovi.
Termín: ihned
Usnesení 241.71. Netrvání na úhradě smluvní pokuty
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
netrvání na úhradě smluvní pokuty vyplývající z nájemní smlouvy z 18.11.1999,
stanovené čl. IV., bod 6/, nebytový prostor č. 102, Vachova 3, Brno, nájemce: RAPID
SERVICE s.r.o., IČ: 257 24 053 a trvá na úhradě zákonných úroků z prodlení a
ukládá
bytovému odboru postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Termín: ihned
Usnesení 241.72. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o. do
projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ („školní firma“) v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
souhlasí
se zapojením ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o. do projektu „Zvyšování kvality ve
vzdělávání“ („školní firmy“) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže informovat o stanovisku RMČ BS
ředitele školy.
Termín: ihned
Usnesení 241.73. Přechod pro chodce u křižovatky ulic Údolní/Úvoz
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
nesouhlasí
se záměrem zrušení přechodu u křižovatky ulic Údolní/Úvoz,
konstatuje
nutnost zachování přechodu v této lokalitě,
žádá
příslušné orgány MMB o přijetí kroků vedoucích k zachování předmětného přechodu
pro chodce a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed zasláním výše uvedeného požadavku Odboru dopravy MMB.

Usnesení 241.74. VZ malého rozsahu
a) Kobližná 9 – výměna oken v uliční části, oprava uliční fasády a oprava
společných prostor – „Bezpečný dům“
b) Novobranská 10 – oprava střechy včetně zateplení a oprava společných
prostor – „Bezpečný dům“
c) Bratislavská 1 – výměna oken v uliční části, oprava společných prostor –
„Bezpečný dům“
d) Moravské nám. 14a, 14b – výměna oken v uliční části – „Bezpečný dům“
e) Orlí 5 – oprava fasád a výměna oken v hlavním atriu domu, oprava společných
prostor v uličním traktu – „Bezpečný dům“
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Kobližná 9 – výměna oken v uliční části,
oprava uliční fasády a oprava společných prostor – „Bezpečný dům““ jako
nejvhodnější nabídku uchazeče: WALER, spol. s r.o., Selská 61, 614 00 Brno IČ:
25309536 a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Novobranská 10 – oprava střechy včetně
zateplení a oprava společných prostor – „Bezpečný dům““ jako nejvhodnější nabídku
uchazeče: W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno, IČ: 18565832 a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Bratislavská 1 – výměna oken v uliční části,
oprava společných prostor – „Bezpečný dům“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče:
JIHSTAV s.r.o., IČ: 26301776, Pompova 4, 617 00 Brno a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Moravské nám. 14a, 14b – výměna oken
v uliční části– „Bezpečný dům“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: DIRS Brno
s.r.o., IČ: 26255618, Jihlavská 731/38, 642 00 Brno a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Orlí 5 – oprava fasád a výměna oken
v hlavním atriu domu, oprava společných prostor v uličním traktu – „Bezpečný dům““
jako nejvhodnější nabídku uchazeče: MTc-stav, s.r.o., IČ: 25538543, Slunečná 4, 634
00 Brno a
schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a WALER, spol. s
r.o., Selská 61, 614 00 Brno IČ: 25309536 a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a W.A.K. spol. s r.o.,
Hudcova 78b, 612 00 Brno, IČ: 18565832 a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a JIHSTAV s.r.o.,
IČ: 26301776, Pompova 4, 617 00 Brno a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a DIRS Brno s.r.o.,
IČ: 26255618, Jihlavská 731/38, 642 00 Brno a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a MTc-stav, s.r.o.,
IČ: 25538543, Slunečná 4, 634 00 Brno a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
WALER, spol. s r.o., Selská 61, 614 00 Brno IČ: 25309536 a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno, IČ: 18565832 a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
JIHSTAV s.r.o., IČ: 26301776, Pompova 4, 617 00 Brno a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a DIRS
Brno s.r.o., IČ: 26255618, Jihlavská 731/38, 642 00 Brno a

