ZÁPIS
z 206. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v pondělí dne 24.09.2018 od 10.00 hod.
v zasedací místnosti rady
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 9
celkem: 9
Omluven: Ing. Schwab, J. Švachula

K bodu 1 - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta pan Bc. Martin Landa. Schůze byla schopná usnášení.
Ověřovatelé 205. RMČ BS Ing. arch. Bořecký a BcA. Butula konstatovali, že zápis byl
ověřen a odpovídá skutečnosti.

RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: Mgr. Flamiková, Ing. arch. Bořecký
Schváleno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

schvaluje
navržený program:
1. Zahájení
2. VZ malého rozsahu – „ALTÁNEK – TANČÍRNA V PARKU
ANTHROPOS“ (PaRo) Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
3. Přehled odsouhlasených likvidací neupotřebitelného dlouhodobého
movitého majetku školami, školskými zařízeními, příspěvkovými
organizacemi
4. Předání majetku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o.
5. Změna odpisového plánu ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o., na rok 2018
6. Převod mezi rezervním fondem a fondem investic příspěvkové
organizace MŠ U sluníček Brno, Horní 16
7. Návrh na stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za rok
2018
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Landa Martin, Bc.
Hrnčíř Zbyněk, Mgr.

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

8. Udělení souhlasu zřizovatele se zapojením Mateřské školy Brno,
Francouzská 50, p.o. zřizované městskou částí Brno-střed do výzvy OP
VVV (č. 02_18_063) "Podpora zjednodušených projektů z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro MŠ a ZŠ II"
Ondrašíková Petra, Mgr.
9. Souhlas zřizovatele s přerušením provozu školních družin na základních
Ondrašíková Petra, Mgr.
školách Brno-střed
Štika Petr, Bc.
10. Smlouva o dílo a poskytování služeb
Flamiková Jasna, Mgr.
11. Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna
Flamiková Jasna, Mgr.
12. Vnitroblok Grohova-Čápkova-Jana Uhra-Úvoz – požadavek na IZ
Flamiková Jasna, Mgr.
13. Vnitroblok Žižkova-Úvoz – studie
Flamiková Jasna, Mgr.
14. Studie rekonstrukce ulice Křenová – vyjádření
Flamiková Jasna, Mgr.
15. Studie Oblast Veveří – vyjádření
Flamiková Jasna, Mgr.
16. Studie Ulice Vídeňská
Flamiková Jasna, Mgr.
17. Benešova – parkoviště, ceny
Landa Martin, Bc.
18. Poříčí – legalizace parkování v úseku Rybářská-Křížkovského
Matejov Tomáš, Ing.
19. Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2018
20. Jobspin International s. r. o. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku
Landa Martin, Bc.
MČ BS
Liškutin Petr
21. Dohoda o centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie
Liškutin Petr
22. Pozemek p.č. 1480, k.ú. Staré Brno - přístup II.
Staňková Veronika, Mgr.
23. Dotační program FREE WC pro rok 2019
Vodáková Šárka, Ing.
24. Umístění restauračních zahrádek
Vodáková Šárka, Ing.
25. /29/18/-Prodej, odsvěření domu Milady Horákové 19/nám. 28. října 1
26. /18/114/ - Stanovisko MČ BS k záměru – Parkovací dům, p.č.
Vodáková Šárka, Ing.
207/1,46,53, k.ú. Štýřice (Polní)
27. /18/113/ - Stanovisko MČ BS k PD a věcné břemeno p.č. 1412, k.ú.
Pisárky (Pisárecká)
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
28. /64/18/ - Věcné břemeno p.č. 1134/1,2, k.ú. Pisárky (Vinohrady)
Vodáková Šárka, Ing.
29. /78/18/ - Věcné břemeno p.č. 450/1, k.ú. Štýřice (Vojtova)
Vodáková Šárka, Ing.
30. /72/18/ - Směna p.č. 138/38, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
Vodáková Šárka, Ing.
31. Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4) – II.
Vodáková Šárka, Ing.
32. Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6) – XVIII.
Vodáková Šárka, Ing.
33. Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6) – I.
Vodáková Šárka, Ing.
34. Záměr pronájmu p.č. 1263/16, k.ú. Štýřice (Celní)
Vodáková Šárka, Ing.
35. Záměr pronájmu p.č. 871/2, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Vernerová Dana, Mgr.
36. Žádost o narovnání právního stavu – Křídlovická 64, Brno, byt č.
Vernerová Dana, Mgr.
37. Žádost o narovnání právního stavu – Bratislavská 41, Brno, byt č.
Vernerová Dana, Mgr.
38. Žádost o uzavření dohody o splátkách – Lidická 32, Brno, byt č.
Vernerová Dana, Mgr.
39. Žádost o uzavření nájemní smlouvy – Cejl 51, Brno, byt č.
Vernerová Dana, Mgr.
40. Výměny bytů – Václavská 15, Brno, byt č.
a Kounicova 1, Brno, byt č.
Vernerová Dana, Mgr.
41. Výměny bytů - Lidická 8, Brno, byt č.
Vernerová Dana, Mgr.
42. Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce – Gallašova 2, Brno, byt č.
Vernerová Dana, Mgr.
43. Rozšíření předmětu nájmu - Leitnerova 24, Brno, byt č.
Zúžení
předmětu
nájmu
Cejl
28,
Brno,
byt
č.
Vernerová Dana, Mgr.
44.
Vernerová Dana, Mgr.
45. Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování – Květinářská 2, Brno, byt č.
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.

Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (V. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (VI. část)
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Příční 24, Brno, byt č.
Nesouhlasy s prodloužením nájemních vztahů
Nesouhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu – Orlí 6, Brno, byt č.
Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu – Bratislavská 41, Brno,
byt č.
Uzavření nájemních smluv rozhodnutím statutárního města Brna sociální byty bez potřeby komplexní sociální podpory
Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Vídeňská 14,
Brno, byt č.
Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Vídeňská 14,
Brno, byt č.
Uzavření nájemní smlouvy k bytové náhradě – za byt č. , Nové sady 8a,
Brno
Uzavření nájemních smluv – Orlí 8, Brno
Uzavření nájemních smluv – Orlí 12, Brno
Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (I. část)
Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (II. část)
Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (III. část)
Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (IV. část)
Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (V. část)
Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (VI. část)
Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (VII. část)
Výpověď nájemců z nájmu bytu - Průchodní 1, Brno, byt č.
Žádost o pronájem prostoru - "bývalá prádelna", Orlí 6, Brno
Aktuálně volný nebytový prostor - nebytový prostor č. 101, Kapucínské
náměstí 7, Brno
Podlimitní VZ "Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně –
projektová dokumentace" ve zjednodušeném podlimitním řízení,
schválení zadávací dokumentace
Žádost o poskytnutí záštity nad akcí Svátek seniorů - Den seniorů 2018
Různé - informace, zprávy členů rady
Závěr

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

Liškutin Petr
Landa Martin, Bc.

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

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro
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Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 2 - VZ malého rozsahu – „ALTÁNEK – TANČÍRNA V PARKU ANTHROPOS“ (PaRo)
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
Usnesení RMČ/2018/206/02 VZ malého rozsahu – „ALTÁNEK – TANČÍRNA V PARKU
ANTHROPOS“ (PaRo) Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „ALTÁNEK –
TANČÍRNA V PARKU ANTHROPOS“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče
BIOAQUA s.r.o., IČ: 49454030, Tománkova 34/9, 683 01 Rousínov,
schvaluje
smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a BIOAQUA s.r.o., která
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a BIOAQUA
s.r.o.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed bezodkladným podpisem smlouvy a
ukládá
vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ BS podpis smlouvy zajistit.
Termín: 31.12.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 3 - Přehled odsouhlasených likvidací neupotřebitelného dlouhodobého movitého majetku
školami, školskými zařízeními, příspěvkovými organizacemi
Usnesení RMČ/2018/206/03 Přehled odsouhlasených likvidací neupotřebitelného dlouhodobého
movitého majetku školami, školskými zařízeními, příspěvkovými organizacemi
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
bere na vědomí
přehled odsouhlasených likvidací neupotřebitelného dlouhodobého movitého majetku
školami, školskými zařízeními, příspěvkovými organizacemi dle přílohy.
Termín: 31.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 4 - Předání majetku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o.
Usnesení RMČ/2018/206/04 Předání majetku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Brno, Horní 16,
p.o.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
předání majetku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu k hospodaření ZŠ a MŠ Brno, Horní
16, p.o.
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příslušného předávacího protokolu dle přílohy a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpis výše
uvedeného protokolu zajistit.
Termín: 31.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 5 - Změna odpisového plánu ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o., na rok 2018
Usnesení RMČ/2018/206/05 Změna odpisového plánu ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o., na rok 2018
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
změnu odpisového plánu ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o., na rok 2018 dle přílohy č. 1 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkové organizace o stanovisku RMČ BS.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro
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Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 6 - Převod mezi rezervním fondem a fondem investic příspěvkové organizace MŠ U sluníček
Brno, Horní 16
Usnesení RMČ/2018/206/06 Převod mezi rezervním fondem a fondem investic příspěvkové
organizace MŠ U sluníček Brno, Horní 16
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
převod mezi rezervním fondem a fondem investic příspěvkové organizace MŠ U
sluníček Brno, Horní 16 dle přílohy č. 1 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkové organizace o stanovisku RMČ BS.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 7 - Návrh na stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za rok 2018
Usnesení RMČ/2018/206/07 Návrh na stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za
rok 2018
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací za rok 2018 dle přílohy č. 1 a
pověřuje
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpisem
platebních poukazů.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 8 - Udělení souhlasu zřizovatele se zapojením Mateřské školy Brno, Francouzská 50, p.o.
zřizované městskou částí Brno-střed do výzvy OP VVV (č. 02_18_063) "Podpora
zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony
pro MŠ a ZŠ II"
Usnesení RMČ/2018/206/08 Udělení souhlasu zřizovatele se zapojením Mateřské školy Brno,
6

