ZÁPIS
ze 41. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v pondělí dne 14.10.2019 od 11.00 hod.
v zasedací místnosti rady
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 9
celkem: 9
Omluven: Mgr. Jan Mandát, Miroslav Vaníček

K bodu 1 - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná
usnášení.
Pan starosta konstatoval, že zápis ze 40. RMČ BS byl ověřovateli ověřen a odpovídá
skutečnosti.
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: JUDr. Michaela Dumbrovská a Ing. arch. Petr Bořecký
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

schvaluje
navržený program:
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
1. Zahájení
2. Provozní řád vnitrobloku Hrnčířská, Botanická, Zahradníkova a Tučkova
(vnitroblok u divadla „Polárka“)
Hrnčíř Zbyněk, Mgr.
Maláčová Eva, Mgr.
3. Dodatek č. 1 k Rámcové příkazní dohodě - sociální pohřby
Matejov Tomáš, Ing.
4. Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2019
Vlhká
11
a
22
–
Souhlas
s
umístěním
vnitřního
a
vnějšího
5.
komunikačního vedení veřejně komunikační sítě – PODA a.s.
Pacal Petr
6. Podlimitní VZ "Výzdoba vánočních trhů a vánočního stromu na Zelném
trhu v Brně" ve zjednodušeném podlimitním řízení, schválení pořadí
nabídek, výběr nejvhodnější nabídky, schválení nájemní smlouvy
Pacal Petr
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7. Přehled odsouhlasených likvidací neupotřebitelného dlouhodobého
movitého majetku školami, školskými zařízeními, příspěvkovými
organizacemi v období od 1.1.2018 do 31.12.2018
8. Předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku – MŠ Brno,
Nádvorní 3, p.o.
9. "Zajištění provozu občerstvení 2019/2020 - Kluziště na Moravském
náměstí" - výběr nejvhodnější nabídky, uzavření smlouvy
10. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech škol - novelizace 2019
11. Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - záměr pronájmu
nemovitého majetku
12. Stanovení kritérií a výše odměn ředitelek a ředitelů školských
příspěvkových organizací
13. Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů
14. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Francouzská 60, Brno, byt č.
.
15. Evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
16. Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu - Nádražní 4, Brno, byt č.
17. Skončení nájmu bytu - Cejl 49, Brno, byt č. .
18. Žádost o zpětvzetí výpovědi - nebytový prostor č. 103, Moravské
náměstí 12, Brno
19. Pronájem nebytového prostoru - nebytový prostor č. 103, Husova 9,
Brno
20. Nezaslání výpovědi - nebytový prostor č. 102, Pekařská 6, Brno
21. Přehledy zadaných VZ za období červenec-září 2019
22. Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 21/2018, o místních poplatcích
23. Různé - informace, zprávy členů rady
24. Závěr

Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, 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.
Plechlová Jana, Mgr.

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

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 2 - Provozní řád vnitrobloku Hrnčířská, Botanická, Zahradníkova a Tučkova (vnitroblok u
divadla „Polárka“)
Usnesení RMČ/2019/41/02 Provozní řád vnitrobloku Hrnčířská, Botanická, Zahradníkova a
Tučkova (vnitroblok u divadla „Polárka“)
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
schvaluje
Provozní řád vnitrobloku Hrnčířská, Botanická, Zahradnická a Tučkova (dále též
vnitroblok u divadla „Polárka“), který je přílohou č. 1 tohoto materiálu a
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ukládá
Odboru životního prostředí ve spolupráci s Kávéeskou, příspěvkovou organizací,
zajistit zveřejnění provozního řádu v místě samém.
Termín: 31.10.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 3 - Dodatek č. 1 k Rámcové příkazní dohodě - sociální pohřby
Usnesení RMČ/2019/41/03 Dodatek č. 1 k Rámcové příkazní dohodě - sociální pohřby
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
schvaluje
text Dodatku č. 1 Rámcové příkazní dohody č. 2820/MCBS/2018/0090379, na základě
které zajišťuje MČ Brno-střed sociální pohřby, dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 Rámcové příkazní dohody č. 2820/MCBS/2018/0090379,
dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem Dodatku č. 1 Rámcové příkazní dohody č.
2820/MCBS/2018/0090379 a
ukládá
vedoucí OSZ ÚMČ Brno-střed Dodatek č. 1 Rámcové příkazní dohody č.
2820/MCBS/2018/0090379 předložit oběma stranám k podpisu.
Termín: 31.10.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 4 - Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2019
Usnesení RMČ/2019/41/04 Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2019
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 23 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 18.10.2019
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Vaníček
omluven

