ZÁPIS
ze 17. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v pondělí dne 01.04.2019 od 11.00 hod.
v zasedací místnosti rady
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 11
celkem: 11

K bodu 1 - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná
usnášení.
Pan starosta konstatoval, že zápis z 16. RMČ BS byl ověřovateli ověřen a odpovídá
skutečnosti.

RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: Ing. Kotěra, Ing. arch. Bořecký
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

schvaluje
navržený program:
1. Zahájení
2. Opatření pro zvýšení bezpečnosti přechodu na ulici Drobného
(Schodová)
3. Vodorovné dopravní značení před vjezdem k nemovitosti Sobotkova
4. Biskupství brněnské - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
5. Židovská obec Brno - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
6. Sommeliérský servis s. r. o. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku
MČ BS
7. Partnerství, o. p. s. - žádost o poskytnutí žáštity a užití znaku MČ BS
8. TS Beat Up z. s. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
9. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019
10. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na investice MČ Brno-střed
pro divadlo Polárka a klub Leitnerka
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Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mandát Jan, Mgr.
Mandát Jan, Mgr.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Matejov Tomáš, Ing.
Matejov Tomáš, Ing.

11. Bezplatný převod movitého majetku ze správy ZŠ a MŠ Brno,
Křídlovická 30b, p.o. do správy ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
12. Jmenování člena konkursní komise pro výběr ředitele/ky MŠ Brno,
Údolní 68, p.o.
13. Souhlas zřizovatele s udělením ředitelského volna – ZŠ Brno,
Antonínská 3, p.o., ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o., ZŠ a MŠ Brno,
nám. 28. října 22, p.o., ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o.
14. Souhlas zřizovatele s udělením ředitelského volna – ZŠ Brno, Hroznova
1, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
15. ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - souhlas s čerpáním příspěvku
16. Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - záměr pronájmu
17. Pozemek p.č. 233/2, k.ú. Pisárky – záměr pronájmu
18. VZ malého rozsahu – „ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – oprava nosných
sloupů bazénu – zpracování dokumentace pro provádění stavby“ Výběr
nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
19. Narovnání právního stavu - byt č. , Gallašova 8, Brno
20. Rekonstrukce plynovodu Solniční - dohody o realizaci přeložky
plynovodní přípojky
21. Dispozice s majetkem /77/18/ - P.č. 1280/3, 1340/92-96; 1355/2, k.ú.
Stránice (Bohuslava Martinů)
22. Dispozice s majetkem /18/19/ - Nabytí p.č. 1563/9, k.ú. Staré Brno
(Hybešova)
23. Dispozice s majetkem /17/19/ - Pronájem p.č. 1479/10,11,12, k.ú.
Pisárky (Pisárecká)
24. Dispozice s majetkem /16/19/ - Pronájem p.č. 1479/10,11,12, k.ú.
Pisárky (Pisárecká)
25. Dispozice s majetkem /24/19/ - Pronájem p.č. 1479/10,11,12, k.ú.
Pisárky (Pisárecká)
26. Dispozice s majetkem /19/19/ - Pronájem p.č. 419/1,3; k.ú. Zábrdovice
(Příční)
27. Dispozice s majetkem /30/19/ - Předkupní právo p.č. 1527/4, k.ú. Staré
Brno (Leitnerova)
28. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Gallašova 4)
29. Dispozice se spoluvlastnickým podílem na pozemku p.č. 935, k.ú.
Veveří (Čápkova 44)
30. Prodej obecní vymezené jednotky (Tučkova 12)
31. Podmínky nabídkového řízení – prodej obecní vymezené jednotky č.
589/ (Nové Sady 22a)
32. Podmínky nabídkového řízení – prodej obecní vymezené jednotky č.
494/ (Vinohrady 26)
33. Pronájem p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova I.)
34. Pronájem p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova II.)
35. Žádost o narovnání právního stavu - Konečného nám. 5, Brno, byt č.
36. Souhlasy s narovnáním právních stavů
37. Souhlas s narovnáním právního stavu – Jánská 7, Brno, byt č.
38. Souhlas s narovnáním právního stavu – Jiráskova 10, Brno, byt č.
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Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.

Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.

Ondrašíková Petra, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Štika Petr, Bc.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Souhlas s narovnáním právního stavu - Květinářská 2, Brno, byt č.
Nesouhlas s narovnáním právního stavu - Grmelova 10, Brno, byt č.
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Křenová 39, Brno, byt č.
Nesouhlasy s prodloužením nájemních vztahů
Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu – Stavební 9, Brno, byt č.
Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu - Václavská 3, Brno, byt č.

Výměny bytů
Přechody nájmů bytů po úmrtí nájemce
Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí – Zahradníkova 13, Brno, byt č.
Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování – Špitálka 18a, Brno, byt č.
Bytová náhrada za byt č.
, Křenová 39, Brno
Bytová náhrada za byt č. , Gallašova 8, Brno
Výpověď nájemce z nájmu bytu - Kopečná 40, Brno, byt č.
Aktuálně volné nebytové prostory
Změna nájemce - nebytový prostor č. 101, Květinářská 2, Brno
Výpověď - nebytový prostor č. 105, Moravské náměstí 14a, Brno
Źádost o vyjádření souhlasu s ohňostrojnými pracemi - IGNIS
BRUNENSIS 2019
59. Umístění novinového stánku na ul. Nádražní - opětovná žádost
60. Různé - informace, zprávy členů rady
61. Závěr
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