Francouzská 50, p.o. zřizované městskou částí Brno-střed do výzvy OP VVV (č.
02_18_063) "Podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání - Šablony pro MŠ a ZŠ II"
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
souhlasí
se zapojením MŠ Brno, Francouzská 50, p.o. do výzvy OP VVV (02_18_063)
"Podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání - Šablony pro MŠ a ZŠ II",
pověřuje
starostu MČ Brno-střed,
ZŘIZOVATELE“ a

pana

Martina

Landu

podpisem

„SOUHLASU

ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitelku MŠ Brno, Francouzská 50,
p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed a zajistit podpis daných dokumentů.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 9 - Souhlas zřizovatele s přerušením provozu školních družin na základních školách Brno-střed
Usnesení RMČ/2018/206/09 Souhlas zřizovatele s přerušením provozu školních družin na
základních školách Brno-střed
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
bere na vědomí
přerušení provozu školních družin v době podzimních prázdnin: ZŠ a MŠ Brno, nám.
28. října 22, p.o., ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o. tj. ve dnech 29.-30.10.2018 a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitele Základních škol Brno-střed o
stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro
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Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 10 - Smlouva o dílo a poskytování služeb
Usnesení RMČ/2018/206/10 Smlouva o dílo a poskytování služeb
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
Smlouvu o dílo a poskytování služeb se společností RENTEL a. s., IČ: 261 28 233, se
sídlem Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy, jejímž předmětem je
poskytování e-learningové aplikace "eKurzy", dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo a poskytování služeb se společností RENTEL a. s., IČ:
261 28 233, se sídlem Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy, jejímž
předmětem je poskytování e-learningové aplikace "eKurzy", dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy a
ukládá
tajemníkovi ÚMČ Brno-střed podpis výše uvedených dokumentů zajistit a následně
zveřejnit smlouvu v registru smluv.
Termín: 28.09.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 11 - Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna
Usnesení RMČ/2018/206/11 Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
souhlasí
s předloženým záměrem „Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města
Brna“ dle přílohy č. 2 tohoto materiálu za těchto podmínek:
1. Pojížděné plochy komunikací mezi hroby budou navrženy pouze v šíři 3,0
metrů. Preferujeme provedení v živičném povrchu lemovaném dvoulinkou z
kamenné dlažby v úrovni terénu.
2. Pásy mezi pojížděnou komunikací a hroby budou provedeny v mlatu.
Preferujeme provedení bez obruby, v případě technologické potřeby
doporučujeme použít kovovou pásovinu nevystupující na terén a
ukládá
Útvaru 3. místostarostky stanovisko odeslat Odboru investičnímu Magistrátu města
Brna.
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Termín: 28.09.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 12 - Vnitroblok Grohova-Čápkova-Jana Uhra-Úvoz – požadavek na IZ
Usnesení RMČ/2018/206/12 Vnitroblok Grohova-Čápkova-Jana Uhra-Úvoz – požadavek na IZ
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
žádá
o vypracování a projednání žádosti o souhlas se zpracováním IZ “Vnitroblok
Grohova-Čápkova-Jana Uhra-Úvoz” dle pořizované územní studie a výstupů z jejího
veřejného projednání, které jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto materiálu a
ukládá
Útvaru 3. místostarostky žádost odeslat na OÚPR Magistrátu města Brna.
Termín: 28.09.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 13 - Vnitroblok Žižkova-Úvoz – studie
Usnesení RMČ/2018/206/13 Vnitroblok Žižkova-Úvoz – studie
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
bere na vědomí
urbanistickou studii “Řešení vnitrobloku Úvoz/Žižkova a okolí” a zápis z jejího
veřejného projednání, které jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto materiálu.
Termín: 28.09.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

K bodu 14 - Studie rekonstrukce ulice Křenová – vyjádření
Usnesení RMČ/2018/206/14 Studie rekonstrukce ulice Křenová – vyjádření
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Schwab
omluven

