ZÁPIS
ze 75. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v pondělí dne 13.07.2020 od 11.00 hod.
v zasedací místnosti rady
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 9
celkem: 9
Omluveni: Ing. arch. Vojtěch Mencl a Mgr. Jan Mandát, LL.M.
K bodu 1 - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil 1. místostarosta pan Bc. Martin Landa. Schůze byla schopná
usnášení.
Pan 1. místostarosta konstatoval, že zápis ze 74. RMČ BS byl ověřen a odpovídá
skutečnosti.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: Bc. Martin Landa a Ing. Ivo Komárek
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

schvaluje
navržený program:

Program:
Zahájení
Jmenování člena Povodňové komise MČ Brno-střed
Pověření člena zastupitelstva
Poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Výběr zpracovatele Návrhu územní studie Žlutý kopec z úrovně MČ BS
Úprava směrné části Územního plánu města Brna a Regulačního plánu
Městské památkové rezervace Brno – ul. Pekařská 11/Kopečná 52
7. Nová Zvonařka, Polyfunkční městský objekt – I. etapa blok A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Mencl Vojtěch, Ing. arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Dumbrovská M., JUDr.
Jílková Marie, Mgr.
Bořecký Petr, Ing. arch.
Bořecký Petr, Ing. arch.
Bořecký Petr, Ing. arch.

8. Nadační fond Amadeus, klavírní soutěž - žádost o poskytnutí záštity a
užití znaku MČ BS
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Matejov Tomáš, Ing.
9. Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2020
10. Aktualizace směrnice k procesu poskytování dotací z rozpočtu
statutárního města Brna, městské části Brno-střed
Matejov Tomáš, Ing.
Kolbábek Arnošt, Bc.
11. Nákup licencí pro virtualizační prostředí VMware
Pacal Petr
12. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného - pan
13. Brněnské komunikace a.s. - výpověď nájemní smlouvy - Volkswagen eup
Pacal Petr
Pacal Petr
14. DSKC - smlouva CETIN
Pacal Petr
15. Vídeňská 97 - výpověď nájmu RP
16. Kounicova 42/Zahradníkova 10 – Smlouva o umístění veřejné
komunikační sítě
Pacal Petr
Pacal Petr
17. Křídlovická 61A - záměr uzavřít dodatek k NS
Kounicova
9
–
propachtování
pozemku
za
domem
Pacal Petr
18.
Pacal Petr
19. Úvoz 61 – smlouva o právu provést stavbu/práce, byt č.
20. Bayerova 5 - žádost o smlouvu o právu provést stavbu/práce, Janáčkova
akademie múzických umění v Brně
Pacal Petr
21. Kobližná 8, nebytový prostor č. 101 - smlouva o právu provést
stavbu/práce, sleva z nájemného
Pacal Petr
22. Veveří 24 – umoření nákladů, darovací smlouva, nebytový prostor č. 101
a č. 103
Pacal Petr
23. Školní jídelny zřizované MČ Brno-střed - směrnice o doplňkové činnosti Ondrašíková Petra, Mgr.
24. Změna odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ Brno, Hroznová 1,
na rok 2020
Ondrašíková Petra, Mgr.
25. Změna odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno,
Husova 17, na rok 2020
Ondrašíková Petra, Mgr.
26. Změna odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno,
Křídlovická 30b, na rok 2020
Ondrašíková Petra, Mgr.
27. Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – Základní škola
Brno, Hroznová 1, p.o.
Ondrašíková Petra, Mgr.
28. Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – Mateřská škola
„Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, p.o.
Ondrašíková Petra, Mgr.
29. Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – Mateřská škola
„Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, p.o.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
30. STANDENT s.r.o. - žádost o prominutí nájemného
Ondrašíková Petra, Mgr.
31. Czech Outdoor, s.r.o. - žádost o snížení nájemného
32. MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - žádost o navýšení kapacity v rejstříku škol
a školských zařízení
Ondrašíková Petra, Mgr.
33. Dispozice s majetkem /41/20/ - P.č. 1070, 1071, k.ú. Staré Brno
(Pellicova)
Vodáková Šárka, Ing.
34. Dispozice s majetkem /35/20/ - Odsvěření p.č. 38, k.ú. Trnitá (Mlýnská
26)
Vodáková Šárka, Ing.
35. Dispozice s majetkem /42/20/ - Pronájem p.č. 705/3, k.ú. Město Brno
(Gorazdova)
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
36. Dispozice s majetkem /25/20/ - Prodej p.č. 287/1,8; 288/18, k.ú. Město
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Brno (Nádražní)
Dispozice s majetkem /47/20/ - Prodej p.č. 1387/1, k.ú. Štýřice (Horní)
Dispozice s majetkem /36/20/ - Prodej p.č. 1108, 1109, k.ú. Staré Brno
(Anenská)
Dispozice s majetkem /116/19/ - Prodej Botanická 66,68
Dispozice s majetkem /43/20/ - Směna p.č. 94/6, k.ú. Staré Brno
(Tomešova)
Dispozice s majetkem /37/20/ - Zcizení p.č. 1094, 1095/1,2,6; 1096/1,
k.ú. Veveří (Veveří)
Dispozice s majetkem /32/20/ - Zcizení p.č. 871/5, 1539/8 k.ú. Pisárky
(Veslařská), p.č. 889/18,30,31; k.ú. Pisárky (Bauerova)
Dispozice s majetkem /31/20/ - Věcné břemeno p.č. 1166/8, k.ú. Trnitá
(Opuštěná)
Sanace skalního tělesa v Kamenné čtvrti – informativní zpráva
Návrh prodeje vymezené obecní nebytové jednotky (Nové sady 22)
Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.934 a 935, k.ú. Veveří
(Čápkova )
Pronájem p.č. 875/3, k.ú. Štýřice (Kamenná)
Záměr pronájmu p.č. 1837/30, k.ú. Štýřice (Horní)
Záměr pronájmu p.č. 804, 803, 800, 790, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Záměr pronájmu p.č. 802, 801, 800, 779, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Žádost o odklad splatnosti nájemného - Česká 14, Brno, byt č.
Žádost o snížení výše nájemného - Křídlovická 59, Brno, byt č.
Žádost o prominutí pohledávky - Vinohrady 34, Brno
Výměny bytů – Smetanova 30, Brno, byt č.
Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí – Botanická 43, Brno, byt č.
Zúžení nájemní smlouvy a prodloužení nájemního vztahu - Vachova 3,
Brno, byt č.
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (V. část)
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – sociální byt s potřebou
komplexní sociální podpory – Francouzská 12, Brno, byt č.
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – sociální byt bez potřeby
komplexní sociální podpory – Bratislavská 62, Brno, byt č.
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Vídeňská 36, Brno, byt č.
Prodloužení nájemních vztahů - Bratislavská 40, Brno
Žádost o narovnání právního stavu - Křenová 39, Brno, byt č.
Souhlas s narovnáním právního stavu - Bratislavská 41, Brno, byt č.
Souhlas s narovnáním právního stavu - Bratislavská 41, Brno, byt č.
Souhlas s narovnáním právního stavu - Orlí 9, Brno, byt č.
Nesouhlas s narovnáním právního stavu - sociální byt s potřebou
komplexní sociální podpory - Stará 24, Brno, byt č.
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Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Sukupová Marta, Mgr.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Mandát Jan, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.

71. Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Mendlovo
náměstí 12, Brno, byt č.
72. Výpověď nájmu bytu - Bratislavská 1, Brno, byt č.
73. Aktuálně volný nebytový prostor
74. Pronájem nebytového prostoru - nebytový prostor č. 108, Lidická 32,
Brno
75. Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 101, Čápkova 48, Brno
76. Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 104, Cejl 35, Brno
77. Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 102, Cejl 28, Brno
78. Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 104, Veveří 12, Brno
79. Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č.
, Mendlovo náměstí 12, Brno
80. Vzorové smlouvy
81. Výpověď z nájmu - nebytový prostor č. 102, Jiráskova 59, Brno
, Botanická 66, Brno
82. Výpověď z nájmu - nebytový prostor č.
83. Výpověď z nájmu - nebytový prostor č. 202, Kopečná 40, Brno
84. Přehled VZ do 200.000 Kč za 2. čtvrtletí 2020
85. Sleva z nájemného pro nájemce nebytových prostor (prostor sloužících
podnikání) v souvislosti s programem Ministerstva průmyslu a obchodu
"COVID - Nájemné"
86. Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění
veřejného pořádku, pro akci Les amours de Ragonde aneb Všechny
chtějí milovat
87. Dispozice s majetkem /53/20/ - Předkupní právo p.č. 69/2, k.ú. Staré
Brno (Pellicova)
88. Dispozice s majetkem /54/20/ - Porušené předkupní právo p.č. 169/34,
145/7, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
89. Různé - informace, zprávy členů rady
90. Závěr

Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.

Štika Petr, Bc.

