ZÁPIS
z 5. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v pondělí dne 14.01.2019 od 11.00 hod.
v zasedací místnosti rady
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 9
celkem: 9
Omluven: Ing. Ivo Komárek, Jiří Švachula

K bodu 1 - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná usnášení.
Pan starosta konstatoval, že Mgr. Jan Mandát a Ing. arch. Petr Bořecký zápis ověřili
s tím, že zápis odpovídá skutečnosti.
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: Ing. Martina Schwaba a Mgr. Marii Jílkovou

Hlasování: 9 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
omluven
pro

schvaluje
navržený program:

Zahájení
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
Vernerová Dana, Mgr.
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Vernerová Dana, Mgr.
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
Vernerová Dana, Mgr.
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
Vernerová Dana, Mgr.
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Bratislavská 62, Brno, byt č.
Vernerová Dana, Mgr.
7. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 a Střednědobé výhledy
rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020-2021 – škol a školských
zařízení, zřízených MČ Brno-střed
Ondrašíková Petra, Mgr.
8. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 a Střednědobý výhled
rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020-2021 - Kulturní a
Ondrašíková Petra, Mgr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, p.o., Koliště 645/29, Brno
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 a Střednědobý výhled
rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020-2021 - Sportovní a
rekreační areál Kraví hora, p.o., Dominikánská 2, Brno
Kluziště na Moravském náměstí - výběr nejvhodnější nabídky na
zajištění občerstvení, uzavření smlouvy na zajištění občerstvení, výzva k
podání nabídek na zajištění půjčovny bruslí
Občanské kluby MČ BS - zpráva za 4. čtvrtletí 2018
Umístění restauračních zahrádek
OŽP - Přehled činností uskutečněných v souvislosti s delegováním
pravomoci odsouhlasovat likvidaci neupotřebitelného hmotného majetku
ve správě OŽP za kalendářní rok 2018
Návrh nařízení statutárního města Brna, kterým se zakazuje reklama
šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu
Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o
regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a
restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku
Svěření pravomocí RMČ BS v oblasti dopravy
Přehledy zadaných veřejných zakázek za období říjen - prosinec 2018
Interpelace, 2. ZMČ BS - euroAWK, s.r.o.
Interpelace, 2. ZMČ BS - parkovací plocha Obilní trh
Podnájem bytu – Botanická 41, Brno, byt č.
Různé - informace, zprávy členů rady
Závěr

Ondrašíková Petra, Mgr.

Ondrašíková Petra, Mgr.
Liškutin Petr
Vodáková Šárka, Ing.

Hrnčíř Zbyněk, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.

Plechlová Jana, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.
Štika Petr, Bc.
Vernerová Dana, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.

Hlasování: 9 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
omluven
pro

K bodu 2 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
Usnesení RMČ/2019/5/02 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Cejl 35,
Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01. 03. 2019, s
2

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 28. 02. 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.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická
37, Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01. 03. 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 28. 02. 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.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hybešova
65b, Brno, nájemci
a
, na dobu
neurčitou od 01. 03. 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 28. 02. 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 57,20 Kč/m²/měsíc.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Solniční 3,
Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01. 03. 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 28. 02. 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.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Václavská
20, Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01. 03. 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 28. 02. 2019 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
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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.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Josefská 23,
Brno, nájemci
a
, na dobu neurčitou od
01. 03. 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 28. 02. 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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až f/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

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

Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 14. 02. 2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
Omluven
pro