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

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program byl přijat.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 2 - Opatření pro zvýšení bezpečnosti přechodu na ulici Drobného (Schodová)
Usnesení RMČ/2019/17/02 Opatření pro zvýšení bezpečnosti přechodu na ulici Drobného
(Schodová)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
žádá
Odbor dopravy Magistrátu města Brna o zvýraznění přechodu pro chodce přes ulici
Drobného, nacházející se při ulici Schodová, s tím, že:
- zvýraznění přechodu navrhuje provést úpravou VDZ, SDZ a úpravou osvětlení
přechodu(dle přílohy č. 4 tohoto materiálu)
- požaduje řádnou stavební úpravu přechodu v souladu s právními předpisy a
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ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro dopravu a bydlení informovat OD MMB a
žadatele o přijatém usnesení.
Termín: 01.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 3 - Vodorovné dopravní značení před vjezdem k nemovitosti Sobotkova
Usnesení RMČ/2019/17/03 Vodorovné dopravní značení před vjezdem k nemovitosti Sobotkova
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
žádá
Odbor dopravy Magistrátu města Brna o přípravu a realizaci vodorovného dopravního
značení V12a "žlutá klikatá čára” před sjezdem nemovitosti p.č. 541 a p.č. 542., k.ú.
Štýřice a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro dopravu a bydlení informovat OD MMB a
žadatele o přijatém usnesení.
Termín: 01.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 4 - Biskupství brněnské - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
Usnesení RMČ/2019/17/04 Biskupství brněnské - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS Biskupství brněnskému nad
Nocí kostelů 2019 a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 01.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 5 - Židovská obec Brno - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
Usnesení RMČ/2019/17/05 Židovská obec Brno - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS Židovské obci Brno nad akcí
Jom ha šoa - veřejné čtení jmen obětí holocaustu a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 01.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 6 - Sommeliérský servis s. r. o. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
Usnesení RMČ/2019/17/06 Sommeliérský servis s. r. o. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku
MČ BS
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS firmě Sommeliérský servis s.
r. o. nad akcí Zlatý pohár Česko Slovenska a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 01.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 7 - Partnerství, o. p. s. - žádost o poskytnutí žáštity a užití znaku MČ BS
Usnesení RMČ/2019/17/07 Partnerství, o. p. s. - žádost o poskytnutí žáštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
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schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS společnosti Partnerství, o. p.
s. nad akcí Víno z blízka - Festival moravských vín v Brně a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 01.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 8 - TS Beat Up z. s. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
Usnesení RMČ/2019/17/08 TS Beat Up z. s. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS spolku TS Beat Up, z. s. nad
akcí SDK Europe - světový taneční festival a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 01.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 9 - Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019
Usnesení RMČ/2019/17/09 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 05.04.2019
Hlasování: 11 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
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 10 -Žádost o poskytnutí finančních prostředků na investice MČ Brno-střed pro divadlo Polárka
a klub Leitnerka
Usnesení RMČ/2019/17/10 Žádost o poskytnutí finančních prostředků na investice MČ Brnostřed pro divadlo Polárka a klub Leitnerka
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
žádost MČ Brno-střed o poskytnutí finančních prostředků na investice pro divadlo
Polárka a klub Leitnerka, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem žádosti a
ukládá
Odboru ekonomickému zajistit zaslání žádosti primátorce města Brna JUDr. Markétě
Vaňkové.
Termín: 05.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 11 -Bezplatný převod movitého majetku ze správy ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. do
správy ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
Usnesení RMČ/2019/17/11 Bezplatný převod movitého majetku ze správy ZŠ a MŠ Brno,
Křídlovická 30b, p.o. do správy ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
předání majetku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu k hospodaření ZŠ a MŠ Brno,
Husova 17, p.o.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příslušných předávacích protokolů dle příloh a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed podpis výše uvedených protokolů zajistit.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 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
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 12 -Jmenování člena konkursní komise pro výběr ředitele/ky MŠ Brno, Údolní 68, p.o.
Usnesení RMČ/2019/17/12 Jmenování člena konkursní komise pro výběr ředitele/ky MŠ Brno,
Údolní 68, p.o.
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
jmenuje
členem konkursní komise pro výběr ředitele/ky Mateřské školy Brno, Údolní 68, p.o.
v konkursním řízení místostarostku MČ Brno-střed JUDr. Michaelu Dumbrovskou.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 13 -Souhlas zřizovatele s udělením ředitelského volna – ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o., ZŠ Brno,
Bakalovo nábřeží 8, p.o., ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o., ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o.
Usnesení RMČ/2019/17/13 Souhlas zřizovatele s udělením ředitelského volna – ZŠ Brno,
Antonínská 3, p.o., ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o., ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22,
p.o., ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o.
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů v Základní škole Brno, Antonínská 3,p.o., Základní škole
Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o., Základní škole a mateřské školy Brno, nám. 28. října
22, p.o., Základní škole Brno, nám. Míru 3, p.o,, a to ve dnech 06.05.2019 07.05.2019 a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitele škol o stanovisku RMČ Brnostřed.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 14 -Souhlas zřizovatele s udělením ředitelského volna – ZŠ Brno, Hroznova 1, p.o., ZŠ a MŠ
Brno, Husova 17, p.o.
Usnesení RMČ/2019/17/14 Souhlas zřizovatele s udělením ředitelského volna – ZŠ Brno,
Hroznova 1, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
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RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů v Základní škole Brno, Hroznova 1, p.o. a Základní škole a
mateřské škole Brno, Husova 17, příspěvková organizace, a to ve dnech 09.05.2019 10.05.2019 a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitele škol o stanovisku RMČ Brnostřed.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 15 -ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - souhlas s čerpáním příspěvku
Usnesení RMČ/2019/17/15 ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - souhlas s čerpáním příspěvku
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
souhlasí
s čerpáním příspěvku MČ Brno-střed, poskytovaného ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o., a
to i na mzdové prostředky pro vrátného a
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže seznámit s tímto usnesením ředitele školy.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 16 -Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - záměr pronájmu
Usnesení RMČ/2019/17/16 Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - záměr pronájmu
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor (o výměře 1 m²) v objektu
krytého bazénu Kraví hora, nacházejících se ve vstupní hale u spodní pokladny
budovy kryté haly - budova bez čísla popisného nebo evidenčního, na pozemku p.č.
671/10 v k.ú. Veveří, část obce Brno - město, za účelem umístění 1 ks automatu na
9

Vaníček
pro

teplé nápoje, a
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed zajistit zveřejnění výše
uvedeného záměru na úřední desce.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 17 -Pozemek p.č. 233/2, k.ú. Pisárky – záměr pronájmu
Usnesení RMČ/2019/17/17 Pozemek p.č. 233/2, k.ú. Pisárky – záměr pronájmu
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 233/2, k.ú. Pisárky, o výměře cca
50 cm2 a
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed zajistit zveřejnění výše
uvedeného záměru pronájmu.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 18 -VZ malého rozsahu – „ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – oprava nosných sloupů bazénu –
zpracování dokumentace pro provádění stavby“ Výběr nejvhodnější nabídky, návrh
smlouvy
Usnesení RMČ/2019/17/18 VZ malého rozsahu – „ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – oprava
nosných sloupů bazénu – zpracování dokumentace pro provádění stavby“ Výběr
nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. –
oprava nosných sloupů bazénu – zpracování dokumentace pro provádění stavby“ jako
nejvhodnější nabídku uchazeče:
TIPRO projekt s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno – Sadová, IČ: 269 44 685,
10

schvaluje
smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností TIPRO
projekt s.r.o., která je přílohou č. 4 usnesení,
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností
TIPRO projekt s.r.o.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed bezodkladným podpisem smlouvy a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS podpis smlouvy zajistit.
Termín: 25.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

K bodu 19 -Narovnání právního stavu - byt č.