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

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 5 - Vlhká 11 a 22 – Souhlas s umístěním vnitřního a vnějšího komunikačního vedení veřejně
komunikační sítě – PODA a.s.
Usnesení RMČ/2019/41/05 Vlhká 11 a 22 – Souhlas s umístěním vnitřního a vnějšího
komunikačního vedení veřejně komunikační sítě – PODA a.s.
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
schvaluje
Souhlas s umístěním vnitřního a vnějšího komunikačního vedení veřejně komunikační
sítě dle § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 sb., o elektronických komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů pro domy Vlhká 11 a Vlhká 22 pro společnost PODA, s.r.o.
IČ:25816179, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s podpisem Souhlasu s umístěním vnitřního a vnějšího komunikačního vedení veřejně
komunikační sítě dle § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 sb., o elektronických
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů pro domy Vlhká 11 a Vlhká 22 pro
společnost PODA, s.r.o. IČ:25816179, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správa bytových domů městské části Brno-střed
podpisem výše uvedeného souhlasu a
ukládá
OISBD podpis výše uvedeného souhlasu zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 6 - Podlimitní VZ "Výzdoba vánočních trhů a vánočního stromu na Zelném trhu v Brně" ve
zjednodušeném podlimitním řízení, schválení pořadí nabídek, výběr nejvhodnější nabídky,
schválení nájemní smlouvy
Usnesení RMČ/2019/41/06 Podlimitní VZ "Výzdoba vánočních trhů a vánočního stromu na
Zelném trhu v Brně" ve zjednodušeném podlimitním řízení, schválení pořadí nabídek,
výběr nejvhodnější nabídky, schválení nájemní smlouvy
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
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bere na vědomí
doporučení hodnotící komise uvedené v "Protokolu o prvním jednání komise“ dle zák.
č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výzdoba vánočních trhů a vánočního
stromu na Zelném trhu v Brně“, který tvoří přílohou č. 2 tohoto materiálu,
schvaluje
následující pořadí nabídek uchazečů:
1. Blachere-Illumination CZ s.r.o., Ostrá horka I 511, Mladcová, 760 01 Zlín,
IČO: 021 84 770,
2. BON JOUR ILLUMINATION, s.r.o., Fráni Šrámka 18/2622, 150 00 Praha 5,
IČO: 256 83 853,
vybírá
pro veřejnou zakázku s názvem „Výzdoba vánočních trhů a vánočního stromu na
Zelném trhu v Brně“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče Blachere-Illumination CZ
s.r.o., Ostrá horka I 511, Mladcová, 760 01 Zlín, IČO: 021 84 770,
schvaluje
„Oznámení o výběru dodavatele“, které tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat „Oznámení o výběru dodavatele“, které tvoří
přílohu č. 4 tohoto materiálu,
ukládá
vedoucímu Odboru investičního a správy bytových domů zajistit odeslání „Oznámení
o výběru dodavatele“ účastníkům zadávacího řízení,
schvaluje
smlouvu o nájmu, která tvoří přílohu č. 5 tohoto materiálu,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou smlouvu o nájmu po uplynutí lhůty
pro podání námitek, popř. dle § 246 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
ukládá
vedoucímu Odboru investičního a správy bytových domů podpis smlouvy o nájmu
zajistit.
Termín: 31.10.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