K bodu 3 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Usnesení RMČ/2019/5/03 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Pekařská
38, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 28.
02. 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 28. 02. 2019 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 96 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
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b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická
21, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 28.
02. 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 28. 02. 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.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hybešova
65c, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 02. 03. 2019 do 31. 03.
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 28. 02. 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 58,63 Kč/m²/měsíc.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hrnčířská
41, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 24. 02. 2019 do 28. 02.
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 28. 02. 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 %.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Orlí 28,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 28. 02. 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 28. 02. 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.
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f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Bratislavská 41, Brno, nájemci
a
, na
dobu určitou od 01. 03. 2019 do 28. 02. 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 28.
02. 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.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Orlí 5,
Brno, nájemci
a
, na dobu určitou od
01. 03. 2019 do 28. 02. 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 28. 02. 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.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. ,
Starobrněnská 7, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019
do 28. 02. 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 28. 02. 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.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Mendlovo
nám. 12, Brno, nájemci
a
, na dobu
určitou od 01. 03. 2019 do 28. 02. 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 28. 02. 2019 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
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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 dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Bratislavská 1, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01. 03. 2019 do 28. 02. 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
28. 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 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 lodžie bude pro účely výpočtu nájemného za užívání
bytu započtena pouze 50 %.
k/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
3) k bytu č. , Rumiště 11, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01. 03. 2019 do 28. 02. 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
28. 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 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 bude pro účely výpočtu nájemného za
užívání bytu započtena pouze 50 %.
l/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. ,
Novobranská 10, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 10. 02.
2019 do 28. 02. 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 28. 02. 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.
m/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Mášova 21,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 28. 02.
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 28. 02. 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 balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
50 %.
n/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hrnčířská
41, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 28. 02.
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 28. 02. 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 balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
50 %.
o/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Zámečnická 8, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019
do 28. 02. 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 28. 02. 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.
p/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Ludmily
Konečné 17, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019
do 28. 02. 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 28. 02. 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 %.
q/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Stará 2,
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Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 28. 02.
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 28. 02. 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.
r/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Úvoz 118,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 28. 02.
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 28. 02. 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 balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
50 %.
s/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Kobližná 8,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 28. 02.
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 28. 02. 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
terasy a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
50 %.
t/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Moravské
nám. 14a, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do
28. 02. 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 28. 02. 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
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terasy, 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 ve vztahu k
bodu a/ až i/, l/ až t/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve vztahu
k bodu j/ a k/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 14. 02. 2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
omluven
pro

K bodu 4 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
Usnesení RMČ/2019/5/04 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Zelný trh
21, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 29. 02.
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 28. 02. 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.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vídeňská
14, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 29. 02.
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 nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28. 02. 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
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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/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 14. 02. 2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
omluven
pro

K bodu 5 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
Usnesení RMČ/2019/5/05 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vinohrady
28, Brno, nájemci
a
, na dobu určitou od 01.
03. 2019 do 29. 02. 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, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 28. 02. 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. , Václavská
10, Brno, nájemci
a
, na dobu určitou
od 01. 03. 2019 do 29. 02. 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, přičemž všechny tři podmínky musí
být splněny nejpozději do 28. 02. 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
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pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Jánská 7,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 29. 02.
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 28. 02. 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.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Křídlovická 56, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03.
2019 do 29. 02. 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, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 28. 02. 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 balkonu bude pro účely výpočtu
nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Stavební 9, Brno, nájemci
a
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 29. 02. 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 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, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 28. 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 67,67 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Stavební 9, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.
03. 2019 do 29. 02. 2020, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
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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 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, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 28. 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 67,67 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. , Dornych 29,
Brno, nájemce
a
, na dobu určitou od 01.
03. 2019 do 29. 02. 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 28. 02. 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.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vídeňská
14, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 29.
02. 2020, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním
bytu tři měsíce předem, a to tak, že nájemci 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, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 28. 02. 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 %.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Poříčí 37,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 29. 02.
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, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 28. 02.
2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu
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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
%a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu k
bodu a/ až d/, g/ až i/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve
vztahu k bodu e/ a f/, uzavření notářského zápisu správcem k bytu ve vztahu k bodu a/,
b/, d/ až f/, h/ a i/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 14. 02. 2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
omluven
pro

K bodu 6 - Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Bratislavská 62, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/5/06 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Bratislavská 62, Brno, byt
č.
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu vázanému na výkon
domovnických prací, služební byt č. , Bratislavská 62, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01. 03. 2019 do 29. 02. 2020, tj. na dobu výkonu
domovnických prací prováděných nájemcem pro pronajímatele, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
(viz příloha č. 2), s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou uzavření
dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a s
podmínkou předchozího uzavření dohody o pracovní činnosti, přičemž všechny
podmínky musí být splněny nejpozději do 28. 02. 2019. Náklady spojené se sepsáním
notářského zápisu bude hradit nájemce. 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, uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s
usnesením.
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 14. 02. 2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
omluven
pro