Plechlová Jana, Mgr.
Sukupová Marta, Mgr.
Sukupová Marta, Mgr.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program byl přijat.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 2 - Jmenování člena Povodňové komise MČ Brno-střed
Usnesení RMČ/2020/75/02 Jmenování člena Povodňové komise MČ Brno-střed
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
bere na vědomí
jmenování členky Povodňové komise MČ Brno-střed Mgr. Petry Ondrašíkové za
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Úřadu městské části Brno-střed.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 24.07.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 3 - Pověření člena zastupitelstva
Usnesení RMČ/2020/75/03 Pověření člena zastupitelstva
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
pověřuje
Jiřího Pertla, člena Zastupitelstva městské části Brno-střed k přijímání prohlášení o
uzavření manželství snoubenců dle ustanovení § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o
matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dne 08.08.2020,
stanovuje
aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů užíval výše uvedený pověřený člen zastupitelstva městské části
Brno-střed při přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců závěsný odznak
se státním znakem České republiky a
ukládá
Odboru matrika postupovat v souladu s tímto usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 13.07.2020

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 4 - Poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Usnesení RMČ/2020/75/04 Poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
souhlasí
s textem vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v
rámci dotačního programu "Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí",
která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
schvaluje
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed a Jihomoravským krajem dle vzoru, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy a
ukládá
sekretariátu uvolněné členky ZMČ BS pro věci sociální a zdravotní Mgr. Marie
Jílkové podpis smlouvy zajistit.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 5 - Výběr zpracovatele Návrhu územní studie Žlutý kopec z úrovně MČ BS
Usnesení RMČ/2020/75/05 Výběr zpracovatele Návrhu územní studie Žlutý kopec z úrovně MČ
BS
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
bere na vědomí
- protokol o otevírání nabídek a protokol z 1. jednání hodnotící komise ze dne 9. 7.
2020, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
- protokol z 2. jednání hodnotící komise ze dne 10.7.2020, který tvoří přílohu č. 2
tohoto materiálu,
schvaluje
nabídku uchazeče EA architekti s.r.o., Rezkova 934/54, 602 00 Brno-Stránice, IČ:
29194865, která tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu,
schvaluje
smlouvu o dílo na zpracování Návrhu územní studie Žlutý kopec, mezi statutárním
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městem Brnem, MČ Brno-střed a společností EA architekti s.r.o., se sídlem Rezkova
934/54, 602 00 Brno-Stránice, IČ: 29194865, která tvoří přílohu č. 5 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování Návrhu územní studie Žlutý kopec, mezi
statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností EA architekti s.r.o., se
sídlem Rezkova 934/54, 602 00 Brno-Stránice, IČ: 29194865, která tvoří přílohu č. 5
tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy o dílo na zpracování Návrhu územní studie
Žlutý kopec a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování podpis výše
uvedené smlouvy zajistit.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 6 - Úprava směrné části Územního plánu města Brna a Regulačního plánu Městské památkové
rezervace Brno – ul. Pekařská 11/Kopečná 52
Usnesení RMČ/2020/75/06 Úprava směrné části Územního plánu města Brna a Regulačního
plánu Městské památkové rezervace Brno – ul. Pekařská 11/Kopečná 52
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
souhlasí
s úpravou směrné části RP MPR - ul. Pekařská 11/Kopečná 52, spočívající v navýšení
max. počtu nadzemních podlaží z +V na +VII,
souhlasí
úpravou směrné části ÚPmB spočívající v úpravě hranic stabilizované plochy ostatní
městské zeleně ZO a plochy komunikace a prostranství místního významu dle
předloženého návrhu „Stavební úpravy a nástavba bytového domu na ulicích Kopečná
52/Pekařská 11 v Brně" (SENNA ARCHITEKTI, s.r.o.; 30. 6. 2020), který tvoří
přílohu č. 3 tohoto materiálu,
požaduje
- navrženou stromovou výsadu nerealizovat pouze květináčovou výsadbou
- v dalších stupních PD, ve stavebním povolení, předložení komisi STAKO
podrobnější řešení úprav veřejného prostranství,
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ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování informovat
OÚPR MMB o přijatém usnesení a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování informovat
zpracovatele návrhu o přijatém usnesení.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 31.07.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 7 - Nová Zvonařka, Polyfunkční městský objekt – I. etapa blok A
Usnesení RMČ/2020/75/07 Nová Zvonařka, Polyfunkční městský objekt – I. etapa blok A
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 8 - Nadační fond Amadeus, klavírní soutěž - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
Usnesení RMČ/2020/75/08 Nadační fond Amadeus, klavírní soutěž - žádost o poskytnutí záštity a
užití znaku MČ BS
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
poskytnutí záštity starosty MČ BS a užití znaku MČ BS Nadačnímu fondu Amadeus
nad Mezinárodní mozartovskou soutěží pro mladé klavíristy do 11 let - Amadeus 2020
a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: 24.07.2020
8

Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 9 - Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2020
Usnesení RMČ/2020/75/09 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2020
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 12 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 17.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 10 - Aktualizace směrnice k procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna,
městské části Brno-střed
Usnesení RMČ/2020/75/10 Aktualizace směrnice k procesu poskytování dotací z rozpočtu
statutárního města Brna, městské části Brno-střed
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
aktualizaci směrnice k procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která tvoří přílohu tohoto materiálu včetně vzoru dotačního
programu a
pověřuje
starostu MČ BS podpisem této směrnice.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

9

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 11 - Nákup licencí pro virtualizační prostředí VMware
Usnesení RMČ/2020/75/11 Nákup licencí pro virtualizační prostředí VMware
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup licencí pro virtualizační prostředí
VMware“ uchazeče: GC System a.s., Špitálka 41, 602 00 Brno, IČO: 64509826,
souhlasí
s vystavením objednávky pro společnost GC System a.s., Špitálka 41, 602 00 Brno,
IČO: 64509826, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
schvaluje
výjimku ze směrnice o Zadávání veřejných zakázek podle článku 21,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem objednávky a
ukládá
Odboru Informatiky vyhotovení a podpis výše uvedené objednávky zajistit.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 31.08.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 12 - Žádost o poskytnutí slevy z nájemného - pan
Usnesení RMČ/2020/75/12 Žádost o poskytnutí slevy z nájemného - pan
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 24.07.2020

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 13 - Brněnské komunikace a.s. - výpověď nájemní smlouvy - Volkswagen e-up
Usnesení RMČ/2020/75/13 Brněnské komunikace a.s. - výpověď nájemní smlouvy –
Volkswagen e-up
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
souhlasí
s výpovědí Nájemní smlouvy č.j. MCBS/2017/0208206/PLEJ uzavřené mezi
statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a Brněnskými komunikacemi
a.s.,
schvaluje
výpověď Nájemní smlouvy č.j. MCBS/2017/0208206/PLEJ uzavřené mezi statutárním
městem Brnem, městskou částí Brno-střed a Brněnskými komunikacemi a.s., která je
uvedena v příloze č. 2 tohoto usnesení,
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem výpovědi a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit odeslání výpovědi Nájemní
smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 31.08.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 14 - DSKC - smlouva CETIN
Usnesení RMČ/2020/75/14 DSKC - smlouva CETIN
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/00144
pro přeložení stávajících prvků společnosti CETIN k objektu Dětského sportovněkulturního centra na Starém Brně, která je přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
VPI/MJ/2019/00144 pro přeložení stávajících prvků společnosti CETIN k objektu
Dětského sportovně-kulturního centra na Starém Brně mezi statutárním městem
Brnem, MČ Brno-střed a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063,
11

Vaníček
pro

pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č. VPI/MJ/2019/00144 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 15 - Vídeňská 97 - výpověď nájmu RP
Usnesení RMČ/2020/75/15 Vídeňská 97 - výpověď nájmu RP
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy č.j. 100071823/BUCL/SBD/003 s firmou W.M.G.,
spol. s r.o. dohodou k 30.6.2020, za předpokladu úhrady případného dluhu,
schvaluje
Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č.j. 100071823/BUCL/SBD/003 s firmou
W.M.G., spol. s r.o. dohodou k 30.6.2020, která je přílohou č. 4 tohoto usnesení,
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem Dohody dle výše
uvedeného,
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů informovat žadatele o usnesení RMČ
BS a zajistit podpis Dohody dle výše uvedeného.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 29.07.2020

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 16 - Kounicova 42/Zahradníkova 10 – Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě
Usnesení RMČ/2020/75/16 Kounicova 42/Zahradníkova 10 – Smlouva o umístění
veřejné komunikační sítě
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi mezi statutárním
městem Brnem městskou částí Brno-střed a společností CETIN, a.s., Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha, IČO: 04084063,
schvaluje
smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě, která je přílohou č. 1 usnesení,
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem smlouvy o
umístění veřejné komunikační sítě dle výše uvedeného a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis smlouvy o umístění veřejné
komunikační sítě dle výše uvedeného zajistit.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: ihned
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 17 - Křídlovická 61A - záměr uzavřít dodatek k NS
Usnesení RMČ/2020/75/17 Křídlovická 61A - záměr uzavřít dodatek k NS
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
souhlasí
se zveřejněním záměru uzavření dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě z 21.9.2000 na
pronájem části budovy č.p. 717 v Brně se společností CETIN a.s. a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zveřejnit záměr na úřední desce.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 29.07.2020

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 18 - Kounicova 9 – propachtování pozemku za domem
Usnesení RMČ/2020/75/18 Kounicova 9 – propachtování pozemku za domem
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
souhlasí
se zveřejněním záměru propachtování pozemku p.č. 338 k.ú. Veveří a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zveřejnit záměr na úřední desce.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 29.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 19 - Úvoz 61 – smlouva o právu provést stavbu/práce, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/19 Úvoz 61 – smlouva o právu provést stavbu/práce, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu/práce pro nájemce bytu č.
Brno,
, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu,

, v domě Úvoz 61,

souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu/práce mezi statutárním městem Brnem
městskou částí Brno-střed a
, Úvoz 61, Brno, nájemcem bytu č.
, bez úhrady nákladů, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem smlouvy o právu
provést stavbu/práce dle výše uvedeného,
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření smlouvy o právu
provést stavbu/práce dle výše uvedeného a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
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Vaníček
pro