Švachula
omluven

RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
vyjádření ke studii rekonstrukce ulice Křenová ve znění:
Městská část Brno-střed souhlasí s předloženou studií “Rekonstrukce ulice Křenová”
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu za těchto podmínek:
1. Velké dopravní stíny nahradit stavebními úpravami (vysazené chodníkové
plochy, ostrůvky).
2. Na ústí ulice Štěpánské doplnit stávající přechod pro chodce a navrhnout
vysazenou chodníkovou plochu na šířku parkovacího pásu po pravé straně
ulice.
3. Připojení obslužné komunikace u objektů Křenová č.o. 21, 23, 25 řešit přes
chodníkový přejezd, případně dlouhý příčný práh.
4. Připojení ulice Cyrilské řešit přes dlouhý příčný práh (hranice připravované
zóny 30).
5. Na připojení komunikace Křenová mezi objekty č.o. 65 a 67 zvážit zřízení
vysazených chodníkových ploch a dlouhého příčného prahu.
6. Na připojení komunikace Zderadova zřídit přechod pro chodce, vysazené
chodníkové plochy a dlouhý příčný práh (hranice připravované zóny 30).
7. Doplnit variantu v oblasti zastávek Masná s posunem tramvajové trati na jih,
která byla projednávána na výrobních výborech a která by umožnila
kontinuální vedení ochranného jízdního pruhu pro cyklisty ve směru do centra
a rozšíření chodníku v úseku řadicích pruhů.
8. Uspořádání ul. Masné doplnit v souladu s cyklogenerelem o jízdní pruhy pro
cyklisty a
ukládá
Útvaru 3. místostarostky usnesení odeslat Odboru dopravy Magistrátu města Brna.
Termín: 28.09.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 15 - Studie Oblast Veveří – vyjádření
Usnesení RMČ/2018/206/15 Studie Oblast Veveří – vyjádření
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
souhlasí
s předloženou studií “Oblast Veveří” (PK Ossendorf) dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
za těchto podmínek:
1. Nedělat přechody pro chodce přes pás pro cyklisty (stezka na chodníku).
Vzhledem k předpokládaným intenzitám chodců a cyklistů budou vhodnější
místa pro přecházení.
2. Zachovat stromořadí v úseku Hrnčířská > Šumavská. Toto bylo požadováno na
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výrobních výborech zástupci městské části, KAM a VZMB. Toho je možné
dosáhnout vypuštěním předjízdného pruhu nebo jeho realizací až za
stromořadím.
3. Řešit ústí ulic Hrnčířská a Resslova v souladu s výhledovými zónami 30:
navrhnout vysazené chodníkové plochy a dlouhé příčné prahy.
4. Přepracovat návrh tramvaje v Šumavské (výkres B.8) v souladu s koncepcí
cyklistické dopravy (výkres C.7): doplnit cyklopruhy na ul. Pod Kaštany a
opatření pro levé odbočení cyklistů v křižovatce (Šumavská > Pod Kaštany).
5. Přepracovat návrh tramvaje v Šumavské (výkres B.8) tak, aby navržené
uspořádání více korespondovalo s městským prostředím a bylo přátelštější k
chodcům: zejména eliminovat by-passy na křižovatkách.
6. Doplnit do studie opatření pro cyklisty dle cyklogenerelu, zejména doplnit
cyklopruhy na ul. Minské a ul. Kounicově a
ukládá
Útvaru 3. místostarostky usnesení odeslat na Odbor dopravy Magistrátu města Brna.
Termín: 29.09.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 16 - Studie Ulice Vídeňská
Usnesení RMČ/2018/206/16 Studie Ulice Vídeňská
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
souhlasí
s předloženou studií “Ulice Vídeňská” (PK Ossendorf) dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu za těchto podmínek:
1. Nedělat přechody pro chodce přes pás pro cyklisty v 2. úseku (stezka na
chodníku). Vzhledem k předpokládaným intenzitám chodců a cyklistů budou
vhodnější místa pro přecházení.
2. Řešit ústí všech bočních ulic v souladu s výhledovými zónami 30 - navrhnout
vysazené chodníkové plochy a dlouhé příčné prahy. Na ul. Gallašově je již
realizováno, ve studii je stav před rekonstrukcí. Dopravní plochu za
tramvajovým pásem, po jejím vybočení ze středu ulice řešit jako travnatý pás.
3. Velké dopravní stíny (zejména na začátcích a koncích parkovacích pruhů)
nahradit stavebními úpravami (vysazené chodníkové plochy, ostrůvky).
4. Vypustit zbytné odbočovací pruhy (vpravo) před křižovatkami s ul. Polní, resp.
se slepou komunikací k objektu Vídeňská č.o. 22.
5. Zachovat minimální šířku jízdního pruhu s jízdním pruhem pro cyklisty 4,0 m:
na přechodu pro chodce u ul. Gallašovy rozšířit vozovku na obě strany o 0,25
m.
6. Doplnit přechod pro chodce (místo pro přecházení) přes Vídeňskou na
křižovatce s Táborským nábřežím. Tak, aby plánovaná rekonstrukce ul.
Vídeňská byla v souladu s připravovaným projektem rekonstrukce ulice
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Křížova, Poříčí. Navrhovaný podjezd pod mostem nevyhovuje pro všechny
pohyby v rámci uličního prostoru a jeho realizace je nejistá. Řešení
úrovňového místa pro přecházení požadovala MČ opakovaně na výrobních
výborech i samostatným dopisem na OD MMB ze dne 14.12.2016 (bylo
projednáno Komisí dopravy a služeb RMČ Brno-střed a schváleno 110. RMČ
BS dne 12. 12. 2016 usnesením č. RMČ/2016/110/15).
7. Stromořadí řešit po celé délce ulice Vídeňská, při její východní hranici.
Stromořadí řešit v chodníku, jehož šíře činí převážně 3,5 m a
ukládá
Útvaru 3. místostarostky usnesení odeslat Odboru dopravy Magistrátu města Brna.
Termín: 28.09.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 17 - Benešova – parkoviště, ceny
Usnesení RMČ/2018/206/17 Benešova – parkoviště, ceny
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
žádá
o změnu ceníku na parkovišti na Benešově ulici (naproti hotelu Grand):
· Do 15 minut zdarma;
· Prvních 30 minut 20 Kč;
· 30 až 60 minut 40 Kč;
· Každá další čtvrthodina 15 Kč a
ukládá
Útvaru 3. místostarostky usnesení odeslat Odboru dopravy Magistrátu města Brna.
Termín: 28.09.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 18 - Poříčí – legalizace parkování v úseku Rybářská-Křížkovského
Usnesení RMČ/2018/206/18 Poříčí – legalizace parkování v úseku Rybářská-Křížkovského
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
žádá
o projednání, stanovení a realizaci dopravního značení na ul. Poříčí v úseku Rybářská–
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Křížkovského, spočívající v legalizaci podélného parkování po jedné straně vozovky,
dle přílohy a
ukládá
sekretariátu starosty žádost včetně přílohy odeslat na Odbor dopravy Magistrátu města
Brna.
Termín: 28.09.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 19 - Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2018
Usnesení RMČ/2018/206/19 Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2018
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 28 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 28.09.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 20 - Jobspin International s. r. o. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
Usnesení RMČ/2018/206/20 Jobspin International s. r. o. - žádost o poskytnutí záštity a užití
znaku MČ BS
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS - Jobspin International s. r. o.
nad akcí "Veletrh práce pro mezinárodní komunitu v Brně" a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 28.09.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro
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Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 21 - Dohoda o centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie
Usnesení RMČ/2018/206/21 Dohoda o centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
bere na vědomí
přípis MMB ze dne 24.7.2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
schvaluje
dohodu o centralizovaném zadávání, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucího OISBD podpisem výše uvedené dohody a
ukládá
OISBD zajistit podpis a odeslání dohody na MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 22 - Pozemek p.č. 1480, k.ú. Staré Brno - přístup II.
Usnesení RMČ/2018/206/22 Pozemek p.č. 1480, k.ú. Staré Brno - přístup II.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

K bodu 23 - Dotační program FREE WC pro rok 2019
Usnesení RMČ/2018/206/23 Dotační program FREE WC pro rok 2019
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
souhlasí
s pokračováním programu FREE WC v roce 2019 a
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Oplatek
pro

souhlasí
s maximální výší finanční podpory v částce 10 000,- Kč pro jeden projekt.
Termín: 31.12.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 24 - Umístění restauračních zahrádek
Usnesení RMČ/2018/206/24 Umístění restauračních zahrádek
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
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 usneseních a
pověřuje
3. místostarostku MČ BS podpisem těchto vyrozumění.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 25 - /29/18/-Prodej, odsvěření domu Milady Horákové 19/nám. 28. října 1
Usnesení RMČ/2018/206/25 /29/18/-Prodej, odsvěření domu Milady Horákové 19/nám. 28. října 1
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro
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Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 26 - /18/114/ - Stanovisko MČ BS k záměru – Parkovací dům, p.č. 207/1,46,53, k.ú. Štýřice
(Polní)
Usnesení RMČ/2018/206/26 /18/114/ - Stanovisko MČ BS k záměru – Parkovací dům, p.č.
207/1,46,53, k.ú. Štýřice (Polní)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
souhlasí
se záměrem stavby „Parkovací dům Polní“ na pozemku p.č. 207/1, k.ú. Štýřice a
sousedních dotčených pozemcích p.č. 207/46 a p.č. 207/53 (přeložka VO a přípojka
vodovodu), k.ú. Štýřice, společnosti Brněnské komunikace a.s., za podmínky
souhlasného stanoviska všech dotčených orgánů a za dodržení všech platných
právních předpisů a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 11.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 27 - /18/113/ - Stanovisko MČ BS k PD a věcné břemeno p.č. 1412, k.ú. Pisárky (Pisárecká)
Usnesení RMČ/2018/206/27 /18/113/ - Stanovisko MČ BS k PD a věcné břemeno p.č. 1412, k.ú.
Pisárky (Pisárecká)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
nemá námitek
k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce a
dostavba objekt RD - II. etapa, Pisárecká 13, Brno“ na pozemcích p.č. 1413, p.č. 1414,
p.č. 1415 a p.č. 1412, k.ú. Pisárky, za podmínky souhlasného stanoviska všech
dotčených orgánů,
nemá námitek
k případné dispozici s nemovitou věcí – zřízení věcného břemene – služebnosti
umístění inženýrských sítí (přípojky kanalizace, vody a plynu) na pozemku p.č. 1412,
k.ú. Pisárky, společnosti DRACO CAPITAL, a.s., dle vyjádření OD ODM ÚMČ BS
(MCBS/2018/0101311/URBJ ze dne 05.06.2018), za podmínky souhlasného
stanoviska všech dotčených orgánů a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k přípojce jednotné kanalizace, přípojce vody a přípojce plynu (dle
34. Komise výstavby, územního rozvoje a strategického plánování RMČ BS ze dne
04.09.2018) a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
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Termín: 11.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 28 - /64/18/ - Věcné břemeno p.č. 1134/1,2, k.ú. Pisárky (Vinohrady)
Usnesení RMČ/2018/206/28 /64/18/ - Věcné břemeno p.č. 1134/1,2, k.ú. Pisárky (Vinohrady)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 29 - /78/18/ - Věcné břemeno p.č. 450/1, k.ú. Štýřice (Vojtova)
Usnesení RMČ/2018/206/29 /78/18/ - Věcné břemeno p.č. 450/1, k.ú. Štýřice (Vojtova)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
nemá námitek
k případné dispozici s nemovitou věcí – zřízení věcného břemene – služebnosti
umístění inženýrských sítí (nový rozvaděč SIS 900D, kabelová trasa CETIN a zřízení
nové přípojky NN) na části pozemku p.č. 450/1, k.ú. Štýřice, společnosti Česká
telekomunikační
infrastruktura
a.s.,
dle
vyjádření
OŽP
ÚMČ
BS
(MCBS/2018/0110056/PRUJ ze dne 25.06.2018) a za podmínky souhlasného
stanoviska všech dotčených orgánů a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 11.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro
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Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 30 -/72/18/ - Směna p.č. 138/38, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
Usnesení RMČ/2018/206/30 /72/18/ - Směna p.č. 138/38, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
nemá námitek
k návrhu na případnou dispozici s částí pozemku p.č. 138/38 o vým. 10 m2, k.ú. Staré
Brno, ve vlastnictví statutárního města Brna
za část pozemku p.č. 138/37 o vým. 15 m2, k.ú. Staré Brno, ve vlastnictví společnosti
Půdy Brno s.r.o. a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 11.10.2018
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
zdržela se