K bodu 7 - Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 a Střednědobé výhledy rozpočtu
příspěvkových organizací na rok 2020-2021 – škol a školských zařízení, zřízených MČ
Brno-střed
Usnesení RMČ/2019/5/07 Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 a Střednědobé výhledy
rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020-2021 – škol a školských zařízení,
zřízených MČ Brno-střed
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 – škol a školských zařízení, zřízených
MČ Brno-střed, dle přílohy č. 1,
schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020-2021 – škol a
školských zařízení, zřízených MČ Brno-střed, dle přílohy č. 2
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, zřízených MČ Brnostřed, o stanovisku RMČ Brno-střed.

Hlasování: 9 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
omluven
pro

K bodu 8 - Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace na rok 2020-2021 - Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, p.o.,
Koliště 645/29, Brno
Usnesení RMČ/2019/5/08 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 a Střednědobý výhled
rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020-2021 - Kulturní a vzdělávací středisko „U
Tří kohoutů“, p.o., Koliště 645/29, Brno
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RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 - Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří
kohoutů“, p.o., Koliště 645/29, Brno, dle přílohy č. 1,
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020-2021 - Kulturní a
vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, p.o., Koliště 645/29, Brno, dle přílohy č. 2
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkové organizace - Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“,
p.o., Koliště 645/29, Brno, o stanovisku RMČ Brno-střed.
Hlasování: 9 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
omluven
pro

K bodu 9 - Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace na rok 2020-2021 - Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o., Dominikánská
2, Brno
Usnesení RMČ/2019/5/09 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 a Střednědobý výhled
rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020-2021 - Sportovní a rekreační areál Kraví
hora, p.o., Dominikánská 2, Brno
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 - Sportovní a rekreační areál Kraví hora,
p.o., Dominikánská 2, Brno, dle přílohy č. 1,
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020-2021 - Sportovní a
rekreační areál Kraví hora, p.o., Dominikánská 2, Brno, dle přílohy č. 2
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkové organizace - Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o.,
Dominikánská 2, Brno, o stanovisku RMČ Brno-střed.
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Hlasování: 9 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
omluven
pro

K bodu 10 - Kluziště na Moravském náměstí - výběr nejvhodnější nabídky na zajištění občerstvení,
uzavření smlouvy na zajištění občerstvení, výzva k podání nabídek na zajištění půjčovny
bruslí
Usnesení RMČ/2019/5/10 Kluziště na Moravském náměstí - výběr nejvhodnější nabídky na
zajištění občerstvení, uzavření smlouvy na zajištění občerstvení, výzva k podání
nabídek na zajištění půjčovny bruslí
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise ve věci uzavření "Smlouvy o zajištění provozu
občerstvení - Kluziště na Moravském náměstí", který tvoří přílohu č. 3 tohoto
usnesení,
vybírá
jako poskytovatele služby "Zajištění provozu občerstvení - Kluziště na Moravském
náměstí" jako nejvhodnější nabídku uchazeče:
FoodPark s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 04146042,
schvaluje
smlouvu o zajištění provozu občerstvení - Kluziště na Moravském náměstí mezi
statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a společností FoodPark s.r.o.,
se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 04146042, která tvoří přílohu č. 5 tohoto
usnesení,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění provozu občerstvení - Kluziště na Moravském
náměstí mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a společností
FoodPark s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 04146042,
bere na vědomí
neobdržení žádné nabídky ve lhůtě stanovené ve výzvě k podání nabídek do
výběrového řízení na poskytovatele služby "Zajištění provozu půjčovny bruslí Kluziště na Moravském náměstí",
schvaluje
výzvu k podání nabídek na zajištění provozu půjčovny bruslí po dobu provozu
Kluziště na Moravském náměstí v zimní sezoně 2018/2019 v období od 16. 02. 2019
do 28. 2. 2019 a v sezónách 2019/2020 a 2020/2021, která tvoří přílohu č. 6 tohoto
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usnesení,
souhlasí
se zveřejněním výzvy k podání nabídek na zajištění provozu půjčovny bruslí po dobu
provozu Kluziště na Moravském náměstí v zimní sezoně 2018/2019 v období od 16.
02. 2019 do 28. 2. 2019 a v sezónách 2019/2020 a 2020/2021,
stanovuje
komisi pro otevírání obálek na základě výše uvedených výzev k podání nabídek,
stanovuje
komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na základě výše uvedených výzev k podání
nabídek,
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek na základě výše uvedených výzev k podání nabídek:
člen Mgr. Petra Ondrašíková
člen Mgr. Evžen Hrubeš
člen Ing. Martin Schwab
jmenuje
členy/náhradníky komise pro výběr nejvhodnější nabídky na základě výše uvedených
výzev k podání nabídek:
člen Mgr. Petra Ondrašíková
člen Ing. Martin Schwab
člen Miroslav Vaníček
člen JUDr. Michaela Dumbrovská
náhradník Ing. Roman Kotěra
náhradník Ing. arch. Petr Bořecký
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené smlouvy,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené výzvy k podání nabídek,
pověřuje
ředitele Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, p.o., zajištěním doplňkové
služby Kluziště na Moravském náměstí, tj. provozu půjčovny bruslí, po přechodnou
dobu, tj. od 16.01.2019 do doby uzavření příslušné smlouvy na základě výše uvedené
výzvy k podání nabídek, a
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed zajistit podpis výše
uvedených dokumentů a zveřejnění výzvy.
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Termín: ihned
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
omluven
pro

