ZÁPIS
ze 6. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v pondělí dne 21.01.2019 od 11.00 hod.
v zasedací místnosti rady
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 10
celkem: 10
Omluven: Ing. Ivo Komárek
K bodu 1 - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná usnášení.

Pan starosta konstatoval, že Ing. Martin Schwab a Mgr. Marie Jílková zápis 5. schůze
RMČ BS ověřili s tím, že zápis odpovídá skutečnosti.
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: Ing. Romana Kotěru a Bc. Martina Landu
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

schvaluje
navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Výpověď - nebytový prostor č. 101, Údolní 23, Brno
Výpověď - nebytový prostor č. 101, Lidická 47, Brno
Výpověď - nebytový prostor č. 103, Jánská 7, Brno
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - sociální byt s potřebou
komplexní sociální podpory - Bratislavská 60, Brno, byt č.
Pronájem nebytového prostoru - nebytový prostor č. 102, Dornych 25a,
Brno
Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 103, Masarykova 14, Brno
Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 104, Lidická 10, Brno
Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
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Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.

Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

prostor č. 111, Lidická 32, Brno
Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 203, Hlinky 46, Brno
Aktuálně volné nebytové prostory
Podlimitní VZ "Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně projektová dokumentace" ve zjednodušeném podlimitním řízení - návrh
smlouvy o dílo
VZMR Oprava havarijního stavu střechy objektu Mlýnská 21, 23, Brno
návrh smlouvy o dílo
MŠ Brno, Francouzská 50, p.o. - smlouva s BVaK, a.s.
Část pozemku p.č. 233/1, k.ú. Pisárky - uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o nájmu plochy
Souhlas zřizovatele s přerušením provozu školních družin na základních
školách Brno - střed během pololetních prázdnin
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019
STUD, z. s. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
4E Production, s. r. o. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
Návrh na zjednosměrnění části ulice Havlíčkova
Vyjádření k navrhované změně dopravního značení - Renneská třída
Svěření pravomocí RMČ BS v oblasti dopravy
Žádost o vyhrazené parkovací stání
Aktualizace Povodňové komise MČ Brno-střed
Aktualizace Krizového štábu MČ Brno-střed
Komerční banka a.s. - Příloha č. 4 ke smlouvě o přijímání platebních
karet
Smlouva o dodávce služeb Umístění novinového stánku na ul. Nádražní
Organizační změna v rámci ÚMČ BS
Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací
Aktualizace OZV statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
Různé - informace, zprávy členů rady
Závěr

Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Liškutin Petr
Liškutin Petr
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Matejov Tomáš, Ing.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mandát Jan, Mgr.
Mandát Jan, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.
Mandát Jan, Mgr.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.

Matejov Tomáš, Ing.
Plechlová Jana, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.
Štika Petr, Bc.
Plechlová Jana, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program byl přijat.

Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 2 - Výpověď - nebytový prostor č. 101, Údolní 23, Brno
Usnesení RMČ/2019/6/02 Výpověď - nebytový prostor č. 101, Údolní 23, Brno
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RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
neschvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č. 101, Údolní 23, Brno, ke
dni 31.01.2019, nájemce: Anežka Hlaváčková, IČO: 763 17 447,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu nebytového prostoru č. 101, Údolní 23, Brno, nájemce:
Anežka Hlaváčková, IČO: 763 17 447 (viz příloha č. 2) s tím, že nájemní vztah skončí
ke dni 28.02.2019 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.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 28.02.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 3 - Výpověď - nebytový prostor č. 101, Lidická 47, Brno
Usnesení RMČ/2019/6/03 Výpověď - nebytový prostor č. 101, Lidická 47, Brno
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu nebytového prostoru č. 101, Lidická 47, Brno, nájemce:
Marie Vaňková, IČO: 130 40 456 (viz příloha č. 2) s tím, že nájemní vztah skončí ke
dni 28.02.2019 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.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 28.02.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 4 - Výpověď - nebytový prostor č. 103, Jánská 7, Brno
Usnesení RMČ/2019/6/04 Výpověď - nebytový prostor č. 103, Jánská 7, Brno
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RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu nebytového prostoru č. 103, Jánská 7, Brno, nájemce:
OTTOBERG s.r.o., IČO: 263 07 120 (viz příloha č. 2) s tím, že nájemní vztah skončí
ke dni 28.02.2019 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.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 28.02.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 5 - Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – sociální byt s potřebou komplexní sociální
podpory – Bratislavská 60, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/6/05 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - sociální byt s potřebou
komplexní sociální podpory - Bratislavská 60, Brno, byt č.
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
3) k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu č.
, Bratislavská
60, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1 rok s účinností od
03.02.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, s podmínkou doložení uzavřené
dohody o poskytování sociální práce s IQ Roma servis, z.s. nejpozději při podpisu
dodatku k nájemní smlouvě, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, s podmínkou doložení,
že nájemce včetně členů jeho domácnosti splňuje stanovenou výši měsíčního příjmu
v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (dle
Statutu sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna), a to nejpozději při podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 03.02.2019 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 58,63 Kč/m2/měsíc, s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok a
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ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce a MMB s usnesením.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 21.02.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 6 - Pronájem nebytového prostoru - nebytový prostor č. 102, Dornych 25a, Brno
Usnesení RMČ/2019/6/06 Pronájem nebytového prostoru - nebytový prostor č. 102, Dornych 25a,
Brno
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
bere na vědomí
že žadatel
, doručil dne 24.10.2018 na podatelnu MČ BS svoji žádost
o pronájem nebytového prostoru č. 102, Dornych 25a, Brno (viz příloha č. 2) s tím, že
předmětný prostor se nenachází v uživatelném stavu a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 21.02.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 7 - Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 103,
Masarykova 14, Brno
Usnesení RMČ/2019/6/07 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 103, Masarykova 14, Brno
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.03.2019, nebytový
prostor č. 103, Masarykova 14, Brno, žadatel: G.M. tex plus s.r.o., IČO: 067 05 421,
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účel nájmu: provozování italského bistra/fast foodu, nájemné: 1.140.500 Kč/rok (viz
příloha č. 7), za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 15.02.2019, s tím, že v dalším
řízení budou zohledněny podmínky v návaznosti na technický stav nebytového
prostoru včetně přihlédnutí k existenci stávajícího keramického stropu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy,
ukládá
OISBD postupovat v souladu s usnesením a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatele s usnesením.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 15.02.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 8 - Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 104,
Lidická 10, Brno
Usnesení RMČ/2019/6/08 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 104, Lidická 10, Brno
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy, nebytový prostor č. 104, Lidická 10, Brno s žádným
z žadatelů,
schvaluje
předání nebytového prostoru č. 104, Lidická 10, Brno na OISBD k dalšímu řešení
z důvodu špatného technického stavu a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a postupovat v souladu s usnesením.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 21.02.2019
Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 9 - Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 111,
Lidická 32, Brno
Usnesení RMČ/2019/6/09 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 111, Lidická 32, Brno
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.03.2019, nebytový
prostor č. 111, Lidická 32, Brno, žadatel: Giuseppe Amadei, IČO: 765 86 243, účel
nájmu: provozování originální italské cukrárny a kavárny, nájemné: 180.000 Kč/rok
(viz příloha č. 7), za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 15.02.2019,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatele s usnesením.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 15.02.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 10 - Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 203,
Hlinky 46, Brno
Usnesení RMČ/2019/6/10 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 203, Hlinky 46, Brno
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.03.2019, nebytový
prostor č. 203, Hlinky 46, Brno, žadatel:
, účel nájmu:
parkování osobního vozidla, nájemné: 9.600 Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní
smlouvy do 15.02.2019 (viz příloha č. 3),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
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ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatele s usnesením.
Ing. arch. Petr Bořecký nahlásil podjatost u tohoto bodu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
zdržel se
pro
pro
omluven
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Termín: 15.02.2019
Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 11 - Aktuálně volné nebytové prostory