Landa
pro

Oplatek
zdržel se

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 31 -Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4) – II.
Usnesení RMČ/2018/206/31 Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4) – II.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
v bytovém
domě Gallašova č. p. 47 (č.or. 4), postaveném na pozemku p.č. 559, spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy č.p. 47, spoluvlastnického podílu na pozemku
pod bytovým domem p.č. 559 a na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 a 560, vše
v k.ú. Štýřice, stávajícímu nájemci za podmínek smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené části nákladů
vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené vymezené obecní bytové jednotky
ke dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS předložit tento materiál na nejbližší
zasedání ZMČ BS.
Termín: 31.12.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 32 -Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6) – XVIII.
Usnesení RMČ/2018/206/32 Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6) – XVIII.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky
v bytovém
domě Grmelova č. p. 59 (č.or. 6), postaveném na pozemku p.č. 563, spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy č.p. 59, spoluvlastnického podílu na pozemku
pod bytovým domem p.č. 563 a na pozemcích funkčně spjatých p.č. 562 a 561/2, vše
v k.ú. Štýřice, stávající nájemkyni
za podmínek smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené části nákladů
vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené vymezené obecní bytové jednotky
ke dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání
ZMČ BS.
Termín: 31.12.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 33 -Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6) – I.
Usnesení RMČ/2018/206/33 Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6) – I.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
v bytovém
domě Jana Uhra č.p. 164, č. or. 6, postaveném pozemku p.č. 990, spoluvlastnického
podílu na společných částech bytového domu Jana Uhra č.p. 164, č. or. 6,
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 990 a na pozemku funkčně spjatém p.č.
994/1, vše v k.ú. Veveří, stávajícím nájemcům
za
podmínek smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení, a za podmínek:
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- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené části nákladů
vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené vymezené obecní bytové jednotky
ke dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání
ZMČ BS.
Termín: 31.12.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 34 -Záměr pronájmu p.č. 1263/16, k.ú. Štýřice (Celní)
Usnesení RMČ/2018/206/34 Záměr pronájmu p.č. 1263/16, k.ú. Štýřice (Celní)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
adresný záměr pronájmu pozemku p.č. 1263/16 o vým. 18 m2, k.ú. Štýřice,
a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku podepsat Záměr MČ BS dle první části tohoto
usnesení a zajistit zveřejnění tohoto záměru zákonem stanoveným způsobem.
Termín: 15.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 35 -Záměr pronájmu p.č. 871/2, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Usnesení RMČ/2018/206/35 Záměr pronájmu p.č. 871/2, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
adresný záměr pronájmu pozemku p.č. 871/2 o vým. 4 m2, k.ú. Štýřice, současnému
vlastníkovi stavby č.p. 583 (Kamenná čtvrť 10e) – objekt bydlení na pozemku p.č.
870, k.ú. Štýřice, za účelem vybudování popelnicového stání a
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ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku podepsat Záměr MČ BS dle první části tohoto
usnesení a zajistit zveřejnění tohoto záměru zákonem stanoveným způsobem.
Termín: 11.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 36 -Žádost o narovnání právního stavu – Křídlovická 64, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/36 Žádost o narovnání právního stavu – Křídlovická 64, Brno, byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
trvá
na usnesení RMČ/2017/150/44 ze dne 21.08.2017 [trvání na usnesení
RMČ/2017/119/64 ze dne 13.02.2017 [neschválení narovnání právního stavu
uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická 64, Brno, uživatelka:
, a trvání na vyklizení a vrácení bytu] a schválení výše úhrady (bez záloh
na služby) za užívání bytu č. , Křídlovická 64, Brno, uživatelka:
na dobu od 08.02.2017 na částku 96,-Kč/m2/měsíc] a
ukládá
bytovému odboru seznámit uživatelku s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 37 -Žádost o narovnání právního stavu – Bratislavská 41, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/37 Žádost o narovnání právního stavu – Bratislavská 41, Brno, byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
revokuje
usnesení RMČ/2018/184/27 ze dne 09.04.2018 [trvání na usnesení RMČ/2018/175/47
ze dne 29.01.2018 [neschválení narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy
k bytu č.
, Bratislavská 41, Brno, uživatelé
a
, a trvání na vyklizení a vrácení bytu]] a usnesení RMČ/2018/175/47 ze
dne 29.01.2018 [neschválení narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k
bytu č.
, Bratislavská 41, Brno, uživatelé
a
, a trvání na vyklizení a vrácení bytu],
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schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Bratislavská 41,
Brno, uživatelé:
a
, na dobu určitou
od 01.11.2018 do 31.10.2019, 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 31.10.2018. 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 a uzavření „dohody o vyklizení
bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti“ správcem k bytu v
souladu s usnesením a seznámit uživatele s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 38 -Žádost o uzavření dohody o splátkách – Lidická 32, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/38 Žádost o uzavření dohody o splátkách – Lidická 32, Brno, byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
uzavření dohody o splátkách (viz příloha č. 4) s žadatelkou:
, byt
č. , Lidická 32, Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 31.192,- Kč bez
příslušenství, vzniklé v období 01/2016-03/2018 na dobu 13 měsíců, s tím že 1. – 12.
měsíční splátka bude ve výši 2.500,- Kč a 13. splátka ve výši 1.192,- Kč, s podmínkou
úhrady úroků z prodlení souvisejících s užíváním bytu (vypočítaných ke dni podpisu
dohody o splátkách k bytu č. , Lidická 32, Brno), s podmínkou úhrady zbývajících
závazků na nájemném a službách vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu a
s podmínkou podpisu dohody o splátkách na dlužné nájemné a služby v celkové výši
31.192,- Kč bez příslušenství (s tím, že v případě snížení předmětné dlužné částky
před popisem dohody o splátkách, bude uzavřena dohoda o splátkách, v níž bude
uvedené snížení dlužné částky zohledněno jak ve výši a období dluhu, tak v počtu
splátek a výši poslední měsíční splátky), přičemž všechny tři podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.10.2018,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o splátkách a
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ukládá
bytovému odboru zajistit podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit žadatelku s
usnesením RMČ BS.
Termín: 31.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 39 -Žádost o uzavření nájemní smlouvy – Cejl 51, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/39 Žádost o uzavření nájemní smlouvy – Cejl 51, Brno, byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Cejl 51, Brno, nájemce:
, na dobu neurčitou, s účinností od 01.11.2018, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.10.2018. Nájemné bude stanoveno podle aktuální kvality bytu ve
výši 66,- Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 40 -Výměny bytů – Václavská 15, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/40 Výměny bytů – Václavská 15, Brno, byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Václavská 15, Brno,
dosavadní nájemce:
, na nového nájemce:
, dosud bytem Sevastopolská 11, Brno, byt č. , s účinností ode dne fyzického
přestěhování účastníků „Dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy
k bytu podle § 1895 a násl. občanského zákoníku (směna bytů)“ ze dne 25.07.2018, ve
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vztahu k bytu č. , Václavská 15, Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků
návrhu dohody dojde nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a
povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
Václavská 15, Brno, nový nájemce:
, dosud bytem Sevastopolská 11, Brno, byt č. , na dobu neurčitou, s
účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ
BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do tří
měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ
BS. Nájemné bude stanoveno ve výši 99,38 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

K bodu 41 -Výměny bytů - Lidická 8, Brno, byt č.

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

a Kounicova 1, Brno, byt č.

Usnesení RMČ/2018/206/41 Výměny bytů - Lidická 8, Brno, byt č.

a Kounicova 1, Brno, byt č.

RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
bere na vědomí
podání „Stanovisko ke sdělení Úřadu městské části Brno-střed ze dne 19.06.2018“, č.j.
MCBS/2018/0137987, doručené dne 13.08.2018 na podatelnu MČ Brno-střed (viz
příloha č. 5),
neschvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č.
, Lidická 8, Brno,
dosavadní nájemci:
a
, na nové nájemce:
a
, dosud bytem Kounicova 1, Brno,
byt č.
a postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Kounicova 1,
Brno, dosavadní nájemci:
a
na nové
nájemce:
a
, dosud bytem Lidická 8, Brno,
byt č.
a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 42 -Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce – Gallašova 2, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/42 Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce – Gallašova 2, Brno, byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
bere na vědomí
nesplnění podmínek pro přechod nájmu bytu č.
zákoníku, z původního nájemce
25.04.2018, na
a

, Gallašova 2, Brno, dle § 2279 obč.
, která zemřela dne
,

ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 43 -Rozšíření předmětu nájmu - Leitnerova 24, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/43 Rozšíření předmětu nájmu - Leitnerova 24, Brno, byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
trvá
na usnesení RMČ/2018/178/29 ze dne 26.02.2018, a to v části týkající se rozšíření
předmětu nájmu [neschválení rozšíření předmětu nájmu o volný prostor (bývalé
společné WC o ploše 1,14 m2), nacházející se ve 3. podlaží domu Leitnerova 24,
Brno, který by náležel k bytu č. , Leitnerova 24, Brno, nájemce
]a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro
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Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 44 -Zúžení předmětu nájmu - Cejl 28, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/44 Zúžení předmětu nájmu - Cejl 28, Brno, byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
zúžení předmětu nájmu o prostor (označený ve výpočtovém listě jako „chodba“ o
ploše 11,50 m2) náležející k bytu č. Cejl 28, Brno, nájemci:
a
, s účinností od 01.11.2018, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nového výpočtového
listu, s podmínkou vrácení vyklizeného prostoru (označeného ve výpočtovém listě
jako „chodba“ o ploše 11,50 m2) pronajímateli a s podmínkou podpisu nového
výpočtového listu, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do
31.10.2018 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení výpočtového listu správcem k bytu v souladu s
usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 45 -Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování – Květinářská 2, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/45 Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování – Květinářská 2, Brno, byt
č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. Květinářská 2, Brno, se po trvalém opuštění rodinné
domácnosti
, stala
, a to v období od
04.07.2018 do 30.09.2018 a trvá na vyklizení a vrácení bytu ke dni skončení nájmu a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro
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Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 46 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
Usnesení RMČ/2018/206/46 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Křídlovická
58, Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01.01.2019, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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
36, Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01.01.2019, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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. Smetanova
30, Brno, nájemci
a
, na dobu neurčitou
od 01.01.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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. , Orlí 5,
Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01.01.2019, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
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již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 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. Hybešova
65b, Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01.01.2019, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Pekařská
30, Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01.01.2019, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 47 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Usnesení RMČ/2018/206/47 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Tučkova 30,
Brno, nájemci
a
, na dobu určitou
od 01.01.2019 do 31.12.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 a s
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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. ,
Zahradníkova 13, Brno, nájemci
a
, na
dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
31.12.2018 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 %.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Bratislavská 39, Brno, nájemci
a
, na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2020, s platbou nájemného a
záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce předem, a to tak, že
nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce předchází měsíci,
za který má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu
dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
31.12.2018 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na
adresu shora uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě (v případě,
že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř.
dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc s
tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Kounicova
9, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2020,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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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e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Křenová
39, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Bayerova
5, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha
sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hybešova
6, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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 89,18 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. , Lidická
49, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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
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bodu a/, b/, d/ až h/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve vztahu
k bodu c/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 48 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
Usnesení RMČ/2018/206/48 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křenová 55,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2020, 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 31.12.2018 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v
případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy,
popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 79,38
Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem
o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Bratislavská 39, Brno, nájemce
, na dobu
určitou od 01.01.2019 do 31.12.2020, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy
nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
3) k bytu č. , Přízova 2, Brno, nájemci
a
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, na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2020, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní
smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky
musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Květinářská 2, Brno, nájemci
a
, na dobu určitou
od 01.01.2019 do 31.12.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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. , Botanická
37, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k
01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha
sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Moravské
nám. 12, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická
68, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
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31.12.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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 %.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická
56, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2020,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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 %.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
4) k bytu č. , Kopečná 9, Brno, nájemci
a
, na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2020, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní
smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky
musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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),
j/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Tučkova 38,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu k
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bodu a/, d/ až h/ a j/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve vztahu
k bodu b/, c/ a i/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 49 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
Usnesení RMČ/2018/206/49 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Konečného
nám. 6, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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. , Milady
Horákové 1a, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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 dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č.
, Francouzská 60, Brno, nájemce
, na dobu
určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s
podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.12.2018 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). Podlahová plocha sklepa bude
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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/ a b/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve vztahu k bodu
c/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 50 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (V. část)
Usnesení RMČ/2018/206/50 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (V. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Ludmily
Konečné 6, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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. , Gallašova
2, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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 %.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Stavební 9, Brno, nájemce
, na dobu určitou
od 01.01.2019 do 31.12.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu
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dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
31.12.2018 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 %.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
3) k bytu č. , Bratislavská 39, Brno, nájemce
, na dobu určitou
od 01.01.2019 do 31.12.2019, 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 dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou dodatku k podpisu nájemní
smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Bratislavská 41, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01.01.2019 do 31.12.2019, 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 31.12.2018 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.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická
59, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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
36

spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hlinky 46a,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Křížova 8,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019,
s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu dva
měsíce předem, a to tak, že nájemci zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který
dva měsíce předchází měsíci, za který má být placeno, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.12.2018 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.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Kobližná
15, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019, s
platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu dva
měsíce předem, a to tak, že nájemci zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který
dva měsíce předchází měsíci, za který má být placeno, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení
bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž všechny tři
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 98,40 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07.
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
j/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
4) k bytu č. , Bratislavská 39, Brno, nájemce
, na dobu
určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019, 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
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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 31.12.2018 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě
(v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní
smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 67,65
Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem
o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok.
k/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. ,
Kamenomlýnská 14, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 08.12.2018
do 31.12.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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 balkonů bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
50 %.
l/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Bratislavská 41, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01.01.2019 do 31.12.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 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.
m/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Masarykova 14, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01.01.2019 do 31.12.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny
trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné
bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
Podlahová plocha balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu
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započtena pouze 50 %.
n/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
4) k bytu č. , Kopečná 9, Brno, nájemce
, na dobu
určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s
podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.12.2018 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) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu k
bodu a/, b/, e/ až i/, k/ až m/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu
ve vztahu k bodu c/, d/, j/ a n/, uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti" správcem k bytu ve vztahu k bodu e/, i/ a j/ v
souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 51 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (VI. část)
Usnesení RMČ/2018/206/51 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (VI. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
a/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 5) k sociálnímu bytu v rámci
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/, bytu č.
, Plynárenská 4, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1 rok
s účinností od 02.11.2018, s podmínkou úhrady závazků nájemce 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 Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní
testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/), a to nejpozději při
podpisu dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018.
Nájemné bude stanoveno ve výši 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude
každoročně k 01.07. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
b/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 5) k sociálnímu bytu v rámci
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/, bytu č.
Plynárenská 4, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1 rok
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s účinností od 02.11.2018, s podmínkou úhrady závazků nájemce 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 Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní
testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/), a to nejpozději při
podpisu dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018.
Nájemné bude stanoveno ve výši 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude
každoročně k 01.07. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
c/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 5) k sociálnímu bytu v rámci
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/, bytu č.
, Francouzská 20, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1 rok
s účinností od 02.11.2018, s podmínkou úhrady závazků nájemce 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 Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní
testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/), a to nejpozději při
podpisu dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018.
Nájemné bude stanoveno ve výši 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude
každoročně k 01.07. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
d/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 5) k sociálnímu bytu v rámci
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/, bytu č.
Bratislavská 39, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1 rok s účinností
od 02.11.2018, s podmínkou úhrady závazků nájemce 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 Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce
sociálního bydlení v Brně /Housing first/), a to nejpozději při podpisu dodatku
k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž
všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018. Nájemné bude
stanoveno ve výši 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně
k 01.07. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
e/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 5) k sociálnímu bytu v rámci
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/, bytu č.
, Cejl 49, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1 rok s účinností
od 02.11.2018, s podmínkou úhrady závazků nájemce 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 Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce
sociálního bydlení v Brně /Housing first/), a to nejpozději při podpisu dodatku
k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž
všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018. Nájemné bude
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stanoveno ve výši 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně
k 01.07. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
f/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 5) k sociálnímu bytu v rámci
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/, bytu č.
, Cejl 49, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1 rok s účinností
od 02.11.2018, s podmínkou úhrady závazků nájemce 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 Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce
sociálního bydlení v Brně /Housing first/), a to nejpozději při podpisu dodatku
k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž
všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018. Nájemné bude
stanoveno ve výši 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně
k 01.07. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
g/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 5) k sociálnímu bytu v rámci
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/, bytu č.
, Cejl 35, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1 rok s účinností
od 02.11.2018, s podmínkou úhrady závazků nájemce 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 Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování koncepce
sociálního bydlení v Brně /Housing first/), a to nejpozději při podpisu dodatku
k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž
všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018. Nájemné bude
stanoveno ve výši 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně
k 01.07. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
h/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 5) k sociálnímu bytu v rámci
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/, bytu č.
, Bratislavská 36a, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1 rok
s účinností od 02.11.2018, s podmínkou úhrady závazků nájemce 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 Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní
testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/), a to nejpozději při
podpisu dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018.
Nájemné bude stanoveno ve výši 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude
každoročně k 01.07. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
i/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 5) k sociálnímu bytu v rámci
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/, bytu č.
, Dornych 25a, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1 rok
s účinností od 02.11.2018, s podmínkou úhrady závazků nájemce vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě,
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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 Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní
testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/), a to nejpozději při
podpisu dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018.
Nájemné bude stanoveno ve výši 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude
každoročně k 01.07. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
j/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 5) k sociálnímu bytu v rámci
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/, bytu č.
, Bratislavská 36a, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1 rok
s účinností od 02.11.2018, s podmínkou úhrady závazků nájemce 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 Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní
testování koncepce sociálního bydlení v Brně /Housing first/), a to nejpozději při
podpisu dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018.
Nájemné bude stanoveno ve výši 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude
každoročně k 01.07. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve
vztahu k bodu a/ až j/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce a MMB
s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 52 -Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Příční 24, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/52 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Příční 24, Brno, byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Příční 24, Brno, nájemce
, na dobu určitou
od 01.11.2018 do 31.10.2019, 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 dodatku k nájemní smlouvě, s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu
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se svolením k vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.10.2018 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní
smlouvě (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené
nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve
výši 66,- Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu a
uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti" správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s
usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 53 -Nesouhlasy s prodloužením nájemních vztahů
Usnesení RMČ/2018/206/53 Nesouhlasy s prodloužením nájemních vztahů
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
neschvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu,