K bodu 11 - Občanské kluby MČ BS - zpráva za 4. čtvrtletí 2018
Usnesení RMČ/2019/5/11 Občanské kluby MČ BS - zpráva za 4. čtvrtletí 2018
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
bere na vědomí
zprávu o pronájmu a správě tří občanských klubů MČ BS Hybešova 65a, Kounicova
43 a Starobrněnská 15 za 4. čtvrtletí 2018 popsanou v důvodové zprávě tohoto
materiálu.

Hlasování: 9 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
omluven
pro

K bodu 12 -Umístění restauračních zahrádek
Usnesení RMČ/2019/5/12 Umístění restauračních zahrádek
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
souhlasí
s umístěním restauračních zahrádek uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu s tím, že
v případě nedodržování obecně závazné vyhlášky SMB č. 11/2017, o nočním klidu, ve
znění pozdějších obecně závazných vyhlášek a nařízení SMB č. 1/2002, kterým se
vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení žadatelem (provozovatelem), může
RMČ BS rozhodnout o odejmutí souhlasu,
ukládá
Oddělení dopravy ÚMČ BS vyhotovit vyrozumění o přijatých usnesení a
pověřuje
uvolněného člena ZMČ BS pro dopravu a bydlení podpisem těchto vyrozumění.
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Hlasování: 9 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
omluven
pro

K bodu 13 -OŽP - Přehled činností uskutečněných v souvislosti s delegováním pravomoci
odsouhlasovat likvidaci neupotřebitelného hmotného majetku ve správě OŽP za kalendářní
rok 2018
Usnesení RMČ/2019/5/13 OŽP - Přehled činností uskutečněných v souvislosti s delegováním
pravomoci odsouhlasovat likvidaci neupotřebitelného hmotného majetku ve správě
OŽP za kalendářní rok 2018
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
bere na vědomí
přehled činností uskutečněných v kalendářním roce 2018 v souvislosti s delegováním
pravomoci odsouhlasovat likvidaci neupotřebitelného hmotného majetku ve správě
OŽP na vedoucího Odboru životního prostředí ÚMČ města Brna, Brno-střed, který je
přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Hlasování: 9 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
omluven
pro

K bodu 14 -Návrh nařízení statutárního města Brna, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně
přístupných místech mimo provozovnu
Usnesení RMČ/2019/5/14 Návrh nařízení statutárního města Brna, kterým se zakazuje reklama
šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
odkládá
rozhodnutí.
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Hlasování: 9 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
omluven
pro