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 28.08.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 20 - Bayerova 5 - žádost o smlouvu o právu provést stavbu/práce, Janáčkova akademie
múzických umění v Brně
Usnesení RMČ/2020/75/20 Bayerova 5 - žádost o smlouvu o právu provést stavbu/práce,
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu/práce pro uživatele JAMU v Brně, IČO 621 56 462,
v domě Bayerova 5, Brno, na akci „Úprava vnitřního dvora Studia Marta v Brně,
Bayerova 575/5“ která je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu/práce mezi statutárním městem Brnem,
městskou částí Brno-střed a JAMU v Brně, IČO 621 56 462, na akci „Úprava
vnitřního dvora Studia Marta v Brně, Bayerova 575/5“, a to bez úhrady nákladů, která
je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem smlouvy o právu
provést stavbu/práce dle výše uvedeného,
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření smlouvy o právu
provést stavbu/práce dle výše uvedeného a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 20.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 21 - Kobližná 8, nebytový prostor č. 101 - smlouva o právu provést stavbu/práce, sleva z
nájemného
Usnesení RMČ/2020/75/21 Kobližná 8, nebytový prostor č. 101 - smlouva o právu provést
stavbu/práce, sleva z nájemného
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu/práce na opravu nebytového prostoru č. 101, v domě
Kobližná 8, Brno, Thao Pham Thi, IČO 029 35 325, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu/práce na opravu nebytového prostoru č.
101, v domě Kobližná 8, Brno, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brnostřed a Thao Pham Thi, IČO 029 35 325, bez úhrady nákladů, a to ani po skončení
nájemního vztahu s ohledem na čl. V. odst. 5/ smlouvy o nájmu nebytových prostor,
která je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
se slevou z čistého nájemného pro nájemce nebytového prostoru č. 101, v domě
Kobližná 8, Brno, nájemce Thao Pham Thi, IČO 029 35 325, na 300 Kč/m2/rok, po
dobu provádění oprav, nejdéle do doby termínu dokončení prací uvedeného ve
smlouvě o právu provést stavbu/práce, za podmínky úhrady případného dluhu a bez
ohledu na míru inflace,
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem smlouvy o právu
provést stavbu/práce dle výše uvedeného,
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření smlouvy o právu
provést stavbu/práce dle výše uvedeného,
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájemného dle výše
uvedeného a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 20.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 22 - Veveří 24 – umoření nákladů, darovací smlouva, nebytový prostor č. 101 a č. 103
Usnesení RMČ/2020/75/22 Veveří 24 – umoření nákladů, darovací smlouva, nebytový prostor č.
101 a č. 103
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
darovací smlouvu ve věci zřízení podlahového el. vytápění, nájemce nebytových
prostor č. 101 a č. 103, v domě Veveří 24, Brno, Martin Veselý, IČO 047 65 044, která
je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy ve věci zřízení podlahového el. vytápění v domě
Veveří 24, Brno, nebytový prostor č. 101 a č. 103, mezi statutárním městem Brnem
městskou částí Brno-střed a Martinem Veselým, IČO 047 65 044, která je přílohou č.
1 tohoto materiálu,
souhlasí
s umořením vložených nákladů za opravu fasády, repasi a výměnu výkladců, mříží a
vstupních dveří ve výši nákladů 156.229,52 bez DPH pro nájemce nebytových prostor
č. 101 a č. 103, v domě Veveří 24, Brno, Martina Veselého, IČO 047 65 044, a to
formou 50% slevy z nájemného do doby umoření uznaných nákladů,
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem darovací smlouvy
dle výše uvedeného,
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření darovací smlouvy dle
výše uvedeného,
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájemného dle výše
uvedeného a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 20.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 23 - Školní jídelny zřizované MČ Brno-střed - směrnice o doplňkové činnosti
Usnesení RMČ/2020/75/23 Školní jídelny zřizované MČ Brno-střed - směrnice o doplňkové
činnosti
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
závazný vzor směrnice pro provádění doplňkové činnosti ve školních jídelnách příspěvkových organizacích zřizovaných MČ Brno-střed, který tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu,
ukládá
ředitelům školních jídelen - příspěvkových organizací zřizovaných MČ Brno-střed
řídit se závazným vzorem směrnice a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed seznámit
ředitelky a ředitele školních jídelen zřizovaných MČ Brno-střed s tímto usnesením a
závazným vzorem směrnice.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: ihned
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 24 - Změna odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ Brno, Hroznová 1, na rok 2020
Usnesení RMČ/2020/75/24 Změna odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ Brno, Hroznová
1, na rok 2020
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ Brno, Hroznová 1, na rok 2020
dle přílohy č. 1 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkové organizace o stanovisku RMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 22.07.2020

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 25 - Změna odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, na rok 2020
Usnesení RMČ/2020/75/25 Změna odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno,
Husova 17, na rok 2020
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, na rok
2020 dle přílohy č. 1 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkové organizace o stanovisku RMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 22.07.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 26 - Změna odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, na rok
2020
Usnesení RMČ/2020/75/26 Změna odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno,
Křídlovická 30b, na rok 2020
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, na
rok 2020 dle přílohy č. 1 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkové organizace o stanovisku RMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 22.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 27 - Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – Základní škola Brno, Hroznová 1,
p.o.
Usnesení RMČ/2020/75/27 Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – Základní
škola Brno, Hroznová 1, p.o.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
souhlasí
s přijetím finančního daru Základní škole Brno, Hroznová 1, p.o. od Brněnských
vodáren a kanalizací, a.s., a to ve výši 20.000,- a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele Základní školy Brno, Hroznová 1, p.o. o stanovisku RMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: ihned
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 28 - Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – Mateřská škola „Na kopečku u
zvonečku“ Brno, Horní 17, p.o.
Usnesení RMČ/2020/75/28 Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – Mateřská
škola „Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, p.o.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
souhlasí
s přijetím finančního daru Mateřské škole "Na kopečku u zvonečku" Brno, Horní 17,
p.o. od pana
ve výši 8.000,- a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelku Mateřské školy "Na kopečku u zvonečku" Brno, Horní 17, p.o. o stanovisku
RMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: ihned
Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 29 - Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – Mateřská škola „Na kopečku u
zvonečku“ Brno, Horní 17, p.o.
Usnesení RMČ/2020/75/29 Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – Mateřská
škola „Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, p.o.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
souhlasí
s přijetím finančního daru Mateřské škole "Na kopečku u zvonečku" Brno, Horní 17,
p.o. od PoznejVíc s.r.o. ve výši 1.000,- a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelku Mateřské školy "Na kopečku u zvonečku" Brno, Horní 17, p.o. o stanovisku
RMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: ihned
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 30 - STANDENT s.r.o. - žádost o prominutí nájemného
Usnesení RMČ/2020/75/30 STANDENT s.r.o. - žádost o prominutí nájemného
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
souhlasí
s prominutím nájemného z nebytového prostoru z důvodu mimořádných opatření
orgánů veřejné moci v souvislosti s epidemií koronaviru SARS Co V-2 pro společnost
STANDENT s.r.o., IČ: 29305225, se sídlem Jiráskova 215/7, Veveří, 602 00 Brno, a to
za období od 13.3.2020 do 30.4.2020,
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed seznámit
nájemce s tímto usnesením RMČ Brno-střed.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: ihned