s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a MTcstav, s.r.o., IČ: 25538543, Slunečná 4, 634 00 Brno a
pověřuje
vedoucího OISBD bezodkladným podpisem smluv,
schvaluje
záměr odstranění graffiti na domech MČ BS a
ukládá
SNMČ BS záměr realizovat.
Termín: ihned
Usnesení 241.75. VZ malého rozsahu
a) Údolní 49 - oprava uliční a dvorní fasády, okapového chodníku ve dvoře vč.
drenáže, odstranění vlhkosti ve dvoře
b) Traubova 7 – oprava střechy
c) Cejl 28 - oprava dvorní fasády a štítových stěn vč. zateplení, oprava společných
prostor
d) Masarykova 14 - výměna oken v celém domě, oprava společných prostor
e) Francouzská 12, byt č. 3 - oprava bytové náhrady
f) Křenová 70 - výměna oken ve dvorní části a oprava společných prostor
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Údolní 49 - oprava uliční a dvorní fasády,
okapového chodníku ve dvoře vč. drenáže, odstranění vlhkosti ve dvoře“ jako
nejvhodnější nabídku uchazeče: V.I.P. Plus s.r.o., IČ: 28262948, Jandáskova 51, 621
00 Brno a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Traubova 7 – oprava střechy“ jako
nejvhodnější nabídku uchazeče: ŠTĚPÁNEK STAV s.r.o., IČ: 29204810, Bayerova
800/31, 602 00 Brno a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Cejl 28 - oprava dvorní fasády a štítových stěn
vč. zateplení, oprava společných prostor“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče:
REMOPA s.r.o., Příkop 4, 636 00 Brno, IČ: 25518186 a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Masarykova 14 - výměna oken v celém domě,
oprava společných prostor“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: PRESL s.r.o., IČ:
26915791, Komárovská 3, 617 00 Brno a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Francouzská 12, byt č. 3 - oprava bytové
náhrady“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: TORIAL s.r.o., IČ: 26226669,
Kaštanová 34, 620 00 Brno a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Křenová 70 - výměna oken ve dvorní části a
oprava společných prostor“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: FASTR STAV s.r.o.,
IČ: 29260990, Mendlovo nám.24/14,603 00 Brno a
schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a V.I.P. Plus s.r.o.,
IČ: 28262948, Jandáskova 51, 621 00 Brno a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a ŠTĚPÁNEK STAV
s.r.o., IČ: 29204810, Bayerova 800/31, 602 00 Brno a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a REMOPA s.r.o.,
Příkop 4, 636 00 Brno, IČ: 25518186 a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a PRESL s.r.o., IČ:
26915791, Komárovská 3, 617 00 Brno a

smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a TORIAL s.r.o., IČ:
26226669, Kaštanová 34, 620 00 Brno a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a FASTR STAV
s.r.o., IČ: 29260990, Mendlovo nám.24/14,603 00 Brno a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a V.I.P.
Plus s.r.o., IČ: 28262948, Jandáskova 51, 621 00 Brno a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
ŠTĚPÁNEK STAV s.r.o., IČ: 29204810, Bayerova 800/31, 602 00 Brno a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
REMOPA s.r.o., Příkop 4, 636 00 Brno, IČ: 25518186 a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
PRESL s.r.o., IČ: 26915791, Komárovská 3, 617 00 Brno a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
TORIAL s.r.o., IČ: 26226669, Kaštanová 34, 620 00 Brno a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
FASTR STAV s.r.o., IČ: 29260990, Mendlovo nám.24/14,603 00 Brno a
pověřuje
vedoucího OISBD bezodkladným podpisem smluv.
Termín: ihned
Usnesení 241.76. VZ malého rozsahu
a) ZŠ Hroznová 1 – předláždění dvora
b) MŠ Pšeník 18, Všetičkova 19, Horní 17 – výměna oken
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ Hroznová 1 – předláždění dvora“ jako
nejvhodnější nabídku uchazeče: Jihomoravská stavební, s.r.o., Vlhká 10, 602 00 Brno,
IČ: 28326881 a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Pšeník 18, Všetičkova 19, Horní 17 –
výměna oken“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: Oknocentrum Rakus s.r.o., IČ:
27671534, Podpěrova 518/6, 621 00 Brno a
schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Jihomoravská
stavební, s.r.o., Vlhká 10, 602 00 Brno, IČ: 28326881 a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Oknocentrum
Rakus s.r.o., IČ: 27671534, Podpěrova 518/6, 621 00 Brno a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
Jihomoravská stavební, s.r.o., Vlhká 10, 602 00 Brno, IČ: 28326881 a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
Oknocentrum Rakus s.r.o., IČ: 27671534, Podpěrova 518/6, 621 00 Brno a
pověřuje
vedoucího OISBD bezodkladným podpisem smluv.
Termín: ihned
Usnesení 241.77. Výměny bytů
a/
), Zahradníkova 10, Brno, byt č.
b/
), Dvořákova 3, Brno, byt č.