, Orlí 28, Brno, nájemce

b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. Jana Uhra 1, Brno, nájemce
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

K bodu 54 -Nesouhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Usnesení RMČ/2018/206/54 Nesouhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
43

Švachula
omluven

neschvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Stavební 9, Brno, nájemce
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu,
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Dornych 25a, Brno, nájemce
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 55 -Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu – Orlí 6, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/55 Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu – Orlí 6, Brno, byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
neschvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Orlí 6, Brno, nájemce
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 56 -Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu – Bratislavská 41, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/56 Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu – Bratislavská 41, Brno,
byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
neschvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 41, Brno, nájemce
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu a
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ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 57 -Uzavření nájemních smluv rozhodnutím statutárního města Brna - sociální byty bez potřeby
komplexní sociální podpory
Usnesení RMČ/2018/206/57 Uzavření nájemních smluv rozhodnutím statutárního města Brna sociální byty bez potřeby komplexní sociální podpory
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
bere na vědomí
a/ žádost statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu bez potřeby komplexní sociální podpory, bytu č. , v domě Koliště 29, Brno,
s žadatelkou
, bytem Vlhká 26, Brno, na dobu 1 roku, za
nájemné ve výši 57,20 Kč/m2/měsíc, upravované každoročně k 01.07. o míru inflace
vyhlášenou ČSÚ, a za podmínek stanovených Statutem sociálního bytu, který tvoří
přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna (viz
příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu bez potřeby komplexní sociální podpory,
bytu č. , Koliště 29, Brno, s žadatelkou
(viz příloha č. 5),
na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.11.2018, a za podmínek stanovených Statutem
sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna (viz příloha č. 2), s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou
doložení, že žadatelka včetně členů její domácnosti splňuje stanovenou výši měsíčního
příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy (dle Statutu
sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna), a to nejpozději při podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady města a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž
všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018. Nájemné bude
stanoveno ve výši 57,20 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.
bere na vědomí
b/ žádost statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu bez potřeby komplexní sociální podpory, bytu č. , v domě Vlhká 11, Brno,
s žadatelkou
, bytem Koniklecová 5, Brno, na dobu 1 roku, za
nájemné ve výši 57,20 Kč/m2/měsíc, upravované každoročně k 01.07. o míru inflace
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vyhlášenou ČSÚ, a za podmínek stanovených Statutem sociálního bytu, který tvoří
přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna (viz
příloha č. 3),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu bez potřeby komplexní sociální podpory,
bytu č. , Vlhká 11, Brno, s žadatelkou
(viz příloha č. 5), na
dobu určitou 1 rok s účinností od 01.11.2018, a za podmínek stanovených Statutem
sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna (viz příloha č. 3), s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou
doložení, že žadatelka včetně členů její domácnosti splňuje stanovenou výši měsíčního
příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy (dle Statutu
sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna), a to nejpozději při podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady města a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž
všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018. Nájemné bude
stanoveno ve výši 57,20 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.
bere na vědomí
c/ žádost statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu bez potřeby komplexní sociální podpory, bytu č. , v domě Bratislavská 1, Brno,
s žadatelkou
, bytem Bratislavská 59, Brno, na dobu 1 roku,
za nájemné ve výši 57,20 Kč/m2/měsíc, upravované každoročně k 01.07. o míru
inflace vyhlášenou ČSÚ, a za podmínek stanovených Statutem sociálního bytu, který
tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna
(viz příloha č. 4),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu bez potřeby komplexní sociální podpory,
bytu č. , Bratislavská 1, Brno, s žadatelkou
(viz příloha č.
5), na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.11.2018, a za podmínek stanovených
Statutem sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna (viz příloha č. 4), s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s
podmínkou doložení, že žadatelka včetně členů její domácnosti splňuje stanovenou
výši měsíčního příjmu v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy (dle Statutu sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů
v domech v majetku statutárního města Brna), a to nejpozději při podpisu nájemní
smlouvy, s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti na náklady města a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018. Nájemné
bude stanoveno ve výši 57,20 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 nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu k
bodu a/ až c/ a uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti" správcem k bytu ve vztahu k bodu a/ až c/ v souladu s
usnesením a seznámit žadatelky a MMB s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 58 -Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Vídeňská 14, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/58 Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Vídeňská 14,
Brno, byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu č. , Vídeňská 14, Brno
s žadateli v tomto pořadí:
1)
s podmínkou splatnosti nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných
s užíváním bytu dva měsíce předem (a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do
konce kalendářního měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno), s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a
s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti (náklady na jeho sepsání uhradí nájemce), přičemž poslední tři
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019, za
nájemné 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.
2)
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.11.2018, za podmínek
uvedených v odst. 1), přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
01.12.2018 do 30.11.2019, to vše s podmínkou, že nedojde k podpisu nájemní
smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2018 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a zajistit
uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti" správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele s
usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 59 -Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Vídeňská 14, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/59 Uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu - Vídeňská 14,
Brno, byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu č.
, Vídeňská 14, Brno
s žadateli v tomto pořadí:
1)
s podmínkou splatnosti nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných
s užíváním bytu dva měsíce předem (a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do
konce kalendářního měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno), s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a
s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti (náklady na jeho sepsání uhradí nájemce), přičemž poslední tři
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.10.2018.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019, za
nájemné 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.
2)
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.11.2018, za podmínek
uvedených v odst. 1), přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
01.12.2018 do 30.11.2019, to vše s podmínkou, že nedojde k podpisu nájemní
smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.10.2018 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a zajistit
uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti" správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele s
usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 60 -Uzavření nájemní smlouvy k bytové náhradě – za byt č. , Nové sady 8a, Brno
Usnesení RMČ/2018/206/60 Uzavření nájemní smlouvy k bytové náhradě – za byt č.
8a, Brno
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Nové sady

RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové náhradě - byt č. , Křídlovická 60, Brno, pro
nájemce:
, za stávající byt č. , Nové sady 8a, Brno,
s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu (bytové náhradě)
č. , Křídlovická 60, Brno, s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu stávajícího
bytu (viz příloha č. 4), s podmínkou vrácení stávajícího vyklizeného bytu
pronajímateli a s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů, přičemž poslední tři podmínky musí být splněny před podpisem nájemní
smlouvy, a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém bude ukončena oprava výše uvedené bytové
náhrady, která bude opravena na náklady MČ BS.
Nájemné bude ke dni účinnosti nájemní smlouvy k bytové náhradě stanoveno ve výši
98,40 Kč/m2/měsíc, popř. ve výši 98,40 Kč/m2/měsíc zvýšené o předmětnou míru
inflace za rok 2018 s tím, že následně bude nájemné 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 dohody o skončení nájmu bytu a nájemní smlouvy
správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 61 -Uzavření nájemních smluv – Orlí 8, Brno
Usnesení RMČ/2018/206/61 Uzavření nájemních smluv – Orlí 8, Brno
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
a/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Orlí 8, Brno, nájemce
, na dobu neurčitou a s doplněním o text dle přílohy č. 3, s účinností od
01.01.2019, (kterou se mimo jiné z důvodu opravy orientačního čísla domu změní
původní orientační číslo domu "10" na správné orientační číslo domu "8"),
s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž
obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018. 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/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č.