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 31 - Czech Outdoor, s.r.o. - žádost o snížení nájemného
Usnesení RMČ/2020/75/31 Czech Outdoor, s.r.o. - žádost o snížení nájemného
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
nesouhlasí
s prominutím nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu plochy k umístění
reklamního zařízení ze dne 26.6.2017 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je část
pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky, obec Brno, pro společnost Czech Outdoor
s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 24199427, a to po dobu trvání
nouzového stavu, tj. za období od 13.3.2020 do 17.5.2020,
nesouhlasí
s poskytnutím slevy z nájmu ve výši 50% z nájemného sjednaného ve smlouvě o
nájmu plochy k umístění reklamního zařízení ze dne 26.6.2017 ve znění dodatku č. 1,
jejímž předmětem je část pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky, obec Brno, pro
společnost Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ:
24199427, a to od 18.5.2020 po dobu 1 roku,
souhlasí
s odkladem první splátky nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu plochy
k umístění reklamního zařízení ze dne 26.6.2017 ve znění dodatku č. 1, jejímž
předmětem je část pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky, obec Brno, pro společnost
Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 24199427, v
roce 2020, a to o 6 měsíců,
doporučuje
ZMČ Brno-střed nesouhlasit s prominutím nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu
plochy k umístění reklamního zařízení ze dne 26.6.2017 ve znění dodatku č. 1, jejímž
předmětem je část pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky, obec Brno, pro společnost
Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 24199427, a to
po dobu trvání nouzového stavu, tj. za období od 13.3.2020 do 17.5.2020,
doporučuje
ZMČ Brno-střed nesouhlasit s poskytnutím slevy z nájmu ve výši 50% z nájemného
sjednaného ve smlouvě o nájmu plochy k umístění reklamního zařízení ze dne
26.6.2017 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je část pozemku parc. č. 233/1 v
k.ú. Pisárky, obec Brno, pro společnost Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži
2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 24199427, a to od 18.5.2020 po dobu 1 roku,
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed předložit
materiál k projednání do ZMČ BS a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed seznámit
nájemce s tímto usnesením RMČ Brno-střed.
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: ihned
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 32 - MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - žádost o navýšení kapacity v rejstříku škol a školských
zařízení
Usnesení RMČ/2020/75/32 MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - žádost o navýšení kapacity v rejstříku
škol a školských zařízení
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
souhlasí
s navýšením kapacity činnosti mateřské školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba
Mateřská škola Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace, a to o 16 dětí, z 50 na 66
dětí, s účinností od 1.9.2020,
souhlasí
s navýšením kapacity činnosti školní jídelny-výdejny, jejíž činnost vykonává
právnická osoba Mateřská škola Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace, a to o 16
dětí, z 50 na 66 dětí, s účinností od 1.9.2020,
schvaluje
podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a
pověřuje
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed, paní Mgr. Petru
Ondrašíkovou, k vyřízení žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení
na Krajském úřadu Jihomoravského kraje.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: ihned
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 33 - Dispozice s majetkem /41/20/ - P.č. 1070, 1071, k.ú. Staré Brno (Pellicova)
Usnesení RMČ/2020/75/33 Dispozice s majetkem /41/20/ - P.č. 1070, 1071, k.ú. Staré Brno
(Pellicova)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
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bere na vědomí
oznámení ÚZSVM o přípravě aukce na prodej nemovitých věcí, id. 1/6 pozemků p.č.
1071, jehož součástí je bytový dům č.p. 633 (Pellicova 11) a p.č. 1070, k.ú. Staré
Brno.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 31.07.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 34 - Dispozice s majetkem /35/20/ - Odsvěření p.č. 38, k.ú. Trnitá (Mlýnská 26)
Usnesení RMČ/2020/75/34 Dispozice s majetkem /35/20/ - Odsvěření p.č. 38, k.ú. Trnitá (Mlýnská
26)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
bere na vědomí
usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/16 konaného dne 21.04.2020, které schválilo
navrhované odsvěření pozemku p.č. 38 – zastavěná plocha a nádvoří o vým. 413 m2,
jehož součástí je stavba č.p. 337 (Mlýnská 26), k.ú. Trnitá, s tím, že dům Mlýnská 26
bude předán do správy OSM MMB vyklizený a zabezpečený proti vniknutí osob a
zvířat,
ukládá
vedoucímu odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ BS postupovat dle
požadavků Bytového odboru MMB a
ukládá
vedoucí odboru bytovému ÚMČ BS zajistit bytové náhrady pro nájemníky domu
Mlýnská 26.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 35 - Dispozice s majetkem /42/20/ - Pronájem p.č. 705/3, k.ú. Město Brno (Gorazdova)
Usnesení RMČ/2020/75/35 Dispozice s majetkem /42/20/ - Pronájem p.č. 705/3, k.ú. Město Brno
(Gorazdova)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
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souhlasí
s návrhem pronájmu pozemku p.č. 705/3 o vým. 123 m2, k.ú. Město Brno,
Společenství vlastníků Brno Gorazdova 7, za účelem zajištění přístupové cesty
k bytovému domu Gorazdova 7 (č.p. 659, p.č. 703/15, k.ú. Město Brno) a využití k
parkování a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 36 - Dispozice s majetkem /25/20/ - Prodej p.č. 287/1,8; 288/18, k.ú. Město Brno (Nádražní)
Usnesení RMČ/2020/75/36 Dispozice s majetkem /25/20/ - Prodej p.č. 287/1,8; 288/18, k.ú. Město
Brno (Nádražní)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
nesouhlasí
s návrhem prodeje pozemků p.č. 287/1 o vým. 851 m2, p.č. 287/8 o vým. 114 m2 a
p.č. 288/18 o vým. 5 m2, k.ú. Město Brno, společnosti PZ PROJEKT a.s.,
souhlasí
s návrhem pronájmu pozemků p.č. 287/1 o vým. 851 m2, p.č. 287/8 o vým. 114 m2 a
p.č. 288/18 o vým. 5 m2, k.ú. Město Brno, společnosti PZ PROJEKT a.s. a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 37 - Dispozice s majetkem /47/20/ - Prodej p.č. 1387/1, k.ú. Štýřice (Horní)
Usnesení RMČ/2020/75/37 Dispozice s majetkem /47/20/ - Prodej p.č. 1387/1, k.ú. Štýřice (Horní)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
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souhlasí
s návrhem prodeje části pozemku p.č. 1387/1 (dle GP se jedná o p.č. 1387/10 o vým.
65 m2), k.ú. Štýřice, současnému vlastníkovi domu
, za účelem využití jako
zázemí domu,
souhlasí
s odsvěřením části pozemku p.č. 1387/1 (dle GP se jedná o p.č. 1387/10 o vým. 65
m2), k.ú. Štýřice, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 38 - Dispozice s majetkem /36/20/ - Prodej p.č. 1108, 1109, k.ú. Staré Brno (Anenská)
Usnesení RMČ/2020/75/38 Dispozice s majetkem /36/20/ - Prodej p.č. 1108, 1109, k.ú. Staré Brno
(Anenská)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
trvá
na usnesení 201. RMČ BS ze dne 06.08.2018, č.usn. RMČ/2018/201/25 a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 39 - Dispozice s majetkem /116/19/ - Prodej Botanická 66,68
Usnesení

RMČ/2020/75/39 Dispozice s majetkem /116/19/ - Prodej Botanická 66,68
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
revokuje
usnesení 148. RMČ BS ze dne 07.08.2017, č.usn. RMČ/2017/148/35,
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Vaníček
pro

doporučuje
ZMČ BS revokovat
ZMČ/2017/23/16,

usnesení

23.

ZMČ

BS

ze

dne

13.09.2017,

č.usn.

doporučuje
ZMČ BS souhlasit se zařazením nemovitých věcí, pozemků p.č. 1675, jehož součástí
je bytový dům č.p. 835 (Botanická 66) a p.č. 1676, jehož součástí je bytový dům č.p.
934 (Botanická 68), k.ú. Veveří, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s odsvěřením nemovitých věcí, pozemků p.č. 1675, jehož součástí
je bytový dům č.p. 835 (Botanická 66) a p.č. 1676, jehož součástí je bytový dům č.p.
934 (Botanická 68), k.ú. Veveří, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na nejbližší
zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 7 pro, 2 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
proti

Jílková
proti

Komárek
pro

Termín: 16.09.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 40 - Dispozice s majetkem /43/20/ - Směna p.č. 94/6, k.ú. Staré Brno (Tomešova)
Usnesení RMČ/2020/75/40 Dispozice s majetkem /43/20/ - Směna p.č. 94/6, k.ú. Staré Brno
(Tomešova)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
nesouhlasí
s návrhem směny pozemku p.č. 94/6 o vým. 238 m2, k.ú. Staré Brno, ve vlastnictví
statutárního města Brna za pozemek p.č. 1247/108 o vým. 126 m2, k.ú. Bohunice, ve
vlastnictví pana
,
nemá námitek
k případnému nabytí pozemku p.č. 1247/108 o vým. 126 m2, k.ú. Bohunice do
vlastnictví statutárního města Brna a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: 31.07.2020
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Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 41 - Dispozice s majetkem /37/20/ - Zcizení p.č. 1094, 1095/1,2,6; 1096/1, k.ú. Veveří (Veveří)
Usnesení RMČ/2020/75/41 Dispozice s majetkem /37/20/ - Zcizení p.č. 1094, 1095/1,2,6; 1096/1,
k.ú. Veveří (Veveří)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
nemá námitek
k návrhu na případnou dispozici – zcizení části pozemků p.č. 1094 o vým. 167 m2,
p.č. 1095/1 o vým. 6.978 m2, p.č. 1095/2 o vým. 12 m2, p.č. 1095/6 o vým. 1.083 m2
a p.č. 1096/1 o vým. 845 m2, k.ú. Veveří, z vlastnictví statutárního města Brna do
vlastnictví společnosti Brněnské komunikace a.s. a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 42 - Dispozice s majetkem /32/20/ - Zcizení p.č. 871/5, 1539/8 k.ú. Pisárky (Veslařská), p.č.
889/18,30,31; k.ú. Pisárky (Bauerova)
Usnesení RMČ/2020/75/42 Dispozice s majetkem /32/20/ - Zcizení p.č. 871/5, 1539/8 k.ú. Pisárky
(Veslařská), p.č. 889/18,30,31; k.ú. Pisárky (Bauerova)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
nemá námitek
k návrhu na případnou dispozici – zcizení pozemků p.č. 871/5 o vým. 168 m2, p.č.
1539/8 o vým. 11 m2, p.č. 889/18 o vým. 1149 m2, p.č. 889/30 o vým. 487 m2, p.č.
889/31 o vým. 500 m2, k.ú. Pisárky, z vlastnictví statutárního města Brna do
vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p. a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: 31.07.2020
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Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 43 - Dispozice s majetkem /31/20/ - Věcné břemeno p.č. 1166/8, k.ú. Trnitá (Opuštěná)
Usnesení RMČ/2020/75/43 Dispozice s majetkem /31/20/ - Věcné břemeno p.č. 1166/8, k.ú. Trnitá
(Opuštěná)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
nemá námitek
k případné dispozici s nemovitou věcí – zřízení věcného břemene – služebnosti
umístění inženýrských sítí pro stavbu „0206/20 BC, OC Zvonařka Brno, GPON_OK“
(přípojka sítí elektronických komunikací pro odbavovací halu ÚAN Zvonařka, 2 ks
HDPE trubky) na pozemku p.č. 1166/8, k.ú. Trnitá, společnosti CETIN a.s., za
podmínky OŽP ÚMČ BS (ze dne 10.06.2020) a souhlasného stanoviska všech
dotčených orgánů a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 31.07.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 44 - Sanace skalního tělesa v Kamenné čtvrti – informativní zpráva
Usnesení RMČ/2020/75/44 Sanace skalního tělesa v Kamenné čtvrti – informativní zpráva
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
bere na vědomí
informaci majetkového odboru o průběhu přípravy sanace skalního tělesa v Kamenné
čtvrti.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 45 - Návrh prodeje vymezené obecní nebytové jednotky (Nové sady 22)
Usnesení RMČ/2020/75/45 Návrh prodeje vymezené obecní nebytové jednotky (Nové sady 22)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem volné obecní vymezené nebytové jednotky č. 586/14
v bytovém domě Nové sady č.p. 586, č. or. 22, stojícím na pozemku p.č. 1462/1, a
dále spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu Nové Sady č.p.
586, č. or. 22, a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1462/1, oba o velikosti
39274/149369, a spoluvlastnického podílu na pozemku funkčně spjatém p.č. 1463 o
velikosti 1/14, vše v k.ú. Staré Brno, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne
nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou v částce 3.690.000,-- Kč a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na nejbližší
zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 16.09.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Vaníček
pro