5

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 7 - Přehled odsouhlasených likvidací neupotřebitelného dlouhodobého movitého majetku
školami, školskými zařízeními, příspěvkovými organizacemi v období od 1.1.2018 do
31.12.2018
Usnesení RMČ/2019/41/07 Přehled odsouhlasených likvidací neupotřebitelného dlouhodobého
movitého majetku školami, školskými zařízeními, příspěvkovými organizacemi v
období od 1.1.2018 do 31.12.2018
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
bere na vědomí
přehled odsouhlasených likvidací neupotřebitelného dlouhodobého movitého majetku
školami, školskými zařízeními, příspěvkovými organizacemi v období od 1.1.2018 do
31.12.2018 dle přílohy.
Termín: 22.11.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 8 - Předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku – MŠ Brno, Nádvorní 3, p.o.
Usnesení RMČ/2019/41/08 Předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku – MŠ Brno,
Nádvorní 3, p.o.
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
schvaluje
předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku příspěvkové organizaci k
hospodaření:
- Mateřské škole Brno, Nádvorní 3, p.o., technické zhodnocení dlouhodobého majetku
v hodnotě 2 754 604,02 Kč,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příslušného protokolu dle přílohy č. 2 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpis výše
uvedeného protokolu zajistit.
Termín: 14.11.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 9 - "Zajištění provozu občerstvení 2019/2020 - Kluziště na Moravském náměstí" - výběr
nejvhodnější nabídky, uzavření smlouvy
Usnesení RMČ/2019/41/09 "Zajištění provozu občerstvení 2019/2020 - Kluziště na Moravském
náměstí" - výběr nejvhodnější nabídky, uzavření smlouvy
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise ve výběrovém řízení na poskytovatele služby
"Zajištění provozu občerstvení 2019/2020 - Kluziště na Moravském náměstí", který
tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení,
vybírá
jako poskytovatele služby "Zajištění provozu občerstvení 2019/2020 - Kluziště na
Moravském náměstí" jako nejvhodnější nabídku uchazeče:
Petr Skoupil, se sídlem Čejkovská 450, 691 02 Velké Bílovice, IČ: 15234053,
schvaluje
smlouvu o zajištění provozu občerstvení 2019/2020 - Kluziště na Moravském náměstí
mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a Petrem Skoupilem, se
sídlem Čejkovská 450, 691 02 Velké Bílovice, IČ: 15234053, která tvoří přílohu č. 5
tohoto usnesení,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění provozu občerstvení 2019/2020 - Kluziště na
Moravském náměstí mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a
Petrem Skoupilem, se sídlem Čejkovská 450, 691 02 Velké Bílovice, IČ: 15234053,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené smlouvy a
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed zajistit podpis výše
uvedené smlouvy.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 10 - Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech škol - novelizace 2019
Usnesení RMČ/2019/41/10 Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech škol - novelizace
2019
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
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souhlasí
se změnou Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2019, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se
stanoví spádové obvody mateřských škol, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 1/2018, týkající se vymezení spádových obvodů MŠ Brno,
Bílého 24, příspěvková organizace, a MŠ Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
souhlasí
se změnou Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2019, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se
stanoví spádové obvody základních škol, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 2/2018, týkající se vymezení spádových obvodů ZŠ Brno,
Kotlářská 4, příspěvková organizace, ZŠ Brno, Křenová 21, příspěvková organizace,
ZŠ Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace, ZŠ Brno, Hroznová 1,
příspěvková organizace, ZŠ Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace, a ZŠ Brno,
Křídlovická 30b, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
doporučuje
ZMČ Brno-střed souhlasit se změnou Obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 2/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2018, týkající se vymezení spádových
obvodů MŠ Brno, Bílého 24, příspěvková organizace, a MŠ Brno, Vinařská 4,
příspěvková organizace,
doporučuje
ZMČ Brno-střed souhlasit se změnou Obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2018, týkající se vymezení spádových
obvodů ZŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace, ZŠ Brno, Křenová 21,
příspěvková organizace, ZŠ Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace, ZŠ Brno,
Hroznová 1, příspěvková organizace, ZŠ Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace,
a ZŠ Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed předložit
materiál k projednání do ZMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 11 - Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - záměr pronájmu nemovitého majetku
Usnesení RMČ/2019/41/11 Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - záměr pronájmu
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nemovitého majetku
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku - části prostor (kavárna o výměře
112,5 m2) v objektu krytého bazénu nacházejících se ve 2.NP budovy kryté haly budova bez čísla popisného nebo evidenčního, na pozemku p.č. 671/10 v k.ú. Veveří,
část obce Brno-město, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
stanovuje
komisi pro otevírání obálek na základě výše uvedeného záměru pronájmu nemovitého
majetku,
stanovuje
komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na základě výše uvedeného záměru pronájmu
nemovitého majetku,
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek na základě výše uvedeného záměru pronájmu
nemovitého majetku:
člen JUDr. Michaela Dumbrovská
člen Ing. Martin Schwab
člen Ing. Roman Kotěra
náhradník Mgr. Petra Ondrašíková,
jmenuje
členy komise pro výběr nejvhodnější nabídky na základě výše uvedeného záměru
pronájmu nemovitého majetku:
člen JUDr. Michaela Dumbrovská
člen Ing. Martin Schwab
člen Ing. Roman Kotěra
náhradník Mgr. Petra Ondrašíková,
schvaluje
kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky na základě výše uvedeného záměru pronájmu
nemovitého majetku, a to:
80% cena
20% reference ve vazbě na preferovaný sortiment a preferované postupy při přípravě
pokrmů a
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed zveřejnění výše
uvedeného záměru pronájmu zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 12 - Stanovení kritérií a výše odměn ředitelek a ředitelů školských příspěvkových organizací
Usnesení RMČ/2019/41/12 Stanovení kritérií a výše odměn ředitelek a ředitelů školských
příspěvkových organizací
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
bere na vědomí
kritéria pro rozdělování odměn ředitelkám a ředitelům školských příspěvkových
organizací,
schvaluje
návrh na stanovení odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací za rok
2019, a to dle přílohy č. 1 a
pověřuje
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže podpisem platebních poukazů.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 13 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů
Usnesení RMČ/2019/41/13 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Kobližná
11, Brno, nájemci
(
)a
(1990), na dobu
určitou od 01.12.2019 do 30.11.2021, 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 30.11.2019 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 96 Kč/m²/měsíc s
tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok. Podlahová plocha sklepa a terasy bude pro účely výpočtu nájemného
za užívání bytu započtena pouze 50 %.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Moravské
náměstí 14b, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2019
do 30.11.2021, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s
10