Usnesení RMČ/2019/6/11 Aktuálně volné nebytové prostory
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu aktuálně volných nebytových prostor (viz příloha č. 2) na
úřední desce MČ BS s výjimkou nebytového prostoru č. 106, Václavská 13, Brno,
schvaluje
předání nebytového prostoru č. 106, Václavská 13, Brno na OISBD k dalšímu řešení
z důvodu špatného technického stavu a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS a
postupovat v souladu s usnesením.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 21.02.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 12 - Podlimitní VZ "Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně - projektová
dokumentace" ve zjednodušeném podlimitním řízení - návrh smlouvy o dílo
Usnesení RMČ/2019/6/12 Podlimitní VZ "Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně
projektová dokumentace" ve zjednodušeném podlimitním řízení - návrh smlouvy o dílo
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
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schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a firmou Atelier 99,
s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 024 63 245, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a firmou
Atelier 99, s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 024 63 245,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy o dílo a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 15.02.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 13 - VZMR Oprava havarijního stavu střechy objektu Mlýnská 21, 23, Brno návrh smlouvy o
dílo
Usnesení RMČ/2019/6/13 VZMR Oprava havarijního stavu střechy objektu Mlýnská 21, 23,
Brno návrh smlouvy o dílo
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava havarijního stavu střechy
objektu Mlýnská 21, 23, Brno“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče FRAMA, spol. s
r. o., Žižkova 995/17a, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 44961219,
schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností
FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 44961219, která
tvoří přílohu č. 1,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
společností FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, Veveří, 602 00 Brno, IČ:
44961219,
pověřuje
vedoucího odboru OISBD podpisem smlouvy,
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ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpisy výše uvedené smlouvy zajistit
a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů konat další kroky k zajištění odsvěření
tohoto objektu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 30.01.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 14 - MŠ Brno, Francouzská 50, p.o. - smlouva s BVaK, a.s.
Usnesení RMČ/2019/6/14 MŠ Brno, Francouzská 50, p.o. - smlouva s BVaK, a.s.
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
souhlasí
za vlastníka nemovitosti s uzavřením dohody o ukončení smlouvy č. 7002 mezi
společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., a MŠ Brno, Francouzská 50, p.o., 602
00 Brno, IČ 64328449, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
souhlasí
za vlastníka připojené stavby s uzavřením smlouvy č. 2010038945 o dodávce pitné
vody a odvádění odpadních vod mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
a MŠ Brno, Francouzská 50, p.o., 602 00 Brno, IČ 64328449, která je přílohou č. 2
tohoto usnesení a
pověřuje
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpisem
uvedených smluvních dokumentů za vlastníka nemovitosti a vlastníka připojené
stavby.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 15 - Část pozemku p.č. 233/1, k.ú. Pisárky - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu plochy
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Usnesení RMČ/2019/6/15 Část pozemku p.č. 233/1, k.ú. Pisárky - uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o nájmu plochy
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
schvaluje
zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu plochy k umístění
reklamního zařízení ze dne 26.06.2017, jejímž předmětem je část pozemku p.č. 233/1,
k.ú. Pisárky, o velikosti 9 m2 na okraji pozemku při ulici Hlinky,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu plochy k umístění reklamního zařízení ze dne
26.06.2017, jejímž předmětem je část pozemku p.č. 233/1, k.ú. Pisárky, o velikosti 9
m2, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a společností Czech
Outdoor s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha, který tvoří přílohu č. 3
tohoto usnesení,
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu plochy k umístění reklamního zařízení
ze dne 26.06.2017, jejímž předmětem je část pozemku p.č. 233/1, k.ú. Pisárky, o
velikosti 9 m2, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a
společností Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha, a to v
případě, že k záměru uzavření dodatku č. 1 nebude doručena žádná připomínka,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedeného dodatku v případě, že k záměru
uzavření dodatku nebude doručena žádná připomínka,
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed zajistit zveřejnění záměru
uzavření dodatku a podpis dodatku.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 16 - Souhlas zřizovatele s přerušením provozu školních družin na základních školách Brno střed během pololetních prázdnin
Usnesení RMČ/2019/6/16 Souhlas zřizovatele s přerušením provozu školních družin na
základních školách Brno - střed během pololetních prázdnin
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
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bere na vědomí
přerušení provozu školních družin v době pololetních prázdnin: ZŠ Brno, Antonínská
3, p.o., ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 3, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o., ZŠ Brno,
Hroznová 1, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.,
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o., ZŠ a MŠ
Brno, nám. 28. října 22, p.o., ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o., ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o., tj.
dne 01.02.2019 a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitelky a ředitele základních škol o
stanovisku RMČ Brno-střed.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 17 - Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019
Usnesení RMČ/2019/6/17 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
projednala
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu a
ukládá
Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání
ZMČ BS.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 25.01.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 18 - STUD, z. s. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
Usnesení RMČ/2019/6/18 STUD, z. s. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
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RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
schvaluje
poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS - STUD,z.s. nad akcí "Queer Ball Brno 2019"
a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
zdržela se zdržela se omluven
pro