Schwab
pro

K bodu 46 - Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.934 a 935, k.ú. Veveří (Čápkova

)

Usnesení RMČ/2020/75/46 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.934 a 935, k.ú. Veveří
(Čápkova )
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 934
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 485 m2) o velikosti 629/7039 a p.č. 935
(zahrada o výměře 176 m2) o velikosti 629/7039, vše v k.ú. Veveří, vlastníku
vymezené bytové jednotky č.
a
v bytovém domě Čápkova
(č.p. ), za podmínek kupní smlouvy, která
je přílohou č. 1 tohoto usnesení a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na nejbližší
zasedání ZMČ BS.
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 16.09.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Oulehlová
pro

Mencl
omluven

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 47 - Pronájem p.č. 875/3, k.ú. Štýřice (Kamenná)
Usnesení RMČ/2020/75/47 Pronájem p.č. 875/3, k.ú. Štýřice (Kamenná)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
pronájem pozemku p.č. 875/3 o vým. 18 m2, k.ú. Štýřice, vlastnici nemovité věci
(garáže bez č.p./č.ev.), paní
,
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
pověřuje
vedoucí odboru dopravy a majetku podpisem výše uvedené nájemní smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 31.07.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 48 - Záměr pronájmu p.č. 1837/30, k.ú. Štýřice (Horní)
Usnesení RMČ/2020/75/48 Záměr pronájmu p.č. 1837/30, k.ú. Štýřice (Horní)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
adresný záměr pronájmu pozemku p.č. 1837/30 o vým. 21 m2, k.ú. Štýřice, panu
a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku podepsat Záměr MČ BS dle první části tohoto
usnesení a zajistit zveřejnění tohoto záměru zákonem stanoveným způsobem.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 31.07.2020

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 49 - Záměr pronájmu p.č. 804, 803, 800, 790, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Usnesení RMČ/2020/75/49 Záměr pronájmu p.č. 804, 803, 800, 790, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
adresný záměr pronájmu pozemku p.č. 804 o vým. 78 m2, části p.č. 803 o vým. 3 m2,
části p.č. 800 o vým. 5 m2 a části p.č. 790 o vým. 12 m2, k.ú. Štýřice, paní
a panu
a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku podepsat Záměr MČ BS dle první části tohoto
usnesení a zajistit zveřejnění tohoto záměru zákonem stanoveným způsobem.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 50 - Záměr pronájmu p.č. 802, 801, 800, 779, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Usnesení RMČ/2020/75/50 Záměr pronájmu p.č. 802, 801, 800, 779, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
adresný záměr pronájmu pozemku p.č. 802 o vým. 118 m2, části p.č. 801 o vým. 80
m2, části p.č. 800 o vým. 18 m2 a části p.č. 779 o vým. 19 m2, k.ú. Štýřice, paní
a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku podepsat Záměr MČ BS dle první části tohoto
usnesení a zajistit zveřejnění tohoto záměru zákonem stanoveným způsobem.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 51 - Žádost o odklad splatnosti nájemného - Česká 14, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/51 Žádost o odklad splatnosti nájemného - Česká 14, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
bere na vědomí
žádost nájemce
(
(viz příloha č. 1 tohoto materiálu),

), č.j. MCBS/2020/0094951 ze dne 21.06.2020

schvaluje
odklad splatnosti nájemného a záloh na služby k bytu č. , Česká 14, Brno, nájemce
(
), za období od 01.03.2020 do 31.03.2020 a od 01.05.2020 do
31.08.2020 na dobu do 31.12.2020, a v souvislosti s tím uzavření dodatku k nájemní
smlouvě (viz příloha č. 3 tohoto materiálu) k bytu č. , Česká 14, Brno, nájemce
(
), s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě (vyjma úhrady nájemného
a záloh na služby, jejichž splatnost bude odložena dodatkem k nájemní smlouvě) a s
podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 31.08.2020 a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem
k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 52 - Žádost o snížení výše nájemného - Křídlovická 59, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/52 Žádost o snížení výše nájemného - Křídlovická 59, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
neschvaluje
snížení výše čistého měsíčního nájemného, které činí 48 Kč/m2/měsíc (tj. bez
nájemného za vybavení bytu, bez záloh na služby z bytu a po snížení o měsíčně
umořovanou částku), k bytu č. , Křídlovická 59, Brno, nájemce
(
),
a to v souvislosti s žádostí č.j. MCBS/2020/0046844, doručenou na podatelnu MČ BS
dne 17.03.2020 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu) a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.
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Vaníček
pro

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 53 - Žádost o prominutí pohledávky - Vinohrady 34, Brno
Usnesení RMČ/2020/75/53 Žádost o prominutí pohledávky - Vinohrady 34, Brno
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném v celkové výši 56.594
Kč (vzniklému v období za část 02/2018 a dále za 03/2018-09/2019) a k němu
náležejícímu dluhu na příslušenství ve výši 8.011 Kč (vypočítanému ke dni
13.07.2020) a službách v celkové výši 59 Kč (vzniklému v období 01-09/2019) a
k němu náležejícímu případnému dluhu na příslušenství (ke dni rozhodnutí ZMČ BS),
k bytu č. , Vinohrady 34, Brno, žadatelka:
(
)a
ukládá
vedoucí Odboru bytového ÚMČ BS zajistit zpracování a předložení materiálu k
projednání na zasedání ZMČ BS

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
nehlasovala

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 16.09.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 54 - Výměny bytů – Smetanova 30, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/54 Výměny bytů – Smetanova 30, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Smetanova 30, Brno,
dosavadní nájemci:
(
),
(
)a
(
), na nové nájemce:
(
)a
(
), dosud bytem
Bieblova 2, Brno, byt č. , s účinností ode dne fyzického přestěhování účastníků
„Dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu podle § 1895 a
násl. občanského zákoníku (směna bytů)" ze dne 02.05.2020, ve vztahu k bytu č. ,
Smetanova 30, Brno, s podmínkou úhrady závazků dosavadních nájemců vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před fyzickým přestěhováním účastníků návrhu
dohody, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody dojde nejpozději
34

Vaníček
pro

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. , Smetanova 30, Brno, noví nájemci:
(
)a
(
), dosud bytem Bieblova 2, Brno, byt č. , na dobu
neurčitou, s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy oběma nájemci, 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 103,28 Kč/m2/měsíc
s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit žadatele s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 13.08.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 55 - Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí – Botanická 43, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/55 Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí – Botanická 43, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. , Botanická 43, Brno, se po úmrtí
(
), který zemřel dne 12.04.2020, stala
(
),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická 43, Brno, nájemce:
(
), na dobu neurčitou, s účinností od 01.09.2020, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě,
že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř.
dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 103,28 Kč/m2/měsíc
s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok. Plocha sklepa a lodžie bude pro účely výpočtu nájemného za užívání
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Vaníček
pro

bytu započtena 50 % a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 56 - Zúžení nájemní smlouvy a prodloužení nájemního vztahu - Vachova 3, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/56 Zúžení nájemní smlouvy a prodloužení nájemního vztahu - Vachova 3,
Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. , Vachova 3, Brno, se na základě Dohody o vypořádání
práv ze společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství uzavřené dne 25.05.2020,
stala
(
),
revokuje
usnesení RMČ/2020/72/47, písm. f/ ze dne 22.06.2020 [schválení prodloužení
nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vachova 3, Brno, nájemci
(
)a
(
), na dobu určitou od 01.08.2020 do
31.07.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy
oběma nájemci, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2020 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemců na adresu shora
uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny
trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 103,27 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní
rok.],
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vachova 3,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.08.2020 do 31.07.2022,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
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již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 103,27 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 31.07.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 57 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
Usnesení RMČ/2020/75/57 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Bratislavská 60, Brno, nájemce
(
), na dobu neurčitou od 01.09.2020,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 79,62 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Beethovenova 3, Brno, nájemce
(
), na dobu neurčitou od
01.09.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 103,28 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
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, Lidická 69,