, Orlí 8, Brno, nájemci
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a
, na dobu neurčitou a s doplněním o text dle přílohy č.
4, s účinností od 01.01.2019, (kterou se mimo jiné z důvodu opravy orientačního čísla
domu změní původní orientační číslo domu "8/10/12" na správné orientační číslo
domu "8"), s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018. Nájemné
bude stanoveno ve výši 99,38 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně
k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 62 -Uzavření nájemních smluv – Orlí 12, Brno
Usnesení RMČ/2018/206/62 Uzavření nájemních smluv – Orlí 12, Brno
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
a/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 6) k bytu č.
, Orlí 12, Brno,
nájemce
, (kterým se z důvodu opravy orientačního čísla
domu změní původní orientační číslo domu "8" na správné orientační číslo domu
"12"), s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku
k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
31.12.2018,
b/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Orlí 12, Brno, nájemce
, na dobu neurčitou a s doplněním o text dle přílohy č. 3, s účinností od
01.01.2019, (kterou se mimo jiné z důvodu opravy orientačního čísla domu změní
původní orientační číslo domu "8" na správné orientační číslo domu "12"),
s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž
obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018. Nájemné bude stanoveno
ve výši 96,- Kč/m2/měsíc.
c/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 6) k bytu č.
, Orlí 12, Brno,
nájemce
, (kterým se z důvodu opravy orientačního čísla domu
změní původní orientační číslo domu "8" na správné orientační číslo domu "12"),
s podmínkou naplnění usnesení RMČ/2018/201/39, písm. c/, ze dne 06.08.2018,
s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
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před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018,
d/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 6) k bytu č.
, Orlí 12, Brno,
nájemce
, (kterým se z důvodu opravy orientačního čísla domu
změní původní orientační číslo domu "8" na správné orientační číslo domu "12"),
s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018,
e/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Orlí 12, Brno, nájemce
, na dobu neurčitou a s doplněním o text dle přílohy č. 4, s účinností od
01.01.2019, (kterou se mimo jiné z důvodu opravy orientačního čísla domu změní
původní orientační číslo domu "10" na správné orientační číslo domu "12"),
s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž
obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018. Nájemné bude stanoveno
ve výši 96,- Kč/m2/měsíc.
f/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Orlí 12, Brno, nájemce
,
na dobu neurčitou a s doplněním o text dle přílohy č. 5, s účinností od 01.01.2019,
(kterou se mimo jiné z důvodu opravy orientačního čísla domu změní původní
orientační číslo domu "8/8B" na správné orientační číslo domu "12"), s podmínkou
úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018. Nájemné bude stanoveno ve
výši 96,- Kč/m2/měsíc.
g/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 6) k bytu č.
, Orlí 12, Brno,
nájemce
, (kterým se z důvodu opravy orientačního čísla
domu změní původní orientační číslo domu "8" na správné orientační číslo domu
"12"), s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku
k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
31.12.2018,
h/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 6) k bytu č.
, Orlí 12, Brno,
nájemce
, (kterým se z důvodu opravy orientačního čísla domu
změní původní orientační číslo domu "8" na správné orientační číslo domu "12"),
s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018,
i/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 6) k bytu č. , Orlí 12, Brno,
nájemci
a
, (kterým se z důvodu opravy
orientačního čísla domu změní původní orientační číslo domu "8" na správné
orientační číslo domu "12"), s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.12.2018,
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j/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 6) k bytu č. , Orlí 12, Brno,
nájemce
, (kterým se z důvodu opravy orientačního čísla domu
změní původní orientační číslo domu "8" na správné orientační číslo domu "12"),
s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.12.2018,
k/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 6) k bytu č.
, Orlí 12, Brno,
nájemci
a
(kterým se z důvodu
opravy orientačního čísla domu změní původní orientační číslo domu "8" na správné
orientační číslo domu "12"), s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.12.2018,
l/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č. 7) k bytu č.
, Orlí 12, Brno,
nájemci
a
, (kterým se z důvodu opravy
orientačního čísla domu změní původní orientační číslo domu "8" na správné
orientační číslo domu "12"), s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.12.2018 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve
vztahu k bodu a/, c/, d/, g/ až l/, vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu b/, e/ a f/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 63 -Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (I. část)
Usnesení RMČ/2018/206/63 Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (I. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
zveřejnění vybraných běžných obecních bytů k pronájmu (viz příloha č. 2) na úřední
desce MČ BS v termínu od 01.10.2018 do 31.10.2018, a to v souladu se záměrem
pronájmu běžného obecního bytu (viz příloha č. 3) podle varianty I, uvedené v čl. 7.,
písm. A) Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed, za měsíční nájemné (viz
příloha č. 2), přičemž doba nájmu je stanovena na dobu určitou 1 rok a
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ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraných běžných obecních bytů v souladu s
usnesením.
Termín: 01.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 64 - Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (II. část)
Usnesení RMČ/2018/206/64 Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (II. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
zveřejnění vybraného běžného obecního bytu č. 13, Bratislavská 39, Brno k pronájmu
(viz příloha č. 2) na úřední desce MČ BS v termínu od 01.11.2018 do 30.11.2018, a to
v souladu se záměrem pronájmu běžného obecního bytu (viz příloha č. 3) podle
varianty I, uvedené v čl. 7., písm. A) Pravidel pronájmu bytů v městské části Brnostřed, za měsíční nájemné (viz příloha č. 2), přičemž doba nájmu je stanovena na dobu
určitou 1 rok,
schvaluje
zveřejnění vybraného běžného obecního bytu č. 3, Pekařská 70, Brno k pronájmu (viz
příloha č. 2) na úřední desce MČ BS v termínu od 01.11.2018 do 30.11.2018, a to
v souladu se záměrem pronájmu běžného obecního bytu podle varianty II, uvedené v
čl. 7., písm. A) Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed s tím, že výše
nájemného je stanovena min. ve výši 96,- Kč/m2/měsíc a doba nájmu je stanovena na
dobu určitou 1 rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraných běžných obecních bytů v souladu s
usnesením.
Termín: 01.11.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

K bodu 65 - Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (III. část)
Usnesení RMČ/2018/206/65 Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (III. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
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Schwab
omluven

Švachula
omluven

schvaluje
zveřejnění vybraných běžných obecních bytů k pronájmu (viz příloha č. 2) na úřední
desce MČ BS v termínu od 03.12.2018 do 31.12.2018, a to v souladu se záměrem
pronájmu běžného obecního bytu (viz příloha č. 3) podle varianty I, uvedené v čl. 7.,
písm. A) Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed, za měsíční nájemné (viz
příloha č. 2), přičemž doba nájmu je stanovena na dobu určitou 1 rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraných běžných obecních bytů v souladu s
usnesením.
Termín: 03.12.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 66 - Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (IV. část)
Usnesení RMČ/2018/206/66 Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (IV. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
zveřejnění vybraných běžných obecních bytů k pronájmu (viz příloha č. 2) na úřední
desce MČ BS v termínu od 01.10.2018 do 31.10.2018, a to v souladu se záměrem
pronájmu běžného obecního bytu (viz příloha č. 3) podle varianty II, uvedené v čl. 7.,
písm. A) Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed, přičemž výše nájemného
za pronájem bytu je stanovena min. ve výši 96,- Kč/m2/měsíc (bez parkovacího stání)
a min. ve výši 2.000,- Kč/parkovací stání/měsíc a doba nájmu je stanovena na dobu
určitou 1 rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraných běžných obecních bytů v souladu s
usnesením.
Termín: 01.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

K bodu 67 - Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (V. část)
Usnesení RMČ/2018/206/67 Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (V. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
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Schwab
omluven