Vaníček
omluven

užíváním bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do
konce měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být placeno, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.11.2019 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 98,01 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Stará 24,
Brno, nájemci
(
),
(
) a
(
), na dobu určitou od 01.12.2019 do 30.11.2021, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy všemi nájemci, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 30.11.2019 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
77,45 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vídeňská
14, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2019 do
30.11.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.11.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 100,47 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. , Václavská
20, Brno, nájemci
(
)a
(
), na dobu určitou
od 04.11.2019 do 30.11.2021, 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 04.11.2019 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny
trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 96 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
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f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Mlýnská 26,
Brno, nájemci
(
) a
(
), na dobu určitou od
01.12.2019 do 30.11.2021, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných s užíváním bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemci zaplatí vždy
nejpozději do konce měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy oběma
nájemci, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.11.2019 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 77,45 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvě k bytu č. , Mlýnská 4,
Brno, nájemci
(
) a
(
), na dobu určitou od
01.12.2019 do 30.11.2021, 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
30.11.2019 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 77,45 Kč/m²/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok. Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za
užívání bytu započtena pouze 50 %.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická
3, Brno, nájemci
(
) a
(
), na dobu určitou od
01.12.2019 do 30.11.2021, 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
30.11.2019 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 100,47 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. ,
Zahradníkova 15, Brno, nájemci
(
)a
(
),
na dobu určitou od 01.12.2019 do 30.11.2021, s platbou nájemného a záloh na úhradu
služeb poskytovaných s užíváním bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemci zaplatí
vždy nejpozději do konce měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy oběma
nájemci, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.11.2019 a s
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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 100,46 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s
usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 14.11.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 14 - Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Francouzská 60, Brno, byt č. .
Usnesení RMČ/2019/41/14 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Francouzská 60, Brno,
byt č. .
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
3) k bytu č. . , Francouzská 60, Brno, nájemce
(
), na
dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s
podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.10.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní
smlouvě (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené
nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve
výši 40 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu v
souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 31.10.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 15 - Evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
Usnesení RMČ/2019/41/15 Evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
schvaluje
a/ zrušení vyřazení žadatele:
(
), Dalimilova 86, Brno z evidence
žadatelů o pronájem běžného obecního bytu ze dne 17.09.2019 (provedeného
Odborem bytovým ÚMČ BS), přičemž žadatel bude ponechán v předmětné evidenci,
b/ zrušení vyřazení žadatelky:
(
), Nezamyslova 53, Brno,
z evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu ze dne 02.09.2019
(provedeného Odborem bytovým ÚMČ BS), přičemž žadatelka bude ponechána
v předmětné evidenci,
c/ zrušení vyřazení žadatelky:
(
), Lidická 13, Brno,
z evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu ze dne 29.08.2019
(provedeného Odborem bytovým ÚMČ BS), přičemž žadatelka bude ponechána
v předmětné evidenci,
d/ zrušení vyřazení žadatelky:
(
), Bezručova 8, Brno, z evidence
žadatelů o pronájem běžného obecního bytu ze dne 29.08.2019 (provedeného
Odborem bytovým ÚMČ BS), přičemž žadatelka bude ponechána v předmětné
evidenci a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
Termín: 14.11.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 16 - Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu - Nádražní 4, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/41/16 Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu - Nádražní 4, Brno, byt č.
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
schvaluje
uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. , Nádražní 4, Brno, nájemce
(
) (viz příloha č. 4), s podmínkou prokázání úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dohody o zpětvzetí
výpovědi z nájmu bytu a s podmínkou podpisu dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu
bytu, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2019,
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Vaníček
omluven

pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením a zajistit zpracování a podpis výše
uvedeného dokumentu.
Termín: 31.10.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 17 - Skončení nájmu bytu - Cejl 49, Brno, byt č. .
Usnesení RMČ/2019/41/17 Skončení nájmu bytu - Cejl 49, Brno, byt č. .
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
schvaluje
skončení nájmu bytu č. . , Cejl 49, Brno, nájemce
(
), písemnou
dohodou ke dni 31.10.2019 (viz příloha č. 3), s podmínkou prokázání úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dohody o skončení nájmu
bytu, s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu a s podmínkou vrácení
vyklizeného bytu pronajímateli nejpozději při podpisu dohody o skončení nájmu bytu,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2019,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. . , Cejl 49, Brno, nájemce
(
)
(viz příloha č. 2) s tím, že nájemní vztah skončí k 31.12.2019 a nájemce je povinen ke
dni skončení nájemního vztahu uhradit případné závazky vůči MČ BS související
s užíváním bytu vzniklé do 31.12.2019 a dále je nájemce povinen pro případ, že řádně
nevyklidí a nepředá byt ke dni skončení nájemního vztahu, uhradit případné závazky
vůči MČ BS související s užíváním bytu, vzniklé až do dne vyklizení a předání bytu,
to vše pro případ, že nedojde ke skončení nájmu předmětného bytu písemnou dohodou
ke dni 31.10.2019 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu bytu správcem k bytu v
souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 31.10.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 18 - Žádost o zpětvzetí výpovědi - nebytový prostor č. 103, Moravské náměstí 12, Brno
Usnesení RMČ/2019/41/18 Žádost o zpětvzetí výpovědi - nebytový prostor č. 103, Moravské
náměstí 12, Brno
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
bere na vědomí
že nájemce JOY IMPORT s.r.o., IČO: 256 29 573, doručil na podatelnu MČ BS dne
11.09.2019 svoji žádost týkající se zpětvzetí výpovědi z nájmu, nebytový prostor č.
103, Moravské náměstí 12, Brno (viz příloha č. 3),
schvaluje
uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu (s uvedením, že nájemce do 90 dnů od
uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu uvede na vlastní náklad společné
prostory domu v 1. nadzemním podlaží pod schodištěm v domě Moravské náměstí 12,
Brno, do původního stavu), nebytový prostor č. 103, Moravské náměstí 12, Brno,
nájemce: JOY IMPORT s.r.o., IČO: 256 29 573, za podmínky úhrady příp. závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů před
podpisem dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu a za podmínky podpisu dohody o
zpětvzetí výpovědi z nájmu do 25.10.2019 (viz příloha č. 5),
schvaluje
stanovení smluvní pokuty ve výši 30.000 Kč (dle čl. VIII. smlouvy o nájmu
nebytových prostor ze dne 29.05.2009), nájemci: JOY IMPORT s.r.o., IČO: 256 29
573, nebytový prostor č. 103, Moravské náměstí 12, Brno, se splatností do 7 dnů od
doručení výzvy nájemci k úhradě smluvní pokuty, a to z důvodu porušení čl. V., odst.
5, věta první předmětné nájemní smlouvy,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu,
seznámit nájemce s usnesením a postupovat v souladu s usnesením.
Termín: 25.10.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 19 - Pronájem nebytového prostoru - nebytový prostor č. 103, Husova 9, Brno
Usnesení RMČ/2019/41/19 Pronájem nebytového prostoru - nebytový prostor č. 103, Husova 9,
Brno
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
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neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy, nebytový prostor č. 103, Husova 9, Brno, s žádným
ze žadatelů,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 103, Husova 9, Brno na úřední
desce MČ BS, účel nájmu: obchod, popř. služby (s vyloučením hostinské činnosti a
rychlého občerstvení) (viz příloha č. 2) a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS a
seznámit žadatele s usnesením.
Termín: 14.11.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 20 - Nezaslání výpovědi - nebytový prostor č. 102, Pekařská 6, Brno
Usnesení RMČ/2019/41/20 Nezaslání výpovědi - nebytový prostor č. 102, Pekařská 6, Brno
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
revokuje
usnesení RMČ/2019/32/42 ze dne 01.08.2019 [schválení podání výpovědi z nájmu (s
tříměsíční výpovědní dobou z důvodu dluhu na nájemném), nájemce: Alena Jáklová,
IČO: 049 81 910, nebytový prostor č. 102, Pekařská 6, Brno], a to z důvodu zániku
dluhu existujícího ke dni projednání výpovědi v RMČ BS a
ukládá
bytovému odboru postupovat v souladu s usnesením.
Termín: 14.11.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