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Gallašova 8, Brno

Usnesení RMČ/2019/17/19 Narovnání právního stavu - byt č.

Gallašova 8, Brno

RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
revokuje
usnesení RMČ/2019/7/06 ze dne 28.01.2019 [neschválení prodloužení nájemního
vztahu k bytu č. , Gallašova 8, Brno, nájemce
, a trvání na
vyklizení a vrácení bytu], a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy k bytu č. ,
Gallašova 8, Brno, uživatelka:
nejpozději do 31.05.2019,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Gallašova 8, Brno,
uživatelka
, na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.12.2019,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.05.2019 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště uživatelky na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplýval z
nájemní smlouvy uzavřené v minulosti). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40
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. Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného
za užívání bytu započtena pouze 50 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s
usnesením a seznámit uživatelku s usnesením.
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Vaníček
pro

Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 20 -Rekonstrukce plynovodu Solniční - dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky
Usnesení RMČ/2019/17/20 Rekonstrukce plynovodu Solniční - dohody o realizaci přeložky
plynovodní přípojky
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového
zařízení se společností GasNet, s.r.o. k objektu Solniční 630/3, která tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu,
schvaluje
Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového
zařízení se společností GasNet, s.r.o. k objektu Solniční 636/3a, která tvoří přílohu č. 2
tohoto materiálu,
schvaluje
Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového
zařízení se společností GasNet, s.r.o. k objektu Solniční 640/6, která tvoří přílohu č. 3
tohoto materiálu,
schvaluje
Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového
zařízení se společností GasNet, s.r.o. k objektu Solniční 145/8, která tvoří přílohu č. 4
tohoto materiálu,
schvaluje
Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového
zařízení se společností GasNet, s.r.o. k objektu Solniční 239/11, která tvoří přílohu č. 5
tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucího OISBD ÚMČ BS podpisem výše uvedených dohod a
ukládá
OISBD ÚMČ BS podpis a odeslání dohod společnosti PROVO spol. s.r.o. zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 21 -Dispozice s majetkem /77/18/ - P.č. 1280/3, 1340/92-96; 1355/2, k.ú. Stránice (Bohuslava
Martinů)
Usnesení RMČ/2019/17/21 Dispozice s majetkem /77/18/ - P.č. 1280/3, 1340/92-96; 1355/2, k.ú.
Stránice (Bohuslava Martinů)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
nesouhlasí
s převzetím veřejně přístupné účelové komunikace umístěné na částech pozemků p.č.
1280/3 (dle GP č. 817-13/2018 o vým. 227 m2), p.č. 1340/92 (dle GP č. 817-13/2018
o vým. 17 m2), p.č. 1340/93 (dle GP č. 817-13/2018 o vým. 38 m2), p.č. 1340/94 (dle
GP č. 817-13/2018 o vým. 31 m2), p.č. 1340/95 (dle GP č. 817-13/2018 o vým. 85
m2), p.č. 1340/96 (dle GP č. 817-13/2018 o vým. 380 m2) a p.č. 1355/2 (dle GP č.
817-13/2018 o vým. 3 m2), k.ú. Stránice, do majetku statutárního města Brna a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 15.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 22 -Dispozice s majetkem /18/19/ - Nabytí p.č. 1563/9, k.ú. Staré Brno (Hybešova)
Usnesení RMČ/2019/17/22 Dispozice s majetkem /18/19/ - Nabytí p.č. 1563/9, k.ú. Staré Brno
(Hybešova)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
souhlasí
s návrhem nabytí pozemku p.č. 1563/9 o vým. 126 m2, k.ú. Staré Brno, z vlastnictví
společnosti KOMFORT, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 15.04.2019
Hlasování: 11 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
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 23 -Dispozice s majetkem /17/19/ - Pronájem p.č. 1479/10,11,12, k.ú. Pisárky (Pisárecká)
Usnesení RMČ/2019/17/23 Dispozice s majetkem /17/19/ - Pronájem p.č. 1479/10,11,12, k.ú.
Pisárky (Pisárecká)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
bere na vědomí
konání akce „Mistrovství Evropy horských kol 2019“ ve dnech 25.07.2019 –
28.07.2019, na pozemcích p.č. 1479/10,11,12, k.ú. Pisárky,
požaduje
zabezpečení konání akce „Mistrovství Evropy horských kol 2019“ v souladu
s příslušnými platnými předpisy a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 15.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 24 -Dispozice s majetkem /16/19/ - Pronájem p.č. 1479/10,11,12, k.ú. Pisárky (Pisárecká)
Usnesení RMČ/2019/17/24 Dispozice s majetkem /16/19/ - Pronájem p.č. 1479/10,11,12, k.ú.
Pisárky (Pisárecká)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
bere na vědomí
konání sportovního dne společnosti MVP Events s.r.o. ve dnech 15.06.2019 a
22.06.2019, na pozemcích p.č. 1479/10,11,12, k.ú. Pisárky,
požaduje
zabezpečení konání sportovního dne společnosti MVP Events s.r.o. v souladu
s příslušnými platnými předpisy a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 15.04.2019
Hlasování: 11 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
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 25 -Dispozice s majetkem /24/19/ - Pronájem p.č. 1479/10,11,12, k.ú. Pisárky (Pisárecká)
Usnesení RMČ/2019/17/25 Dispozice s majetkem /24/19/ - Pronájem p.č. 1479/10,11,12, k.ú.
Pisárky (Pisárecká)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
bere na vědomí
konání akce „Brněnské psí dny“ ve dnech 12.07.2019 – 15.07.2019 na pozemcích p.č.
1479/10, 11, 12, k.ú. Pisárky,
požaduje
zabezpečení konání akce „Brněnské psí dny“ v souladu s příslušnými platnými
předpisy a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 15.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 26 -Dispozice s majetkem /19/19/ - Pronájem p.č. 419/1,3; k.ú. Zábrdovice (Příční)
Usnesení RMČ/2019/17/26 Dispozice s majetkem /19/19/ - Pronájem p.č. 419/1,3; k.ú. Zábrdovice
(Příční)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
souhlasí
s návrhem pronájmu pozemku p.č. 419/3, jehož součástí je stavba garáže č.e. 419 o
vým. 23 m2 a části pozemku p.č. 419/1 o vým. 18 m2, k.ú. Zábrdovice, panu
, za účelem parkování osobního vozidla a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 15.04.2019
Hlasování: 11 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
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 27 -Dispozice s majetkem /30/19/ - Předkupní právo p.č. 1527/4, k.ú. Staré Brno (Leitnerova)
Usnesení RMČ/2019/17/27 Dispozice s majetkem /30/19/ - Předkupní právo p.č. 1527/4, k.ú. Staré
Brno (Leitnerova)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit se záměrem využití předkupního práva k nabytí nemovité věci
(stavba garáže bez č.p. /č.e.) na pozemku p.č. 1527/4 o vým. 20 m2, k.ú. Staré Brno,
dle nabídky pana
z úrovně MČ Brno-střed,
nemá námitek
k případnému využití nabídky předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba
garáže bez č.p. /č.e.) na pozemku p.č. 1527/4 o vým. 20 m2, k.ú. Staré Brno, dle
nabídky pana
, z úrovně statutárního města Brna za předpokladu
úhrady kupní ceny z rozpočtu SMB,
doporučuje
ZMČ BS nemít námitek k využití nabídky předkupního práva k nabytí nemovité věci
(stavba garáže bez č.p. /č.e.) na pozemku p.č. 1527/4 o vým. 20 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 dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na nejbližší
zasedání ZMČ BS.
Termín: 24.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 28 -Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Gallašova 4)
Usnesení RMČ/2019/17/28 Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Gallašova 4)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem volné obecní vymezené bytové jednotky č. 47/
v bytovém domě Gallašova č.p. 47, č. or. 4, stojícím na pozemku p.č. 559,a dále
spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu Gallašova č.p. 47, č.
or. 4, a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 559, oba o velikosti 512/10835, a
spoluvlastnického podílu na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 a p.č. 560 o
velikosti 512/32535, vše v k.ú. Štýřice, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne
nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy,
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Vaníček
pro