c/
), Křídlovická 70, Brno, byt č.
d/
), Joštova 3, Brno, byt č.
e/
), Soukenická 8, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
a) schvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Zahradníkova 10, Brno,
dosavadní nájemce:
), na nového nájemce:
), dosud bytem Dulánek 2, Brno, byt č. , s účinností ode dne fyzického
přestěhování účastníků „Návrhu na uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy
k bytu (směna bytu)“ ze dne 05.05.2014, ve vztahu k bytu č. , Zahradníkova 10,
Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody dojde nejpozději do
30.09.2014,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Zahradníkova 10, Brno, nový nájemce:
), dosud bytem Dulánek 2, Brno, byt č. na dobu určitou do
30.11.2014, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS. Nájemné bude stanoveno
pro jednotlivá období dle přílohy č. 4 (a to v případě, že bylo možné v předmětném
domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
b) schvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Dvořákova 3, Brno,
dosavadní nájemce:
) na nového nájemce:
), dosud bytem Merhautova 44, Brno, byt č. , s účinností ode
dne fyzického přestěhování účastníků „Návrhu na uzavření dohody o postoupení
nájemní smlouvy k bytu (směna bytu)“ ze dne 30.07.2014, ve vztahu k bytu č. ,
Dvořákova 3, Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody dojde
nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní
smlouvy v RMČ BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Dvořákova 3, Brno, nový nájemce:
, dosud bytem Merhautova 44, Brno, byt č. , na dobu neurčitou,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení
práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS. Nájemné bude stanoveno ve výši
96,- Kč/m²/měsíc a v souladu s přílohou č. 5,
c) schvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická 70, Brno,
dosavadní nájemce:
), na nového nájemce:
), dosud bytem Jungmannova 26, Brno, byt č. , s účinností
ode dne fyzického přestěhování účastníků „Návrhu na uzavření dohody o postoupení
nájemní smlouvy k bytu (směna bytu)“ ze dne 08.07.2014, ve vztahu k bytu č. ,
Křídlovická 70, Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody

dojde nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností
z nájemní smlouvy v RMČ BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická 70, Brno, nový nájemce:
), dosud bytem Jungmannova 26, Brno, byt č. , na dobu neurčitou,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení
práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 4 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
d) schvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Joštova 3, Brno,
dosavadní nájemce:
), na nového nájemce:
), dosud bytem Pekařská 80, Brno, byt č. , s účinností ode dne fyzického
přestěhování účastníků „Návrhu na uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy
k bytu (směna bytu)“ ze dne 20.06.2014, ve vztahu k bytu č. , Joštova 3, Brno,
přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody dojde nejpozději do tří
měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ
BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Joštova 3, Brno, nový nájemce:
), dosud bytem Pekařská 80, Brno, byt č. , na dobu neurčitou,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení
práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 4 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
e) schvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Soukenická 8, Brno,
dosavadní nájemce:
), na nového nájemce:
),
dosud bytem Sladová 16, Brno, byt č. , s účinností ode dne fyzického přestěhování
účastníků „Návrhu na uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna
bytu)“ ze dne 23.07.2014, ve vztahu k bytu č. , Soukenická 8, Brno, přičemž
k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody dojde nejpozději do tří měsíců ode
dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Soukenická 8, Brno, nový nájemce:
dosud bytem Sladová 16, Brno, byt č. , na dobu neurčitou, s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností

z nájemní smlouvy v RMČ BS. Nájemné bude stanoveno ve výši 96,- Kč/m²/měsíc
v souladu s přílohou č. 5,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv správcem k bytu dle bodu a/ až
e/.
Termín: ihned
Usnesení 241.78. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Botanická 66, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická 66, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
), Hodonínská 9, 617 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS
2)
), Hochmanova 11, 628 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.79. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Botanická 66, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Botanická 66, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
), Blučinská 90, 664 57 Měnín
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS
2)
), Tyršova 1555, 696 62 Strážnice

s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.80. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Gallašova 2, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Gallašova 2, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
), Zahrádkářská 9, 696 18 Lužice
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.81. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Gallašova 2, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Gallašova 2, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
Pastrnkova 31, 615 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS
2)
), Čechyně 11, 683 01 Rousínov
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce

na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.82. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Gallašova 4, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Gallašova 4, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
), Bellova 21, 623 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS
2)
), Zbýšov 170, 683 52 Zbýšov
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.83. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Grmelova 6, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Grmelova 6, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
), Krásného 26, 636 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS
2)
), Sobotovice 49, 664 44 Sobotovice

s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.84. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Milady Horákové 42/44, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
revokuje
své usnesení č. 236.132. ze dne 16.07.2014 [schvaluje uzavření nájemní smlouvy k
bytu č. , Milady Horákové 42/44, Brno na opravu vlastním nákladem nájemce s
tímto žadatelem:
1)
), Dominikánské nám. 8, 602 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 31.08.2014, přičemž nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.09.2014 (z důvodu privatizace domu)
za nájemné 66,- Kč/m2/měsíc],
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Milady Horákové 42/44, Brno na opravu
vlastním nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
), Kameníčkova 14, 616
00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.11.2014 (z důvodu
privatizace domu) za měsíční nájemné 66,- Kč/m2,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.85. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Botanická 45, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická 45, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
), Husova 5, 602 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS

2)
), Hodonínská 9, 617 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.86. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Gallašova 10, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Gallašova 10, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
), Velkopavlovická 14, 628 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS
2)
), Slatinská 58, 636 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.87. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Grmelova 6, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Grmelova 6, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
), Bezručova 418, 793 26 Vrbno pod Pradědem
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to

v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu
Termín: ihned
Usnesení 241.88. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Grmelova 6, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Grmelova 6, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
), Čechyně 11, 683 01 Rousínov
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS
2)
), Gallašova 4, 639 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.89. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Grmelova 10, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Grmelova 10, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
), J. Wolka 1098, 696 81 Bzenec
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS
2)
), Ondřeje Veselého 5b, 627 00 Brno

s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.90. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Grmelova 10, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Grmelova 10, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
), Vnitřní 15, 602 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.91. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Křídlovická 33, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická 33, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
), Křížkovského 17, 603 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS
2)
), Uzbecká 24, 625 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce

na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.92. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Křídlovická 76, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická 76, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
), Strnadova 8, 628 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS
2)
), Úvoz 116, 602 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014
3)
), Táborská 32, 615 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.12.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 2) do 30.11.2014
4)
Obilní trh 5, 602 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.01.2015 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 3) do 31.12.2014,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.93. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Lerchova 14, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Lerchova 14, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:

1)
), Bystrc 440E, 635 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS
2)
), Popkova 1003, 664 34 Kuřim
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014
3)
), Sušilova 5, 602 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.12.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 2) do 30.11.2014
4)
), Horní 24, 639 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.01.2015 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 3) do 31.12.2014,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.94. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Husova 9, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Husova 9, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Bratrstva 4, 669 02 Znojmo
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned

Usnesení 241.95. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Starobrněnská 7, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Starobrněnská 7, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
), Uhřice 177, 696 34 Žarošice
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS
2)
), Medovice 25, 682 01 Vyškov
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.96. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Jánská 7, Brno, byt č.
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Jánská 7, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
), Dominikánské nám. 8, 602 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2014,
přičemž nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů
nájemce na opravy bytu bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,Kč/m2 (dle kvality bytu) - (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS
2)
), Kpt. Nálepky 50, 674 01 Třebíč
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde k podpisu
nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2014,

ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 241.97. Seznam bytů na opravu vlastním nákladem pronajímatele
RMČ BS na 141. zasedání, konané dne 27.8.2014,
schvaluje
seznam vybraných bytů k pronájmu na opravu vlastním nákladem pronajímatele, dle
čl. V., písm. C), odst. 1), popř. k pronájmu jako bytové náhrady za byty
v nevyhovujícím technickém stavu (viz. příloha č. 1), to vše dle Pravidel pronájmu
bytů v městské části Brno-střed a
ukládá
OISBD zajistit provedení opravy.
Usnesení 241.98. Žádost o udělení souhlasu s podnájmem nebytových prostor
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
souhlasí
a) s odkazem na čl. V., odst. 3 nájemní smlouvy uzavřené s nájemcem: IVKOM s.r.o.,
IČ: 292 55 724, nebytový prostor č. 102, Kounicova 1, Brno, s podnájmem části (o
ploše 140 m2) nebytového prostoru pro podnájemce: LASHIN s.r.o., IČ: 263 14 461,
za „Podmínek podnájemní smlouvy“ (viz příloha č. 1), přičemž ostatní podmínky
podnájemní smlouvy budou totožné s podmínkami nájemní smlouvy, to vše za
podmínky, že nájemce nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy RMČ BS souhlasila
s podnájmem, prokazatelně doručí pronajímateli (tj. Městské části Brno-střed) originál
podnájemní smlouvy uzavřené s podnájemcem. Souhlas RMČ BS je platný pouze při
splnění všech stanovených podmínek,
b) s odkazem na čl. V., odst. 3 nájemní smlouvy uzavřené s nájemcem: Karel Dibelka,
IČ: 434 02 631, nebytový prostor č. 102, Kobližná 9, Brno, s podnájmem části (o
ploše 130 m2) nebytového prostoru pro podnájemce: KF Brno s.r.o., IČ: 282 67 761,
za „Podmínek podnájemní smlouvy“ (viz příloha č. 1), přičemž ostatní podmínky
podnájemní smlouvy budou totožné s podmínkami nájemní smlouvy, to vše za
podmínky, že nájemce nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy RMČ BS souhlasila
s podnájmem, prokazatelně doručí pronajímateli (tj. Městské části Brno-střed) originál
podnájemní smlouvy uzavřené s podnájemcem. Souhlas RMČ BS je platný pouze při
splnění všech stanovených podmínek a
ukládá
bytovému odboru postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Termín: ihned
Usnesení 241.99. Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č. 113, Nádražní 4, Brno, ke dni
31.08.2014, nájemce: Mňam lahůdky s.r.o., IČ: 255 57 335, za podmínky úhrady příp.
dluhu nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem dohody, za
podmínky předání vyklizeného prostoru před podpisem dohody a za podmínky
podpisu dohody do 31.08.2014 (viz příloha č. 1),

pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o skončení nájmu a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 241.100. Záměr pronájmu nebytových prostor (II. část)
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor (dle přílohy č. 1) na úřední desce MČ
BS a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce
MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 241.101. Technická oprava
RMČ BS na 141. zasedání, konaném dne 27.8.2014,
provádí technickou opravu
usnesení RMČ BS č. 238.03 ze dne 30.07.2014,
původní znění:
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu vázanému na výkon domovnických prací, služební
byt č. 103, Bratislavská 60, Brno (viz příloha č. 4) s tímto žadatelem:
1)
, Příční 25, Brno
na dobu určitou od 01.09.2014 do 28.02.2015, tj. na dobu výkonu domovnických prací
prováděných nájemcem pro pronajímatele, s podmínkou uzavření dohody o ukončení
nájmu stávajícího bytu č. , Příční 25, Brno, s podmínkou vrácení stávajícího
vyklizeného bytu pronajímateli a s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny před
podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva ke služebnímu bytu bude uzavřena
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou uzavření dohody o vyklizení
bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a s podmínkou
předchozího uzavření dohody o pracovní činnosti, přičemž všechny tři podmínky musí
být splněny nejpozději do 31.08.2014. Náklady spojené se sepsáním notářského zápisu
bude hradit pronajímatel.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 3,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o ukončení nájmu bytu správcem, zajistit
vystavení nájemní smlouvy a „dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti“ správcem v souladu s usnesením.
Termín: ihned
se opravuje takto:
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu vázanému na výkon domovnických prací, služební
byt č.
Bratislavská 60, Brno (viz příloha č. 4) s tímto žadatelem:
1)
, Příční 25, Brno
na dobu určitou od 01.09.2014 do 28.02.2015, tj. na dobu výkonu domovnických prací
prováděných nájemcem pro pronajímatele, s podmínkou uzavření dohody o ukončení
nájmu stávajícího bytu č. , Příční 25, Brno, s podmínkou vrácení stávajícího
vyklizeného bytu pronajímateli a s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS

souvisejících s užíváním bytu/ů, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny před
podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva ke služebnímu bytu bude uzavřena
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou uzavření dohody o vyklizení
bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a s podmínkou
předchozího uzavření dohody o pracovní činnosti, přičemž všechny tři podmínky musí
být splněny nejpozději do 31.08.2014. Náklady spojené se sepsáním notářského zápisu
bude hradit pronajímatel.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 3,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o ukončení nájmu bytu správcem, zajistit
vystavení nájemní smlouvy a „dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti“ správcem v souladu s usnesením.
Termín: ihned