K bodu 15 -Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
Usnesení RMČ/2019/5/15 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017
o nočním klidu
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
bere na vědomí
žádosti o udělení výjimky spočívající ve stanovení kratší doby nočního klidu doručené
MČ BS, které tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu,
souhlasí
s návrhem 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, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
s návrhem 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, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
se zařazením výjimečných případů pro stanovení kratší doby nočního klidu dle přílohy
č. 3 tohoto materiálu 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,
nesouhlasí
se zařazením výjimečných případů pro stanovení kratší doby nočního klidu pro akce
dle přílohy č. 5 tohoto materiálu 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,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem 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, včetně 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, a to dle přílohy
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č. 2 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit se zařazením výjimečných případů pro stanovení kratší doby
nočního klidu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu 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,
doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit se zařazením výjimečných případů pro stanovení kratší doby
nočního klidu dle přílohy č. 5 tohoto materiálu 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 a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
omluven
pro

K bodu 16 -Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Usnesení RMČ/2019/5/16 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o
regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
projednala
návrh na aktualizaci stávajícího znění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních
a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, v platném znění,
souhlasí
se stávajícím zněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a
restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, v platném znění, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit se stávajícím zněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního
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města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních
a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, v platném znění, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
omluven
pro

K bodu 17 -Svěření pravomocí RMČ BS v oblasti dopravy
Usnesení RMČ/2019/5/17 Svěření pravomocí RMČ BS v oblasti dopravy
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,

svěřuje
Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS, Oddělení dopravy,
- pravomoc udělování souhlasů za vlastníka místní komunikace k žádostem o povolení
zvláštního užívání komunikace v případě zřízení vyhrazeného parkování a
- 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: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: ihned

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
omluven
pro

K bodu 18 -Přehledy zadaných veřejných zakázek za období říjen - prosinec 2018
Usnesení RMČ/2019/5/18 Přehledy zadaných veřejných zakázek za období říjen - prosinec 2018
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
bere na vědomí
přehledy zadaných veřejných zakázek za období říjen-prosinec 2018 dle přílohy č. 1
až 12 tohoto materiálu a
ukládá
Odboru informatiky zveřejnit přehledy na webových stránkách městské části Brnostřed v příslušné sekci.

Hlasování: 9 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
omluven
pro

K bodu 19 -Interpelace, 2. ZMČ BS - euroAWK, s.r.o.
Usnesení RMČ/2019/5/19 Interpelace, 2. ZMČ BS - euroAWK, s.r.o.
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
schvaluje
odpověď na interpelaci JUDr. Závodského vznesenou na 2. ZMČ BS týkající se
reklamních zařízení provozovaných společností euroAWK, s.r.o., která tvoří přílohu č.
1 tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS zaslání odpovědi zajistit.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: ihned

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
omluven
pro

K bodu 20 -Interpelace, 2. ZMČ BS - parkovací plocha Obilní trh
Usnesení RMČ/2019/5/20 Interpelace, 2. ZMČ BS - parkovací plocha Obilní trh
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
schvaluje
odpověď na interpelaci JUDr. Závodského vznesenou na 2. ZMČ BS týkající se
parkovací plochy u Obilního trhu, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
ukládá
OPO ÚMČ BS zaslání odpovědi zajistit.

Hlasování: 9 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
omluven
pro

K bodu 21 - Podnájem bytu – Botanická 41, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/5/21 Podnájem bytu – Botanická 41, Brno, byt č.
RMČ BS na 5. schůzi, konané dne 14. 01. 2019,
schvaluje
podnájem bytu č. , Botanická 41, Brno, nájemce
, pro
podnájemce
, a to na dobu určitou od 01. 01. 2019 do 31. 12.
2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
nejpozději do 31. 01. 2019 a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
omluven
pro

Termín: 14. 02. 2019

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
omluven
pro

K bodu 22 - 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. Martin Schwab a Mgr. Marie Jílková
Zapsala: Mgr. Eva Masaryková
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