doporučuje
ZMČ BS souhlasit se záměrem prodeje volné obecní vymezené bytové jednotky 47/
v bytovém domě Gallašova č.p. 47, č. or. 4, stojícím na pozemku p.č. 559,a dále
spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu Gallašova č.p. 47, č.
or. 4, a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 559, oba o velikosti 512/10835, a
spoluvlastnického podílu na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 a p.č. 560 o
velikosti 512/32535, vše v k.ú. Štýřice, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne
nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy,
doporučuje
ZMČ BS doporučit ZMB schválení záměru převodu nemovité věci dle druhé části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na nejbližší
zasedání ZMČ BS.
Termín: 24.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 29 -Dispozice se spoluvlastnickým podílem na pozemku p.č. 935, k.ú. Veveří (Čápkova 44)
Usnesení RMČ/2019/17/29 Dispozice se spoluvlastnickým podílem na pozemku p.č. 935, k.ú.
Veveří (Čápkova 44)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit se záměrem prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 629/7039
na pozemku p.č. 935, k.ú. Veveří, vlastníkům vymezené bytové jednotky č. 47/
v bytovém domě Čápkova č.p. 47, č. or. 44, stojícím na pozemku p.č. 934, v k.ú.
Veveří,
doporučuje
ZMČ BS doporučit ZMB schválení záměru převodu spoluvlastnického podílu o
velikosti 629/7039 na pozemku p.č. 935, k.ú. Veveří, vlastníkům vymezené bytové
jednotky č. 47/ v bytovém domě Čápkova č.p. 47, č. or. 44, stojícím na pozemku p.č.
934, v k.ú. Veveří a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na nejbližší
zasedání ZMČ BS.
Termín: 24.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 30 -Prodej obecní vymezené jednotky (Tučkova 12)
Usnesení RMČ/2019/17/30 Prodej obecní vymezené jednotky (Tučkova 12)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. 769/ v bytovém
domě Tučkova č. p. 769 (č.or. 12), postaveném na pozemku p.č. 1349,
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 769, spoluvlastnického
podílu na pozemku pod bytovým domem p.č. 1349 a na pozemku funkčně spjatém
p.č. 1350, vše v k.ú. Veveří, stávajícím nájemcům
za
podmínek smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- 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.
Termín: 24.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 31 -Podmínky nabídkového řízení – prodej obecní vymezené jednotky č. 589/ (Nové Sady
22a)
Usnesení RMČ/2019/17/31 Podmínky nabídkového řízení – prodej obecní vymezené jednotky č.
589 (Nové Sady 22a)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí usnesení ZMB ze Z7/02.zasedání ze dne 11.12.2018, kterým
byl schválen záměr prodeje obecní vymezené jednotky č. 589/ v BD Nové Sady 22a
(č.p. 589) postavené na pozemku p.č. 1464, vč. příslušných spoluvlastnických podílů
na společných částech BD č.p. 589, pozemku p.č. 1464 a pozemku p.č. 1465, vše
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v k.ú. Staré Brno, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu,
minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem
kupní smlouvy,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. 589/ v BD Nové
Sady 22a (č.p. 589) postavené na pozemku p.č. 1464, vč. příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech BD č.p. 589, pozemku p.č. 1464 a
pozemku p.č. 1465, vše v k.ú. Staré Brno, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne
nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou v částce 3.950.000,--Kč,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s podmínkami nabídkového řízení pro prodej obecní vymezené
bytové jednotky č. 589/ v BD Nové Sady 22a (č.p. 589) postavené na pozemku p.č.
1464, vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech BD č.p. 589,
pozemku p.č. 1464 a pozemku p.č. 1465, vše v k.ú. Staré Brno, které tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení,
doporučuje
ZMČ BS pověřit otevíráním obálek s nabídkami a sestavením jejich pořadí
Majetkovou komisi RMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na nejbližší
zasedání ZMČ BS.
Termín: 24.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 32 -Podmínky nabídkového řízení – prodej obecní vymezené jednotky č. 494/ (Vinohrady 26)
Usnesení RMČ/2019/17/32 Podmínky nabídkového řízení – prodej obecní vymezené jednotky č.
494/ (Vinohrady 26)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí usnesení ZMB ze Z7/02.zasedání ze dne 11.12.2018, kterým
byl schválen záměr prodeje obecní vymezené jednotky č. 494/ v BD Vinohrady 26
(č.p. 494) postavené na pozemku p.č. 1174, vč. příslušných spoluvlastnických podílů
na společných částech BD č.p. 494 a pozemku p.č. 1174, vše v k.ú. Štýřice,
v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu
obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
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doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. 494/ v BD
Vinohrady 26 (č.p. 494) postavené na pozemku p.č. 1174, vč. příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech BD č.p. 494 a pozemku p.č. 1174, vše
v k.ú. Štýřice, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu,
minimálně však cenu obvyklou v částce 1.550.000,--Kč,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s podmínkami nabídkového řízení pro prodej obecní vymezené
bytové jednotky č. 494/ v BD Vinohrady 26 (č.p. 494) postavené na pozemku p.č.
1174, vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech BD č.p. 494 a
pozemku p.č. 1174, vše v k.ú. Štýřice, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
doporučuje
ZMČ BS pověřit otevíráním obálek s nabídkami a sestavením jejich pořadí
Majetkovou komisi RMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ zajistit předložení návrhu na nejbližší
zasedání ZMČ BS.
Termín: 24.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 33 -Pronájem p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova I.)
Usnesení RMČ/2019/17/33 Pronájem p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova I.)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 169/1 o vým. 18 m2, k.ú. Staré Brno, za účelem užívání
pozemku pod garáží (nezapsané v KN),
,
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
pověřuje
vedoucí odboru dopravy a majetku podpisem výše uvedené nájemní smlouvy.
Termín: 26.04.2019
Hlasování: 11 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
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 34 -Pronájem p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova II.)
Usnesení RMČ/2019/17/34 Pronájem p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova II.)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 169/1 o vým. 14 m2, k.ú. Staré Brno, za účelem užívání
pozemku pod garáží (nezapsané v KN),
,
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
pověřuje
vedoucí odboru dopravy a majetku podpisem výše uvedené nájemní smlouvy.
Termín: 26.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 35 -Žádost o narovnání právního stavu - Konečného nám. 5, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/17/35 Žádost o narovnání právního stavu - Konečného nám. 5, Brno, byt č.
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
revokuje
usnesení RMČ/2018/209/27, písm. c/ ze dne 08.10.2018 [neschválení prodloužení
nájemního vztahu k bytu č. , Konečného nám. 5, Brno, nájemce
, a trvání na vyklizení a vrácení bytu] a usnesení RMČ/2019/4/50 ze dne
07.01.2019 [neschválení narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu
č. Konečného nám. 5, Brno, uživatelka
, a trvání na vyklizení
a vrácení bytu], a to vše za podmínky uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
Konečného nám. 5, Brno, uživatelka:
nejpozději do 31.05.2019,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Konečného nám. 5,
Brno, uživatelka:
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti na náklady uživatelky, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.05.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
uživatelky na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v
případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplýval z nájemní smlouvy uzavřené v
minulosti). Nájemné bude stanoveno ve výši 96 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude
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každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu, uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit uživatelku
s usnesením.
Termín: 01.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 36 -Souhlasy s narovnáním právních stavů
Usnesení RMČ/2019/17/36 Souhlasy s narovnáním právních stavů
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
revokuje
a/ usnesení RMČ/2019/4/43, písm. a/ ze dne 07.01.2019 [neschválení prodloužení
nájemního vztahu k bytu č. , Křížová 8, Brno, nájemci
a
, a trvání na vyklizení a vrácení bytu], a to za podmínky uzavření
nájemní smlouvy k bytu č. , Křížová 8, Brno, uživatelé:
nejpozději do 30.04.2019,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křížová 8, Brno,
uživatelé
a
, na dobu určitou od 01.05.2019
do 30.04.2020, 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, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady uživatelů, přičemž všechny tři podmínky musí být
splněny nejpozději do 30.04.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
bydliště uživatelů na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy
(v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplýval z nájemní smlouvy uzavřené
v minulosti). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 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.
schvaluje
b/ narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Bratislavská
41, Brno, uživatelka
, na dobu určitou od 01.05.2019 do
30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
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Vaníček
pro

podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady uživatelky, přičemž všechny tři podmínky musí být
splněny nejpozději do 30.04.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
bydliště uživatelky na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy
(v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplýval z nájemní smlouvy uzavřené
v minulosti). Nájemné bude stanoveno ve výši 79,39 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ a b/, uzavření notářského zápisu správcem k bytu ve vztahu k bodu a/ a b/ v
souladu s usnesením a seznámit uživatele s usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 37 -Souhlas s narovnáním právního stavu – Jánská 7, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/17/37 Souhlas s narovnáním právního stavu – Jánská 7, Brno, byt č.
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy po dobu umořování investic
vložených uživatelem do oprav bytu č. , Jánská 7, Brno, uživatel
, na dobu určitou od 01.05.2019 do 13.06.2035, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.04.2019. Nájemní smlouva
bude uzavřena za nájemné ve výši 96 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné ve výši 96
Kč/m2/měsíc bude po dobu nájmu od 01.05.2019 do 13.06.2035 sníženo na částku 48
Kč/m2/měsíc. Snížením nájemného budou nájemci hrazeny pronajímatelem uznané
náklady nájemce v celkové výši 551.516 Kč spojené s provedenými stavebními
pracemi (opravami), které vedly ke změně bytu. Úhrada za užívání bytu (bez záloh na
služby) je od 01.03.2018 do 30.04.2019 stanovena ve výši 96 Kč/m2/měsíc a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s
usnesením a seznámit uživatele s usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 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
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 38 -Souhlas s narovnáním právního stavu – Jiráskova 10, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/17/38 Souhlas s narovnáním právního stavu – Jiráskova 10, Brno, byt č.
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy po dobu umořování investic
vložených uživatelem do oprav bytu č. , Jiráskova 10, Brno, uživatel
, na dobu určitou od 01.05.2019 do 06.04.2038, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.04.2019. Nájemní smlouva
bude uzavřena za nájemné ve výši 96 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné ve výši 96
Kč/m2/měsíc bude po dobu nájmu od 01.05.2019 do 06.04.2038 sníženo na částku 48
Kč/m2/měsíc. Snížením nájemného budou nájemci hrazeny pronajímatelem uznané
náklady nájemce v celkové výši 871.977 Kč spojené s provedenými stavebními
pracemi (opravami), které vedly ke změně bytu. Úhrada za užívání bytu (bez záloh na
služby) je od 01.04.2018 do 30.04.2019 stanovena ve výši 96 Kč/m2/měsíc a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s
usnesením a seznámit uživatele s usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 39 -Souhlas s narovnáním právního stavu - Květinářská 2, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/17/39 Souhlas s narovnáním právního stavu - Květinářská 2, Brno, byt č.
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
revokuje
usnesení RMČ/2018/210/38, písm. e/ ze dne 15.10.2018 [neschválení prodloužení
nájemního vztahu k bytu č. , Květinářská 2, Brno, nájemce
,a
trvání na vyklizení a vrácení bytu], a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy k bytu
č. , Květinářská 2, Brno, uživatel:
nejpozději do 30.04.2019,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Květinářská 2,
Brno, uživatel
, na dobu určitou od 01.05.2019 do 30.04.2020, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
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k vykonatelnosti na náklady uživatele, přičemž všechny tři podmínky musí být
splněny nejpozději do 30.04.2019 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 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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu, uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit uživatele s
usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 40 -Nesouhlas s narovnáním právního stavu - Grmelova 10, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/17/40 Nesouhlas s narovnáním právního stavu - Grmelova 10, Brno, byt č.

RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
neschvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Grmelova 10,
Brno, uživatelé
a
, a trvá na vyklizení a
vrácení bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit uživatele s usnesením.
Termín: 01.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 41 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
Usnesení RMČ/2019/17/41 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
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Vaníček
pro

2) k bytu č.
, Bratislavská 60, Brno, nájemci
a
, na dobu určitou od 01.05.2019 do 30.04.2021, s platbou nájemného a záloh na
úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce předem, a to tak, že nájemce
zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který
má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k
nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 a
s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 66 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Bratislavská
36a, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do
30.04.2021, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním
bytu tři měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce,
který tři měsíce předchází měsíci, 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 30.04.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě,
že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř.
dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 77,45 Kč/m²/měsíc s
tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
3) k bytu č.
, Francouzská 60, Brno, nájemce
, na dobu
určitou od 01.05.2019 do 30.04.2021, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s
podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 30.04.2019 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),
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Francouzská 20, Brno, nájemce
, na dobu
určitou od 01.05.2019 do 30.04.2021, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy
nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 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
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nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 66 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Beethovenova 3, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01.05.2019 do 30.04.2021, 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 30.04.2019 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.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická
45a, Brno, nájemci
a
, na dobu určitou od
01.05.2019 do 30.04.2021, 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 30.04.2019 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 98,40 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. Podlahová
plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50
%.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Bratislavská 39, Brno, nájemce
, na dobu
určitou od 01.05.2019 do 30.04.2021, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy
nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 66 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vídeňská
14, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do
30.04.2021, 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 30.04.2019 a s podmínkou
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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 99,09 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. , Rybářská
9, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do
30.04.2021, 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 30.04.2019 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 98,40 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.
j/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Bratislavská 41, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019
do 30.04.2021, 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 30.04.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 77,45 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
k/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hrnčířská
21, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019
do 30.04.2021, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s
užíváním bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do
konce měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být placeno, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 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 98,40 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.
l/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická
23, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do 30.04.2021, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
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podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 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 98,40 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. Podlahová plocha
balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve
vztahu k bodu a/, c/, d/ a g/, vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu b/, e/, f/, h/ až l/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 42 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Usnesení RMČ/2019/17/42 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Cejl 49,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do
30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 79,39 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. , Masarykova
6, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do
30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 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 99,09 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
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spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Milady
Horákové 1a, Brno, nájemci
a
,
na dobu určitou od 20.04.2019 do 30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ
BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
30.04.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na
adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku
k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 96 Kč/m²/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Křenová
39, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 02.05.2019 do
31.05.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 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 58,40 Kč/m²/měsíc.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Kopečná 9,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do 30.04.2020,
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, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2019 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 107,62 Kč/m²/měsíc
(bez parkovacího stání) a ve výši 2.152,48 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.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Plotní 31, Brno, nájemce
, na dobu určitou
od 01.05.2019 do 30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu
dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
30.04.2019 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 67,65 Kč/m²/měsíc s
tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
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vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu k
bodu a/ až e/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve vztahu k bodu
f/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 43 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
Usnesení RMČ/2019/17/43 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. ,
Beethovenova 3, Brno, nájemci
a
,
na dobu určitou od 01.05.2019 do 30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ
BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
30.04.2019 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 98,40 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. Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za
užívání bytu započtena pouze 50 %.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Francouzská 20, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01.05.2019 do 30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu
se svolením k vykonatelnosti na náklady nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí
být splněny nejpozději do 30.04.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny
trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní
smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené
nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve
výši 79,39 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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c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Bratislavská 62, Brno, nájemce
, na dobu
určitou od 01.05.2019 do 30.04.2020, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy
nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu
se svolením k vykonatelnosti na náklady nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí
být splněny nejpozději do 30.04.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny
trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem dodatku k
nájemní smlouvě (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již
uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 66 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Cejl 49,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do
30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 77,45 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Sukova 5,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do 30.04.2020,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 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 98,40 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. Podlahová plocha
sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Bratislavská
39, Brno, nájemci
a
, na dobu určitou
od 01.05.2019 do 30.04.2020, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných s užíváním bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy
nejpozději do konce měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
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k vykonatelnosti na náklady nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v
případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy,
popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši
79,38 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Hybešova
65c, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do
30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 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 58,40 Kč/m²/měsíc.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Bratislavská 41, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01.05.2019 do 30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny
trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 77,45 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Solniční
3a, Brno, nájemci
a
, na dobu určitou
od 01.05.2019 do 30.04.2020, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných s užíváním bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy
nejpozději do konce měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž
obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 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 98,40 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.
j/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Cejl 49,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do
30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
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podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě,
že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř.
dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 79,39 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 nájemní smlouvy k bytu č. , Jiráskova
59, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do
30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 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 99,38 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
balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
l/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Moravské
nám. 14a, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do
30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 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 98,40 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. Podlahová plocha
sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
m/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Bratislavská 41, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019
do 30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 77,45 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
n/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Bratislavská 41, Brno, nájemce
), na dobu určitou od 01.05.2019
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do 30.04.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě,
že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř.
dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 77,45 Kč/m²/měsíc s
tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu k
bodu a/, b/, d/ až n/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve vztahu
k bodu c/, uzavření notářského zápisu správcem k bytu ve vztahu k bodu b/, c/, f/, j/ a
n/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 44 -Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Křenová 39, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/17/44 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Křenová 39, Brno, byt č.

RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Křenová 39,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 do
30.04.2021, 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 30.04.2019 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 58,40 Kč/m²/měsíc a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 45 -Nesouhlasy s prodloužením nájemních vztahů
Usnesení RMČ/2019/17/45 Nesouhlasy s prodloužením nájemních vztahů
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
neschvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 41, Brno, nájemce
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu,
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 41, Brno, nájemce
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 01.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 46 -Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu – Stavební 9, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/17/46 Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu – Stavební 9, Brno, byt č.

RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
neschvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. Stavební 9, Brno, nájemce
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 01.05.2019
Hlasování: 11 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
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 47 -Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu - Václavská 3, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/17/47 Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu - Václavská 3, Brno, byt
č.
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
neschvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Václavská 3, Brno, nájemce
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 01.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 48 -Výměny bytů
Usnesení RMČ/2019/17/48 Výměny bytů
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
a/ postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Moravské nám. 14b,
Brno, dosavadní nájemci:
a
, na nové
nájemce:
a
dosud bytem Orlí 5,
Brno, byt č. a postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Orlí 5,
Brno, dosavadní nájemci:
a
, na
nové nájemce:
a
, dosud bytem
Moravské nám. 14b, 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 04.12.2018, ve vztahu k bytu
č. , Moravské nám. 14b, Brno, a ve vztahu k bytu č.
Orlí 5, Brno, přičemž
k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody dojde nejpozději do tří měsíců ode
dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Moravské nám. 14b, Brno, noví nájemci:
a
, dosud bytem Orlí 5, 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, přičemž všechny podmínky musí
být splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z
nájemní smlouvy v RMČ BS a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
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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
99,38 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 %.
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. Orlí 5, Brno, noví nájemci:
a
, dosud bytem Moravské nám. 14b, 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, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní
smlouvy v RMČ BS 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 98,40 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. Podlahová plocha balkonu a terasy bude pro účely výpočtu nájemného
za užívání bytu započtena pouze 50 %.
schvaluje
b/ postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Mendlovo nám. 12,
Brno, dosavadní nájemci:
a
, na nové
nájemce:
a
dosud bytem Koniklecová
4, 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 04.02.2019, ve vztahu k bytu č.
,
Mendlovo nám. 12, Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody
dojde nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností
z nájemní smlouvy v RMČ BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Mendlovo nám. 12, Brno, noví nájemci:
a
, dosud bytem Koniklecová 4, 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, 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
98,40 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.
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schvaluje
c/ postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Konečného nám. 2,
Brno, dosavadní nájemce:
, na nové nájemce:
a
, dosud bytem Mozolky 55, 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 09.01.2019, ve vztahu k bytu č. , Konečného nám. 2, Brno,
přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody dojde nejpozději do tří
měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ
BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Konečného nám. 2, Brno, noví nájemci:
a
, dosud bytem Mozolky 55,
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, 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
98,40 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. Podlahová plocha sklepa a balkonu
bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy ve vztahu k bodu a/ až c/
správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele s usnesením.
Termín: 01.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 49 -Přechody nájmů bytů po úmrtí nájemce
Usnesení RMČ/2019/17/49 Přechody nájmů bytů po úmrtí nájemce
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
bere na vědomí
a/ přechod práv a povinností z nájmu bytu č. , Úvoz 118, Brno, dle § 2279 obč.
zákoníku, z původního nájemce:
, která zemřela dne
, na
, přičemž nájem bytu přešel dle § 2279 odst.
(2) obč. zákoníku na dobu určitou do 23.12.2020,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.

, Úvoz 118, Brno, nájemce:
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, na dobu určitou od 01.05.2019 do 23.12.2020, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2019. Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 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. Podlahová plocha sklepa a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného
za užívání bytu započtena pouze 50 %.
bere na vědomí
b/ přechod práv a povinností z nájmu bytu č. , Pekařská 30, Brno, dle § 2279 obč.
zákoníku, z původního nájemce:
, která zemřela dne
, na
, přičemž nájem bytu přešel dle § 2279 odst.
(2) obč. zákoníku na dobu neurčitou,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Pekařská 30, Brno, nájemce:
, na dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2019, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2019. 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 lodžie a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného
za užívání bytu započtena pouze 50 %.
bere na vědomí
c/ nesplnění podmínek pro přechod práv a povinností z nájmu bytu č.
Brno, dle § 2279 obč. zákoníku, z původního nájemce
zemřela dne
, na
,

, Tučkova 30,
, která

bere na vědomí
přechod práv a povinností z nájmu bytu č. , Tučkova 30, Brno, dle § 2279 obč.
zákoníku, z původního nájemce:
, která zemřela dne
,
na
, přičemž nájem bytu přešel dle § 2279 odst. (2) obč.
zákoníku na dobu určitou do 14.11.2020,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Tučkova 30, Brno, nájemce:
, na dobu určitou od 01.05.2019 do 14.11.2020, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2019. Nájemné bude stanoveno ve výši 99,38 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 %.
bere na vědomí
d/ přechod práv a povinností z nájmu bytu č.
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, Křídlovická 57, Brno, dle § 2279 obč.