Vaníček
pro

Brno, nájemce
(
), na dobu neurčitou od 01.09.2020,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 103,28 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Zámečnická 8, Brno, nájemci
(
)a
(
), na dobu
neurčitou od 01.09.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy oběma nájemci, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
31.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemců na
adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku
k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 103,28 Kč/m²/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Konečného
náměstí 5, Brno, nájemce
(
), na dobu neurčitou od 01.09.2020,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 103,28 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Křídlovická 64, Brno, nájemce
(
), na dobu neurčitou od
01.09.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 103,28 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Veveří 12,
Brno, nájemce
(
), na dobu neurčitou od 01.09.2020, s podmínkou
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úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v
případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy,
popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši
103,28 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 58 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Usnesení RMČ/2020/75/58 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Kopečná 9,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2022, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 154,20 Kč/m²/měsíc (bez parkovacího stání) a ve výši 2.158,76
Kč/parkovací stání/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Dornych 31,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2022, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
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Vaníček
pro

stanoveno ve výši 79,62 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická
61a, Brno, nájemci
(
) a
(
), na dobu
určitou od 01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy oběma nájemci, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemců na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v
případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy,
popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši
101,77 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Kamenomlýnská 14, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 21.08.2020
do 31.08.2022, 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 20.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 101,77 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická
53, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 101,77 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Cejl 49,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2022,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 90,46 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
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zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.

indexu

g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Křídlovická 21, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny
trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 103,28 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Plynárenská 6, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny
trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 79,62 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Cejl 49,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2022,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 90,46 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 59 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
Usnesení RMČ/2020/75/59 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická
43, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 26.08.2020 do
31.08.2022, 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 25.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 103,28 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křenová 55,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2022,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 79,62 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Leitnerova
24, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 101,77 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hvězdová
3, Brno, nájemci
(
) a
(
), na dobu
určitou od 01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy oběma nájemci, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
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nájemců na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v
případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy,
popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši
79,62 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vídeňská
38, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny
trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 101,77 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická
39, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 16.08.2020 do
31.08.2022, 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 15.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 101,77 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Orlí 28,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2022,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 101,77 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Cejl 49,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2022,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
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již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 90,46 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hrnčířská
21, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 24.08.2020 do
31.08.2022, 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 23.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 79,62 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
j/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Biskupská 3,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 103,28 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
k/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2 tohoto materiálu) k bytu č. , Hybešova 65c, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní
smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky
musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny
trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem dodatku k
nájemní smlouvě (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již
uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 60,03 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s
usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: 13.08.2020
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Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 60 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
Usnesení RMČ/2020/75/60 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Orlí 9,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 30.08.2020 do
31.08.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 29.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 101,77 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Zelný trh
21, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 101,77 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Bratislavská 60, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 79,62 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Leitnerova
24, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do
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Vaníček
pro

31.08.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 101,77 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Veveří 73,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 101,77 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v
souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 61 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (V. část)
Usnesení RMČ/2020/75/61 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (V. část)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vlhká 8,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě,
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Vaníček
pro

že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř.
dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 79,62 Kč/m²/měsíc s
tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Nádražní
4, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě,
že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř.
dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 101,77 Kč/m²/měsíc s
tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Lidická 49,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě,
že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř.
dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 101,77 Kč/m²/měsíc s
tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická
66, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě,
že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř.
dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 103,28 Kč/m²/měsíc s
tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Údolní 9,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do
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31.08.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 103,28 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a
uzavření notářského zápisu správcem k bytu, to vše v souladu s usnesením a seznámit
nájemce s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 62 - Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – sociální byt s potřebou komplexní sociální
podpory – Francouzská 12, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/62 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – sociální byt s potřebou
komplexní sociální podpory – Francouzská 12, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 3
tohoto materiálu) k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu č. ,
Francouzská 12, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou 1 rok
s účinností od 03.08.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, s podmínkou doložení, že
nájemce včetně členů jeho domácnosti splňuje stanovenou výši měsíčního příjmu
v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (dle
Statutu sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna), a to nejpozději při podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 03.08.2020 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 61,54 Kč/m2/měsíc, s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok a
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ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem
k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce a MMB s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 03.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 63 - Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – sociální byt bez potřeby komplexní sociální
podpory – Bratislavská 62, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/63 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – sociální byt bez potřeby
komplexní sociální podpory – Bratislavská 62, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 3
tohoto materiálu) k sociálnímu bytu bez potřeby komplexní sociální podpory, bytu
č. , Bratislavská 62, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou 1
rok, s účinností od 03.08.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, s
podmínkou doložení, že nájemce splňuje stanovenou výši měsíčního příjmu v období
12 kalendářních měsíců před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (dle Statutu
sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna), a to nejpozději při podpisu dodatku k nájemní smlouvě a s
podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž všechny podmínky musí být
splněny nejpozději do 03.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní
smlouvě (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené
nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve
výši 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok, přičemž nesmí překročit limit
nájemného v podporovaných a sociálních bytech stanovený Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem
k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce a MMB s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 03.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 64 - Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Vídeňská 36, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/64 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Vídeňská 36, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vídeňská 36,
Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2022, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 103,28 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 13.08.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 65 - Prodloužení nájemních vztahů - Bratislavská 40, Brno
Usnesení RMČ/2020/75/65 Prodloužení nájemních vztahů - Bratislavská 40, Brno
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
4 tohoto materiálu) k bytu č. 1 v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce: Armáda spásy
v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytů,
popř. obytných buněk před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou
podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž nájemné bude
stanoveno ve výši 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
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pro

b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
4 tohoto materiálu) k bytu č. 3 v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce: Armáda spásy
v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytů,
popř. obytných buněk před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou
podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž nájemné bude
stanoveno ve výši 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
4 tohoto materiálu) k bytu č. 5 v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce: Armáda spásy
v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytů,
popř. obytných buněk před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou
podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž nájemné bude
stanoveno ve výši 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
4 tohoto materiálu) k bytu č. 6 v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce: Armáda spásy
v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytů,
popř. obytných buněk před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou
podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž nájemné bude
stanoveno ve výši 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
4 tohoto materiálu) k bytu č. 7 v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce: Armáda spásy
v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytů,
popř. obytných buněk před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou
podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž nájemné bude
stanoveno ve výši 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
4 tohoto materiálu) k bytu č. 8 v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce: Armáda spásy
v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytů,
popř. obytných buněk před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou
podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž nájemné bude
stanoveno ve výši 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
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g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
4 tohoto materiálu) k bytu č. 9 v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce: Armáda spásy
v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytů,
popř. obytných buněk před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou
podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž nájemné bude
stanoveno ve výši 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 11, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 12, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
j/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 13, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
k/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 14, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
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l/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 15, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
m/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha
č. 5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 16, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
n/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 17, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
o/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 19, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
p/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 21, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
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q/prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 22, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
r/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 23, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
s/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 24, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
t/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 25, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
u/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 26, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
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v/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 27, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
w/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha
č. 5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 28, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
x/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
5 tohoto materiálu) k obytné buňce č. 29, v domě Bratislavská 40, Brno, nájemce:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na dobu určitou od
01.09.2020 do 31.08.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním obytných buněk, popř. bytů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě nejpozději do 20.08.2020, přičemž
nájemné bude stanoveno ve výši 35,98 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k
bytu, popř. obytné buňce v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 66 - Žádost o narovnání právního stavu - Křenová 39, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/66 Žádost o narovnání právního stavu - Křenová 39, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
55

, Křenová 39,

Vaníček
pro

Brno, uživatelka:
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště uživatelky na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplýval z
nájemní smlouvy uzavřené v minulosti). Nájemné bude stanoveno ve výši 61,54
Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o
míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v
souladu s usnesením a seznámit uživatelku s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 13.08.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 67 - Souhlas s narovnáním právního stavu - Bratislavská 41, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/67 Souhlas s narovnáním právního stavu - Bratislavská 41, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Bratislavská 41,
Brno, uživatel
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady uživatele, přičemž všechny tři podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
bydliště uživatele na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy
(v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplýval z nájemní smlouvy uzavřené
v minulosti). Nájemné bude stanoveno ve výši 90,46 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a
uzavření notářského zápisu správcem k bytu, to vše v souladu s usnesením a seznámit
uživatele s usnesením.
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 68 - Souhlas s narovnáním právního stavu - Bratislavská 41, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/68 Souhlas s narovnáním právního stavu - Bratislavská 41, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Bratislavská 41,
Brno, uživatelka
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do
31.08.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti na náklady uživatelky, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
uživatelky na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v
případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplýval z nájemní smlouvy uzavřené v
minulosti). Nájemné bude stanoveno ve výši 90,46 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a
uzavření notářského zápisu správcem k bytu, to vše v souladu s usnesením a seznámit
uživatelku s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 69 - Souhlas s narovnáním právního stavu - Orlí 9, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/69 Souhlas s narovnáním právního stavu - Orlí 9, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Orlí 9, Brno,
uživatelka
(
), na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021, s
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Vaníček
pro

podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti na náklady uživatelky, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.08.2020 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
uživatelky na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v
případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplýval z nájemní smlouvy uzavřené v
minulosti). Nájemné bude stanoveno ve výši 101,77 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a
uzavření notářského zápisu správcem k bytu, to vše v souladu s usnesením a seznámit
uživatelku s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 70 - Nesouhlas s narovnáním právního stavu - sociální byt s potřebou komplexní sociální
podpory - Stará 24, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/70 Nesouhlas s narovnáním právního stavu - sociální byt s potřebou
komplexní sociální podpory - Stará 24, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
neschvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Stará 24, Brno,
uživatelka:
(
), a trvá na vyklizení a vrácení bytu a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit uživatelku a MMB s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 71 - Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Mendlovo náměstí 12, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/71 Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Mendlovo
náměstí 12, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu č. , Mendlovo náměstí 12,
Brno s žadateli v tomto pořadí:
1)
(
),
, Brno
s podmínkou splatnosti nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných
s užíváním bytu dva měsíce předem (a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do
konce kalendářního měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno), s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a
s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti (náklady na jeho sepsání uhradí žadatel), přičemž poslední tři
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2020.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021, za
nájemné ve výši 101,77 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
2)
(
),
, Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.09.2020, za podmínek
uvedených v odst. 1), přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
01.10.2020 do 30.09.2021, to vše s podmínkou, že nedojde k podpisu nájemní
smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.08.2020 a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a
uzavření notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit
žadatele s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 13.08.2020