K bodu 21 - Přehledy zadaných VZ za období červenec-září 2019
Usnesení RMČ/2019/41/21 Přehledy zadaných VZ za období červenec-září 2019
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,

17

Schwab
pro

Vaníček
omluven

bere na vědomí
přehledy zadaných veřejných zakázek za období červenec-září 2019 dle přílohy č. 1 až
12 tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS zveřejnit přehledy na webových stránkách městské části Brno-střed
v příslušné sekci.
Termín: bezodkladně
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

K bodu 22 - Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 21/2018, o místních poplatcích
Usnesení RMČ/2019/41/22 Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 21/2018, o místních
poplatcích
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
souhlasí
se změnou obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 21/2018, o místních
poplatcích, s účinností od 1.1.2020, spočívající v:
- doplnění textu: „Od poplatku jsou osvobozeny:
 TIC BRNO, příspěvková organizace, IČ: 00101460 při zvláštním užívání
veřejného prostranství v souvislosti s konáním akce adventních trhů na náměstí
Svobody a/nebo Dominikánském náměstí v případě, že je pořadatelem dané
akce, a
 Kávéeska, příspěvková organizace, IČ: 00101508 při zvláštním užívání
veřejného prostranství na území městské části Brno-střed pro akce, jejichž je
pořadatelem “
jako odst. 3 čl. 15 OZV Statutárního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích,
s tím, že následující odstavce se přečíslují,
- změně přílohy č. 4 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 21/2018,
o místních poplatcích, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu (změna sazby poplatku za
užívání veřejného prostranství - restaurační zahrádky na území MČ Brno-střed),
doporučuje
ZMČ BS souhlasit se změnou obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č.
21/2018, o místních poplatcích, spočívající v:
- doplnění textu: „Od poplatku jsou osvobozeny:
 TIC BRNO, příspěvková organizace, IČ: 00101460 při zvláštním užívání
veřejného prostranství v souvislosti s konáním akce adventních trhů na náměstí
Svobody a/nebo Dominikánském náměstí v případě, že je pořadatelem dané
akce, a
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Kávéeska, příspěvková organizace, IČ: 00101508 při zvláštním užívání
veřejného prostranství na území městské části Brno-střed pro akce, jejichž je
pořadatelem “
jako odst. 3 čl. 15 OZV Statutárního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích,
s tím, že následující odstavce se přečíslují,
- změně přílohy č. 4 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 21/2018,
o místních poplatcích, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu (změna sazby poplatku za
užívání veřejného prostranství - restaurační zahrádky na území MČ Brno-střed) a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

K bodu 23 - Různé - informace, zprávy členů rady
Nebyly předneseny.

K bodu 24 - Závěr
Starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl ukončil schůzi RMČ BS.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ BS

Bc. Martin Landa
1. místostarosta MČ BS

Ověřovatelé: JUDr. Dumbrovská a Ing. arch. Bořecký
Zapsala: Miroslava Válková
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Schwab
pro

Vaníček
omluven