Termín: 31.01.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 19 - 4E Production, s. r. o. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
Usnesení RMČ/2019/6/19 4E Production, s. r. o. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
schvaluje
poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS - 4E Production, s. r. o. nad akcí "Brnohraní v
Tržnici" a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 24.01.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

K bodu 20 - Návrh na zjednosměrnění části ulice Havlíčkova
Usnesení RMČ/2019/6/20 Návrh na zjednosměrnění části ulice Havlíčkova
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
souhlasí
se zjednosměrněním části ulice Havlíčkova,
žádá
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Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

OD MMB o přípravu a realizaci dopravního značení dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a
ukládá
uvolněnému členu ZMČ BS pro dopravu a bydlení informovat OD MMB o přijatém
usnesení.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 21.02.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 21 - Vyjádření k navrhované změně dopravního značení - Renneská třída
Usnesení RMČ/2019/6/21 Vyjádření k navrhované změně dopravního značení - Renneská třída
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
souhlasí
s navrhovanými změnami dopravního značení ulice Renneská třída a současně
požaduje upravit část komunikace před domy Renneská 29 a 31 tak, aby vznikl větší
prostor pro chodce a cyklisty a
ukládá
uvolněnému členu ZMČ BS pro dopravu a bydlení informovat OD MMB o přijatém
usnesení.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 21.02.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 22 - Svěření pravomocí RMČ BS v oblasti dopravy
Usnesení RMČ/2019/6/22 Svěření pravomocí RMČ BS v oblasti dopravy
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
svěřuje
Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS, Oddělení dopravy:
- pravomoc udělování souhlasů za vlastníka místní komunikace k žádostem o povolení
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zvláštního užívání komunikace v případě zřízení vyhrazeného parkování, s výjimkou
udělování souhlasů v případě zřízení vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním
postižením (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P), kdy Komisí pro oblast sociální, zdravotní
a občanských záležitostí RMČ BS nebude k žádosti přijato usnesení,
- pravomoc vyjadřovat se k povolení uzavírek nebo objížděk na území městské části
Brno-střed,
svěřuje
tajemníkovi ÚMČ BS pravomoc udělování souhlasů za vlastníka místní komunikace k
žádostem o povolení zvláštního užívání komunikace v případě zřizování restauračních
zahrádek,
pověřuje
pověřeného vedoucího Oddělení dopravy Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS
rozhodováním a podepisováním souhlasů/nesouhlasů dle první části tohoto usnesení a
pověřuje
tajemníka ÚMČ BS rozhodováním a podepisováním souhlasů/nesouhlasů dle druhé
části tohoto usnesení.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 23 - Žádost o vyhrazené parkovací stání
Usnesení RMČ/2019/6/23 Žádost o vyhrazené parkovací stání
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
schvaluje
přidělení vyhrazeného parkovacího stání paní

a

ukládá
odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Hlasování: 1 pro, 0 proti, 9 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.