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 72 - Výpověď nájmu bytu - Bratislavská 1, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2020/75/72 Výpověď nájmu bytu - Bratislavská 1, Brno, byt č.
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
podání výpovědi nájmu bytu dle § 2291 občanského zákoníku (viz příloha č. 3 tohoto
materiálu) - byt č. , Bratislavská 1, Brno, nájemci:
(
)a
(
),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výpovědi nájmu bytu a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a podpis výpovědi nájmu bytu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 73 - Aktuálně volný nebytový prostor
Usnesení RMČ/2020/75/73 Aktuálně volný nebytový prostor
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu aktuálně volného nebytového prostoru (viz příloha č. 2
tohoto materiálu) na úřední desce MČ BS s tím, že záměr pronájmu nebytového
prostoru č. 102, Křenová 55, Brno bude obsahovat informace o technickém stavu
prostoru, o nezbytnosti jeho oprav ze strany nájemce, o orientačním odhadu nákladů
na opravy a o tom, že nájemcem vložené a pronajímatelem odsouhlasené náklady na
opravy bude možné umořovat ve výši max. 550.000 Kč s DPH a preferovaný účel
nájmu: prodej zboží či poskytování služeb a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce
MČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

60

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 74 - Pronájem nebytového prostoru - nebytový prostor č. 108, Lidická 32, Brno
Usnesení RMČ/2020/75/74 Pronájem nebytového prostoru - nebytový prostor č. 108, Lidická 32,
Brno
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
bere na vědomí
že žadatel Giuseppe Amadei, IČO: 765 86 243, doručil dne 08.11.2019 a dne
20.05.2020 na podatelnu MČ BS žádosti o pronájem nebytového prostoru ve dvoře
domu Lidická 32, Brno (viz příloha č. 2 a č. 3 tohoto materiálu),
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 108, Lidická 32, Brno,
budoucí nájemce: Giuseppe Amadei, IČO: 765 86 243, účel nájmu: zázemí pro
zaměstnance, nájemné: 24.000 Kč/rok, na úřední desce MČ BS s tím, že záměr bude
obsahovat informaci o technickém stavu: prostor, který lze užívat po opravách a o
nezbytnosti jeho oprav vlastním nákladem ze strany nájemce (viz příloha č. 5 tohoto
materiálu) a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce
MČ BS a seznámit žadatele s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 75 - Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 101,
Čápkova 48, Brno
Usnesení RMČ/2020/75/75 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 101, Čápkova 48, Brno
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.09.2020, nebytový
prostor č. 101, Čápkova 48, Brno, žadatel: MUDr. Dagmar Bednaříková, IČO: 621
56 691, účel nájmu: skladování zdravotnického materiálu a kosmetiky, nájemné:
121.000 Kč/rok (viz příloha č. 3 tohoto materiálu), za podmínky podpisu nájemní
smlouvy do 17.08.2020,
61

pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a
seznámit žadatele s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 17.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 76 - Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 104, Cejl
35, Brno
Usnesení RMČ/2020/75/76 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 104, Cejl 35, Brno
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.09.2020, nebytový
prostor č. 104, Cejl 35, Brno, žadatel: Společenství Romů na Moravě Romano
jekhetaniben pre Morava, IČO: 440 15 178, účel nájmu: provozování kanceláře a
zázemí pro vedení organizace, vydavatelství romsko-českých novin Romano hangos,
kanceláře terénních sociálních pracovníků a rodinných mentorů, sídlo spolku,
nájemné: 120.000 Kč/rok (zlevněné za období od 01.09.2020 do 30.11.2020 na 300
Kč/m2/rok, tj. 43.257 Kč/rok, a to z důvodu technického stavu)(viz příloha č. 3 tohoto
materiálu), za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 17.08.2020,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a
seznámit žadatele s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 17.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 77 - Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 102, Cejl
28, Brno
Usnesení RMČ/2020/75/77 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 102, Cejl 28, Brno
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.09.2020, nebytový
prostor č. 102, Cejl 28, Brno, žadatel: GOLDEN NARS TRADING COMPANY s.r.o.,
IČO: 253 28 697, účel nájmu: provozování prodejny smíšeného zboží - minimarket,
nájemné: 252.000 Kč/rok (viz příloha č. 3 tohoto materiálu), za podmínky podpisu
nájemní smlouvy do 17.08.2020,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a
seznámit žadatele s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 17.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 78 - Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 104, Veveří
12, Brno
Usnesení RMČ/2020/75/78 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 104, Veveří 12, Brno
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.09.2020, nebytový
prostor č. 104, Veveří 12, Brno, žadatel: Ing. arch. Martin Doležel, IČO: 879 62 195,
účel nájmu: provozování architektonického ateliéru, nájemné: 84.000 Kč/rok (viz
příloha č. 3 tohoto materiálu), za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 17.08.2020,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
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ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a
seznámit žadatele s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Termín: 17.08.2020

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 79 - Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č.
Mendlovo náměstí 12, Brno

Vaníček
pro

,

Usnesení RMČ/2020/75/79 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č.
, Mendlovo náměstí 12, Brno
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.09.2020, nebytový
prostor č.
, Mendlovo náměstí 12, Brno, žadatel:
,
účel nájmu: provozování skladu, nájemné: 9.600 Kč/rok (viz příloha č. 3 tohoto
materiálu), za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 17.08.2020,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a
seznámit žadatele s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 17.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 80 - Vzorové smlouvy
Usnesení RMČ/2020/75/80 Vzorové smlouvy
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
revokuje
usnesení RMČ BS č. 213.06. ze dne 15.01.2014, a to pouze v části týkající se
schválení některých vzorových smluv
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Vaníček
pro

[schválení f) vzor Dodatku ke smlouvě o nájmu – souhlas s podnájmem, který je
přílohou č. 7 tohoto materiálu
g) vzor Dodatku ke smlouvě o nájmu – rozšíření subjektu nájmu, který je přílohou č. 8
tohoto materiálu
h) vzor Dodatku ke smlouvě o nájmu – změna účelu nájmu, který je přílohou č. 9
tohoto materiálu
i) vzor Dodatku ke smlouvě o nájmu – rozšíření účelu nájmu, který je přílohou č. 10
tohoto materiálu
j) vzor Výpovědi z nájmu prostor sloužících podnikání, který je přílohou č. 11 tohoto
materiálu
k) vzor Dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu – prostor k podnikání, který je přílohou
č. 12 tohoto materiálu
l) vzor Dohody o skončení nájmu, který je přílohou č. 13 tohoto materiálu
m) vzor Dodatku ke smlouvě o nájmu – nájemné po dobu oprav, který je přílohou č.
14 tohoto materiálu
n) vzor Dodatku ke smlouvě o nájmu – umořování nákladů, který je přílohou č. 15
tohoto materiálu] (viz příloha č. 2 až č. 10 tohoto materiálu),
revokuje
usnesení RMČ BS č. 218.113. ze dne 27.02.2014, a to pouze v části týkající se
schválení vzorové smlouvy
[schválení b) vzor Výpovědi z nájmu prostor (viz příloha č. 2)] (viz příloha č. 11
tohoto materiálu),
schvaluje
a) vzor Dodatku (ke smlouvě o nájmu prostoru) – souhlas s podnájmem (viz příloha č.
22 tohoto materiálu)
b) vzor Dodatku (ke smlouvě o nájmu prostoru) – rozšíření subjektu nájmu (viz
příloha č. 23 tohoto materiálu)
c) vzor Dodatku (ke smlouvě o nájmu prostoru) – změna účelu nájmu (viz příloha č.
24 tohoto materiálu)
d) vzor Dodatku (ke smlouvě o nájmu prostoru) – rozšíření účelu nájmu (viz příloha č.
25 tohoto materiálu
e) vzor Výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání (viz příloha č. 26 tohoto
materiálu)
f) vzor Dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu (viz příloha č. 27 tohoto materiálu)
g) vzor Dohody o skončení nájmu (viz příloha č. 28 tohoto materiálu)
h) vzor Dodatku (ke smlouvě o nájmu prostoru) – nájemné po dobu oprav (viz příloha
č. 29 tohoto materiálu)
i) vzor Dodatku (ke smlouvě o nájmu prostoru) – kompenzace nákladů (viz příloha č.
30 tohoto materiálu)
j) vzor Výpovědi z nájmu (viz příloha č. 31 tohoto materiálu) a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS, popř. dalším dotčeným odborům používat schválené
vzory.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: 13.07.2020
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Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 81 - Výpověď z nájmu - nebytový prostor č. 102, Jiráskova 59, Brno
Usnesení RMČ/2020/75/81 Výpověď z nájmu - nebytový prostor č. 102, Jiráskova 59, Brno
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu nebytového prostoru č. 102, Jiráskova 59, Brno, nájemce:
Blažková Alena, JUDr., Ph.D., IČO: 662 40 697 s tím, že nájemní vztah skončí ke dni
31.08.2020 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu) a nájemce je povinen v této lhůtě uhradit
příp. závazky vůči MČ BS související s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů
vzniklé do 31.08.2020 a dále je nájemce povinen pro případ, že řádně nevyklidí a
nepředá nebytový prostor ke dni skončení nájemního vztahu, uhradit případné závazky
vůči MČ BS související s užíváním nebytového prostoru, vzniklé až do dne vyklizení a
předání nebytového prostoru a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

K bodu 82 - Výpověď z nájmu - nebytový prostor č.