Švachula
omluven

schvaluje
zveřejnění vybraného běžného obecního bytu k pronájmu (viz příloha č. 2) na úřední
desce MČ BS v termínu od 01.11.2018 do 30.11.2018, a to v souladu se záměrem
pronájmu běžného obecního bytu (viz příloha č. 3) podle varianty II, uvedené v čl. 7.,
písm. A) Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed, přičemž výše nájemného
za pronájem bytu je stanovena min. ve výši 96,- Kč/m2/měsíc a doba nájmu je
stanovena na dobu určitou 1 rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraného běžného obecního bytu v souladu s
usnesením.
Termín: 01.11.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 68 - Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (VI. část)
Usnesení RMČ/2018/206/68 Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (VI. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
zveřejnění vybraného běžného obecního bytu k pronájmu (viz příloha č. 2) na úřední
desce MČ BS v termínu od 01.10.2018 do 31.10.2018, popř. v termínu od 01.11.2018
do 30.11.2018, a to v souladu se záměrem pronájmu běžného obecního bytu (viz
příloha č. 3 a příloha č. 4) a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraného běžného obecního bytu v souladu s
usnesením.
Termín: 01.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 69 - Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (VII. část)
Usnesení RMČ/2018/206/69 Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (VII. část)
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
zveřejnění vybraného běžného obecního bytu k pronájmu (viz příloha č. 2) na úřední
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desce MČ BS v termínu od 01.10.2018 do 31.10.2018, popř. v termínu od 01.11.2018
do 30.11.2018, a to v souladu se záměrem pronájmu běžného obecního bytu (viz
příloha č. 3 a příloha č. 4) a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraného běžného obecního bytu v souladu s
usnesením.
Termín: 01.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 70 -Výpověď nájemců z nájmu bytu - Průchodní 1, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2018/206/70 Výpověď nájemců z nájmu bytu - Průchodní 1, Brno, byt č.
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
bere na vědomí
výpověď nájemců z nájmu bytu č. , Průchodní 1, Brno, nájemci:
,
a
s tím, že nájemní vztah skončí
k 30.11.2018, a nájemci jsou povinni ke dni skončení nájemního vztahu uhradit
případné závazky vůči MČ BS související s užíváním bytu vzniklé do 30.11.2018 a
dále jsou nájemci povinni, poté co nájemní vztah skončí, uhradit případné závazky
vůči MČ BS související s užíváním bytu, vzniklé až do dne vyklizení a předání bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 71 -Žádost o pronájem prostoru - "bývalá prádelna", Orlí 6, Brno
Usnesení RMČ/2018/206/71 Žádost o pronájem prostoru - "bývalá prádelna", Orlí 6, Brno
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
bere na vědomí
že pan
doručil dne 09.07.2018 na podatelnu MČ BS svoji
žádost o pronájem prostoru „bývalé prádelny“, Orlí 6, Brno (viz příloha č. 2),
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schvaluje
zaslání výzvy uživateli společného prostoru domu (bývalé prádelny o ploše 9 m2),
nacházejícího se v 8. podlaží domu Orlí 6, Brno,
,
k vyklizení a zpřístupnění společného prostoru domu (bývalé prádelny o ploše 9 m2),
nacházejícího se v 8. podlaží domu Orlí 6, Brno, pro všechny nájemce domu, a dále
zaslání výzvy k vydání bezdůvodného obohacení ve výši 21.600,- Kč (za období od
08/2016 do 08/2018) za neoprávněné užívání společného prostoru domu (bývalé
prádelny o ploše 9 m2), nacházejícího se v 8. podlaží domu Orlí 6, Brno,
, přičemž bezdůvodné obohacení na dobu od 01.09.2018 až do dne
vyklizení a vrácení neoprávněně užívaného společného prostoru domu (bývalé
prádelny o ploše 9 m2) v domě Orlí 6, Brno, je stanoveno ve výši 96,- Kč/m2/měsíc,
schvaluje
předání společného prostoru domu (bývalé prádelny o ploše 9 m2), nacházejícího se
v 8. podlaží domu Orlí 6, Brno na OISBD k dalšímu řešení ve věci dispozice
s předmětným prostorem a
ukládá
bytovému odboru zajistit zaslání výzvy k vydání bezdůvodného obohacení správcem k
bytu v souladu s usnesením, seznámit nájemce s usnesením a postupovat v souladu s
usnesením.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 72 -Aktuálně volný nebytový prostor - nebytový prostor č. 101, Kapucínské náměstí 7, Brno
Usnesení RMČ/2018/206/72 Aktuálně volný nebytový prostor - nebytový prostor č. 101,
Kapucínské náměstí 7, Brno
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 101, Kapucínské náměstí 7, Brno
na úřední desce MČ BS (viz příloha č. 2) a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.
Termín: 24.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro
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Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 73 -Podlimitní VZ "Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně – projektová
dokumentace" ve zjednodušeném podlimitním řízení, schválení zadávací dokumentace
Usnesení RMČ/2018/206/73 Podlimitní VZ "Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně
– projektová dokumentace" ve zjednodušeném podlimitním řízení, schválení zadávací
dokumentace
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
zadávací dokumentaci pro zadávací řízení podlimitní VZ na služby zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dětské sportovně-kulturní centrum na
Starém Brně – projektová dokumentace“, která tvoří přílohu č. 1 - 3 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příslušných dokumentů,
ukládá
Ing. arch. Petru Bořeckému zajistit potřebné úkony a seznámit advokátní kancelář MT
Legal, s.r.o. s přijatým usnesením,
jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
· Ing. arch. Petr Bořecký
· Bc. Martin Landa
·
- zástupce MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
náhradníci:
· JUDr. Michaela Dumbrovská
· Mgr. David Oplatek
· Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - zástupce MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
jmenuje
hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat splnění podmínek účasti, ve složení:
členové:
· Ing. arch. Petr Bořecký
· Bc. Martin Landa
· Mgr. Petra Ondrašíková
· Mgr. Jasna Flamiková
· JUDr. Michaela Dumbrovská
náhradníci:
· Mgr. David Oplatek
· Ing. Martin Schwab
· RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
· Bc. Michal Doležel
· Pavel Dvořák
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pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem "Ustanovení komise pro otevírání nabídek,
ustanovení hodnotící komise" dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
pověřuje
společnost MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, jednáním za statutární město Brno,
městskou část Brno-střed u této podlimitní veřejné zakázky s tím, že její zástupci jsou
oprávnění se účastnit jednání všech komisí jmenovaných zadavatelem a
ukládá
Ing. arch. Petru Bořeckému zajistit potřebné úkony a seznámit advokátní kancelář MT
Legal, s.r.o. s přijatým usnesením.
Termín: 30.11.2018
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
zdržela se

Landa
pro

Oplatek
zdržel se

Schwab
omluven

Švachula
omluven

K bodu 74 - Žádost o poskytnutí záštity nad akcí Svátek seniorů - Den seniorů 2018
Usnesení RMČ/2018/206/74 Žádost o poskytnutí záštity nad akcí Svátek seniorů - Den seniorů
2018
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
poskytnutí záštity MČ Brno-střed nad akcí Svátek seniorů - Den seniorů 2018, která se
bude konat na Zelném trhu dne 30.9.2018 a
ukládá
KSVV odeslat výpis unesení žadateli SNIP&CO, reklamní společnost, s.r.o.
Termín: 05.10.2018
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

K bodu 75 - Různé - informace, zprávy členů rady
Usnesení RMČ/2018/206/75 Zelný trh – akce Oktoberfest 2018
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
souhlasí
s konáním akce Oktoberfest v termínu 27. - 30. 9. 2018,
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Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění pořádání akce Oktoberfest uzavřenou mezi
statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a 4E Production, s.r.o. IČ:
29374111 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
Oddělení obchodu Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit organizačně-technické
záležitosti akce.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

Usnesení RMČ/2018/206/76 Zelný trh – akce Svátek seniorů
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
souhlasí
s konáním akce Svátek seniorů v termínu 30. 9. 2018,
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění pořádání akce Svátek seniorů uzavřenou mezi
statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a SNIP & CO, reklamní
společnost, spol. s r.o., IČ: 46966234 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
Oddělení obchodu Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit organizačně-technické
záležitosti akce.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

Usnesení RMČ/2018/206/77 Dáme na vás – participativní rozpočet města Brna souhlas s realizací
projektu: „SÁL PRO KOMUNITNÍ CENTRUM LERCHOVA“
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
souhlasí
s realizací předloženého projektu SÁL PRO KOMUNITNÍ CENTRUM LERCHOVA v
roce 2019.
Termín: ihned
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Bartík
Bořecký
nehlasoval zdržel se

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská Dvořák
pro
zdržel se

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
omluven

Usnesení RMČ/2018/206/78 Výběrové řízení na obsazení prodejních míst pro pravidelný prodej
na tržišti na Zelném trhu v roce 2019
RMČ BS na 206. schůzi, konané dne 24.09.2018,
schvaluje
ukončení výběrového řízení na obsazení prodejních míst „Výzva k obsazení
prodejních míst pro pravidelný prodej na tržišti na Zelném trhu v roce 2019“
vyhlášeného na základě usnesení RMČ/2018/202/20,
schvaluje
zveřejnění nové výzvy k obsazení prodejních míst „Výzva k obsazení prodejních míst
pro pravidelný prodej na tržišti na Zelném trhu v roce 2019“ s termínem pro podání
přihlášek do 15.10.2018, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
Oddělení obchodu Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS výzvu zveřejnit na úřední
desce a zajistit příjem nabídek.
Termín: ihned
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
zdržela se

Landa
pro

Oplatek
zdržel se

Schwab
omluven

K bodu 76 – Závěr
Starosta pan Bc. Martin Landa ukončil schůzi RMČ BS.

JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka MČ BS

Bc. Martin Landa
starosta MČ BS

Ověřovatelé: Mgr. Flamiková a Ing. arch. Bořecký
Zapsala: M. Válková
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Švachula
omluven