Termín: ihned

Landa Mandát Mencl Schwab Švachula Vaníček
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
zdržel se zdržela se zdržela se omluven zdržel se zdržel se zdržel se pro zdržel se zdržel se zdržel se
K bodu 24 - Aktualizace Povodňové komise MČ Brno-střed
Usnesení RMČ/2019/6/23 Aktualizace Povodňové komise MČ Brno-střed
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RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
odvolává
Bc. Martina Landu z funkce předsedy Povodňové komise MČ Brno-střed,
JUDr. Michaelu Dumbrovskou z funkce místopředsedkyně Povodňové komise MČ
Brno-střed a
jmenuje
starostu MČ Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla do funkce předsedy Povodňové
komise MČ Brno-střed,
1. místostarostu MČ Brno-střed Bc. Martina Landu do funkce místopředsedy
Povodňové komise MČ Brno-střed.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 25 - Aktualizace Krizového štábu MČ Brno-střed
Usnesení RMČ/2019/6/24 Aktualizace Krizového štábu MČ Brno-střed
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
odvolává
1. místostarostu Bc. Martina Landu z funkce předsedy Krizového štábu MČ Brnostřed a
jmenuje
starostu Ing. arch. Vojtěcha Mencla do funkce předsedy Krizového štábu MČ Brnostřed.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 26 - Komerční banka a.s. - Příloha č. 4 ke smlouvě o přijímání platebních karet
Usnesení RMČ/2019/6/25 Komerční banka a.s. - Příloha č. 4 ke smlouvě o přijímání platebních
karet
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RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
schvaluje
Přílohu č. 4 ke smlouvě o přijímání platebních karet s Komerční bankou, a.s., která
tvoří přílohu tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed bezodkladným podpisem uvedené přílohy a
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického ÚMČ BS uvedený podpis zajistit.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 31.01.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 27 - Smlouva o dodávce služeb Usnesení RMČ/2019/6/26 Smlouva o dodávce služeb RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
schvaluje
smlouvu o dodávce služeb mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brnostřed a
, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dodávce služeb mezi Statutárním městem Brnem, městskou
částí Brno-střed a
, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy a
ukládá
vedoucí Správy nemovitostí městské části Brno-střed podpis smlouvy zajistit.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 31.01.2019

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 28 - Umístění novinového stánku na ul. Nádražní
Usnesení RMČ/2019/6/27 Umístění novinového stánku na ul. Nádražní
RMČ BS na 6. schůzi, konané 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.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 31.01.2019
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 29 - Organizační změna v rámci ÚMČ BS
Usnesení RMČ/2019/6/28 Organizační změna v rámci ÚMČ BS
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
schvaluje
organizační změnu v rámci ÚMČ BS spočívající ve zrušení funkčního místa referenta
oddělení přestupků na Oddělení přestupkovém Odboru právním a organizačním
ÚMČ BS.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 30 - Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
Usnesení RMČ/2019/6/29 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
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schvaluje
podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání od 01.03.2019 na dobu jednoho
roku - úklid veřejného prostranství, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
schvaluje
uzavření dohody s Úřadem práce ČR na základě žádosti dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
pověřuje
starostu MČ BS podpisem žádosti a dohody a
ukládá
vedoucí Oddělení personálního a mzdového OPO ÚMČ BS zajistit potřebné
dokumenty k doložení žádosti a zajištění podpisu dohody.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 31 - Aktualizace OZV statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
Usnesení RMČ/2019/6/30 Aktualizace OZV statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
RMČ BS na 6. schůzi, konané dne 21.01.2019,
bere na vědomí
žádost o udělení výjimky spočívající ve stanovení kratší doby nočního klidu pro akci
"ROCK IN RIVIERA", která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
se zařazením akce "ROCK IN RIVIERA" do přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018 s tím, že noční klid se v
termínu v noci z 24.5.2019 na 25.5.2019 vymezuje na území MČ Brno-střed od 23:00
do 6:00 hodin,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit se zařazením akce "ROCK IN RIVIERA" do přílohy OZV, kterou
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018 s
tím, že noční klid se v termínu v noci z 24.5.2019 na 25.5.2019 vymezuje na území
MČ Brno-střed od 23:00 do 6:00 hodin a
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ukládá
OPO ÚMČ BS doplnit ve smyslu přijatého usnesení materiál k bodu "Aktualizace
OZV statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu", který bude předložen na
nejbližší zasedání ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 32 - Různé - informace, zprávy členů rady
Nebyly předneseny.

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. Roman Kotěra a Bc. Martin Landa
Zapsala: Mgr. Eva Masaryková
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