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

, Botanická 66, Brno

Usnesení RMČ/2020/75/82 Výpověď z nájmu - nebytový prostor č.

, Botanická 66, Brno

RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu nebytového prostoru č.
, Botanická 66, Brno, nájemce:
s tím, že nájemní vztah skončí ke dni 31.07.2020 (viz
příloha č. 2 tohoto materiálu) a nájemce je povinen v této lhůtě uhradit příp. závazky
vůči MČ BS související s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů vzniklé do
31.07.2020 a dále je nájemce povinen pro případ, že řádně nevyklidí a nepředá
nebytový prostor ke dni skončení nájemního vztahu, uhradit případné závazky vůči
MČ BS související s užíváním nebytového prostoru, vzniklé až do dne vyklizení a
předání nebytového prostoru a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.
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Vaníček
pro

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 31.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Oulehlová
pro

Mencl
omluven

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 83 - Výpověď z nájmu - nebytový prostor č. 202, Kopečná 40, Brno
Usnesení RMČ/2020/75/83 Výpověď z nájmu - nebytový prostor č. 202, Kopečná 40, Brno
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu nebytového prostoru č. 202, Kopečná 40, Brno, nájemce:
BRENNA,s.r.o., IČO: 268 96 451 s tím, že nájemní vztah skončí ke dni 31.08.2020
(viz příloha č. 2 a č. 3 tohoto materiálu) a nájemce je povinen v této lhůtě uhradit příp.
závazky vůči MČ BS související s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů
vzniklé do 31.08.2020 a dále je nájemce povinen pro případ, že řádně nevyklidí a
nepředá nebytový prostor ke dni skončení nájemního vztahu, uhradit případné závazky
vůči MČ BS související s užíváním nebytového prostoru, vzniklé až do dne vyklizení a
předání nebytového prostoru a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 13.08.2020

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 84 - Přehled VZ do 200.000 Kč za 2. čtvrtletí 2020
Usnesení RMČ/2020/75/84 Přehled VZ do 200.000 Kč za 2. čtvrtletí 2020
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
bere na vědomí
Přehledy zadaných veřejných zakázek za období duben-červen 2020 dle přílohy č. 1 až
11 tohoto materiálu,
ukládá
OPO ÚMČ BS zveřejnit přehledy na webových stránkách městské části Brno-střed
v příslušné sekci.
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Vaníček
pro

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: ihned
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 85 - Sleva z nájemného pro nájemce nebytových prostor (prostor sloužících podnikání) v
souvislosti s programem Ministerstva průmyslu a obchodu "COVID - Nájemné"
Usnesení RMČ/2020/75/85 Sleva z nájemného pro nájemce nebytových prostor (prostor
sloužících podnikání) v souvislosti s programem Ministerstva průmyslu a obchodu
"COVID - Nájemné"
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
doporučuje
ZMČ BS schválit poskytnutí slevy z nájemného (bez služeb) ve výši 30 % za období
od 01.04.2020 do 30.06.2020 nájemcům nebytových prostorů (prostorů sloužících
podnikání) v domech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou parkovacích či
garážových stání) v souvislosti s možností získání podpory z programu Ministerstva
průmyslu a obchodu "COVID - Nájemné" (dále jen "Program"), a to za podmínky
doručení žádosti o poskytnutí slevy z nájemného (v termínu do 15.9.2020, přičemž v
odůvodněných případech starosta MČ BS může připustit doručení žádosti později,
nejpozději však do 30.9.2020) dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a splnění těchto
podmínek:
- všech podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu a
- nájemce před podáním žádosti uhradil alespoň 50 % nájemného (bez služeb) za
období duben až červen 2020,
přičemž usnesení ZMČ/2020/12/19 přijaté 12. ZMČ BS dne 6.5.2020 nebude
usnesením ZMČ BS o poskytnutí slevy z nájemného dotčeno,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s tím, že nájemcům, kteří splní podmínky pro poskytnutí slevy z
nájemného ve smyslu 1. části tohoto usnesení, odpadá povinnost informovat MČ BS o
vzniku a výši nároku na kompenzaci nájemného ze strany státu či o vzniku reálné
možnosti žádat o dotaci či o jinou podporu na nájemné ze strany státu ve smyslu
usnesení ZMČ/2020/12/19 přijatého 12. ZMČ BS dne 6.5.2020,
doporučuje
ZMČ BS uložit Odboru bytovému ÚMČ BS administrovat žádosti nájemců dle 1. části
tohoto usnesení,
doporučuje
ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele v případě splnění podmínek
dle 1. části tohoto usnesení o poskytnutí slevy z nájemného,
doporučuje
ZMČ BS pověřit starostu MČ BS podpisem čestných prohlášení pronajímatele
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(MČ BS) dle přílohy č. 3a Výzvy pro Program (Výzva pro Program tvoří přílohu č. 3
tohoto materiálu) v případě splnění podmínek dle 1. části tohoto usnesení (tj. v případě
poskytnutí slevy z nájemného) a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: ihned

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 86 - Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, pro akci Les amours de Ragonde aneb
Všechny chtějí milovat
Usnesení RMČ/2020/75/86 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného
pořádku, pro akci Les amours de Ragonde aneb Všechny chtějí milovat
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
bere na vědomí
žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění
pozdějších vyhlášek, pro akci Les amours de Ragonde aneb Všechny chtějí milovat
konané v Rajské zahradě nádvoří kláštera Augustiniánského opatství na Mendlově
náměstí, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších
vyhlášek, žadateli Opera na cestách, z.s., se sídlem Svárov 217/8, 691 53 Brno, IČ:
22709835, pro konání kulturní akce Les amours de Ragonde aneb Všechny chtějí
milovat konané v Rajské zahradě nádvoří kláštera Augustiniánského opatství na
Mendlově náměstí, s tím, že akci je možné pořádat dne 28.07.2020 do 23.00 hod.,
přičemž se nejedná o výjimku z doby nočního klidu,
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schvaluje
rozhodnutí o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění
pozdějších vyhlášek, žadateli Opera na cestách, z.s., se sídlem Svárov 217/8, 691 53
Brno, IČ: 22709835, pro konání kulturní akce Les amours de Ragonde aneb Všechny
chtějí milovat konané v Rajské zahradě nádvoří kláštera Augustiniánského opatství na
Mendlově náměstí, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucí Odboru právního a organizačního ÚMČ BS podpisem uvedeného rozhodnutí
a
ukládá
OPO ÚMČ BS vyhotovené rozhodnutí zaslat žadateli.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 20.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 87 - Dispozice s majetkem /53/20/ - Předkupní právo p.č. 69/2, k.ú. Staré Brno (Pellicova)
Usnesení RMČ/2020/75/87 Dispozice s majetkem /53/20/ - Předkupní právo p.č. 69/2, k.ú. Staré
Brno (Pellicova)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
doporučuje
ZMČ BS doporučit Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím předkupního práva
k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p. /č.e.) na pozemku p.č. 69/2 o vým. 32
m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky pana
z úrovně statutárního
města Brna za předpokladu úhrady kupní ceny z rozpočtu SMB a
ukládá
vedoucí odboru majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na nejbližší zasedání
ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 22.07.2020
Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 88 - Dispozice s majetkem /54/20/ - Porušené předkupní právo p.č. 169/34, 145/7, k.ú. Staré
Brno (Trýbova)
Usnesení RMČ/2020/75/88 Dispozice s majetkem /54/20/ - Porušené předkupní právo p.č. 169/34,
145/7, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
doporučuje
Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím porušeného předkupního práva
k nabytí nemovitých věcí (stavba garáže bez č.p. /č.e.) na pozemku p.č. 169/34 o vým.
19 m2 a (stavba garáže bez č.p. /č.e.) na pozemku p.č. 145/7 o vým. 18 m2, k.ú. Staré
Brno z úrovně statutárního města Brna za předpokladu úhrady kupní ceny z rozpočtu
SMB a
ukládá
vedoucí odboru majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Termín: 22.07.2020

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 89 - Různé - informace, zprávy členů rady
Nebyly předneseny.

K bodu 90 - Závěr
1. místostarosta pan Bc. Martin Landa ukončil schůzi RMČ BS.

JUDr. Michaela Dumbrovská
2. místostarostka MČ BS

Bc. Martin Landa
1. místostarosta MČ BS

Ověřovatelé: Bc. Martin Landa a Ing. Ivo Komárek
Zapsala: Mgr. Zuzana Posseltová
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Vaníček
pro