zákoníku, z původního nájemce:
, která zemřela dne
, na
přičemž nájem bytu přešel dle § 2279 odst. (2)
obč. zákoníku na dobu určitou do 26.12.2020,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická 57, Brno, nájemce:
, na dobu určitou od 01.05.2019 do 26.12.2020, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2019. Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 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 nájemní smlouvy ve vztahu k bodu a/ až d/
správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce a žadatele s usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 50 -Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí – Zahradníkova 13, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/17/50 Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí – Zahradníkova 13, Brno, byt č.
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. , Zahradníkova 13, Brno, se po úmrtí
, která zemřela dne
, stal
,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Zahradníkova 13, Brno, nájemce:
, na dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2019, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2019 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 98,40 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. Podlahová plocha sklepa a lodžie bude pro účely výpočtu nájemného
za užívání bytu započtena pouze 50 % a
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ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 51 -Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování – Špitálka 18a, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/17/51 Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování – Špitálka 18a, Brno, byt č.
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
bere na vědomí
že nájemci bytu č.

Špitálka 18a, Brno, se po trvalém opuštění rodinné domácnosti
a
, staly

,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Špitálka 18a, Brno, nájemci:
a
, na dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2019,
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 30.04.2019 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 68,33 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně
k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha
sklepa a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
50 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

42

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 52 -Bytová náhrada za byt č.

, Křenová 39, Brno

Usnesení RMČ/2019/17/52 Bytová náhrada za byt č.

, Křenová 39, Brno

RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
neschvaluje
nabídnutí bytové náhrady pro nájemce:
Křenová 39, Brno a

, za stávající byt č.

,

ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 01.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

K bodu 53 -Bytová náhrada za byt č.

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

, Gallašova 8, Brno

Usnesení RMČ/2019/17/53 Bytová náhrada za byt č.

, Gallašova 8, Brno

RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové náhradě - bytu č. , Vídeňská 38, Brno, pro
nájemce:
, za stávající byt č.
Gallašova 8, Brno a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 01.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 54 -Výpověď nájemce z nájmu bytu - Kopečná 40, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/17/54 Výpověď nájemce z nájmu bytu - Kopečná 40, Brno, byt č.
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. , Kopečná 40, Brno, nájemce
s
tím, že nájemní vztah skončí k 30.04.2019 a nájemce je povinen v této lhůtě uhradit
případné závazky vůči MČ BS související s užíváním bytu/ů a
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Vaníček
pro

ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 55 -Aktuálně volné nebytové prostory
Usnesení RMČ/2019/17/55 Aktuálně volné nebytové prostory
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
zveřejnění záměrů pronájmu aktuálně volných nebytových prostorů (viz příloha č. 3)
na úřední desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměrů na úřední desce MČ BS.
Termín: 01.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 56 -Změna nájemce - nebytový prostor č. 101, Květinářská 2, Brno
Usnesení RMČ/2019/17/56 Změna nájemce - nebytový prostor č. 101, Květinářská 2, Brno
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 101, Květinářská 2,
Brno, nájemce: DELIA, spol. s r.o., IČO: 440 17 910, na úřední desce MČ BS,
z důvodu změny nájemce (současný nájemce: DELIA, spol. s r.o., IČO: 440 17 910,
nový nájemce: Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s., IČO: 277 46 658), nájemné: 2
190 Kč/m2/rok, za stávajících podmínek, a to až po obdržení aktuálního plánku
s výměrou předmětného prostoru (viz příloha č. 4) a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.
Termín: 01.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Vaníček
pro

Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 55- Výpověď - nebytový prostor č. 105, Moravské náměstí 14a, Brno
Usnesení RMČ/2019/17/57 Výpověď - nebytový prostor č. 105, Moravské náměstí 14a, Brno
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
neschvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č. 105, Moravské náměstí 14a,
Brno, ke dni 30.04.2019, nájemce: HAJASTAN, s.r.o., IČO: 255 42 044, neboť datum
skončení nájmu dohodou by bylo totožné s datem skončení nájmu dle nájemcovy
výpovědi,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu nebytového prostoru č. 105, Moravské náměstí 14a, Brno,
nájemce: HAJASTAN, s.r.o., IČO: 255 42 044 (viz příloha č. 2) s tím, že nájemní
vztah skončí ke dni 30.04.2019 a nájemce je povinen v této lhůtě uhradit příp. závazky
vůči MČ BS související s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 58 -Źádost o vyjádření souhlasu s ohňostrojnými pracemi - IGNIS BRUNENSIS 2019
Usnesení RMČ/2019/17/58 Źádost o vyjádření souhlasu s ohňostrojnými pracemi - IGNIS
BRUNENSIS 2019
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
projednala
žádost o vyjádření souhlasu s ohňostrojnými pracemi – STAROBRNO IGNIS
BRUNENSIS 2019, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s provedením ohňostrojných prací kategorie F3 dne 24.5.2019 od 22.30 hod.
(ohňostroj PRELUDE) a kategorie F3 a F4 dne 15.6.2019 od 22.30 hod. (ohňostroj
EPILOG) v areálu hradu Špilberk a
ukládá
OPO ÚMČ BS vyrozumět žadatele o přijatém usnesení.
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Termín: 03.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 59 -Umístění novinového stánku na ul. Nádražní - opětovná žádost
Usnesení RMČ/2019/17/59 Umístění novinového stánku na ul. Nádražní - opětovná žádost
RMČ BS na 17. schůzi, konané dne 01.04.2019,
bere na vědomí
žádost žadatelky
tohoto materiálu,

ze dne 20.03.2019, která tvoří přílohu č. 1

trvá
na usnesení RMČ/2019/6/27 ze dne 21.01.2019
[souhlasí
s umístěním novinového stánku na p. č. 286/47, k.ú. Město Brno, na ul. Nádražní do
30.04.2019 a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení žadatelku
a Brněnské komunikace a.s.] a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení žadatelku
a Brněnské komunikace a.s.
Termín: 12.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

K bodu 60 -Různé - informace, zprávy členů rady
Nebyly předneseny.
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Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 61 - 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: Ing. Kotěra a Ing. arch. Bořecký
Zapsala: Miroslava Válková
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