PROGRAM 101. RMČ BS
1. Zahájení
2. Návrh na změnu účelu použití části účelových dotací na sociální služby
poskytnutých v roce 2016 MČ Brno-střed v rámci postoupených příjmů
od města
3. „Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území
MČ Brno-střed, lokalita Masarykova čtvrť-Staré Brno“ - zhotovitel:
FALKY, spol. s r.o.
4. „Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území
MČ Brno-střed, lokalita Staré Brno-Štýřice“ - zhotovitel: FALKY, spol.
s r.o.
5. „Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území
MČ Brno-střed, lokalita Veveří-Trnitá“ - zhotovitel: FCC Žabovřesky,
s.r.o.
6. Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. – záměr pronájmu
7. Přehled delegovaných pravomocí
8. Investiční záměr – Zřízení veřejného osvětlení podél cyklostezky
Kamenná - Anthropos
9. Dopravní situace u ZŠ Úvoz
10. Zpráva o výsledcích kontroly OKO MMB č.j. OKO/03-05/2016
11. Rozpočtové opatření č. 22 na rok 2016
12. Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2016
13. Finanční neinvestiční transfer - Skotský pes, z.s.
14. Záměr nájmu občanského klubu Starobrněnská 15
15. VZMR Oprava bytů – Hybešova 6 byt č. 4 a 5, Opletalova 4 byt č. 4
16. VZMR Projektová dokumentace na opravu sklepů v bytových domech
Rybářská 9, Křídlovická 33, Křídlovická 59 a Mendlovo náměstí 12
17. Nadlimitní VZ na služby, Podrobná pasportizace bytových domů, Výběr
nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
18. Účelová komunikace p.č. 794/1, 794/14, k.ú. Veveří (výkopové práce)
19. Dispozice s majetkem /16/383/ - Věcné břemeno p.č. 3835/2, nabytí
p.č. 3837, k.ú. Černá Pole (Lužánky)
20. Dispozice s majetkem /16/384/ - Směna p.č. 232/2, 231/5, 251, 252,
253/1, k.ú. Trnitá (Zderadova) a p.č. 1120 (Leitnerova 7), k.ú. Staré Brno
21. Dispozice s majetkem /16/337/ - Prodej, pronájem p.č. 1462/3, 1462/4,
k.ú. Staré Brno (Nové sady)
22. Dispozice s majetkem /16/360/ - Pronájem p.č. 741, k.ú. Veveří (Kraví
hora)
23. Dispozice s majetkem /16/367/ - Prodej, pronájem p.č. 209/3, 216/15,
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k.ú. Město Brno (Římské nám.)
Dispozice s majetkem /16/386/ - Věcné břemeno p.č. 794/1, 794/14,
k.ú. Veveří (Žižkova)
Záměr pronájmu p.č. 881, k.ú. Veveří (Žižkova)
Záměr pronájmu p.č. 874/14, k.ú. Štýřice (Kamenná)
Záměr pronájmu p.č. 856/2, k.ú. Veveří (Žižkova)
Záměr pronájmu p.č. 794/3, k.ú. Veveří (Resslova)
Záměr pronájmu p.č. 860, k.ú. Veveří (Žižkova)
Záměr pronájmu p.č. 169/34, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
Záměr pronájmu p.č. 789, 795, 788, 779, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Záměr pronájmu p.č. 843, 874/45, 841, 842, k.ú. Štýřice (Kamenná
čtvrť)
Výměny bytů - Nové sady 16, Brno, byt č. 11 a Křídlovická 55, Brno,
byt č.
Společný nájem bytu – Kobližná 15, Brno, byt č.
Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce
Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí
Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování – Bratislavská 41, Brno, byt
č.
Žádost o posunutí termínu podpisu nájemní smlouvy - Křídlovická 59,
Brno, byt č.
Žádost o posunutí termínu podpisu nájemní smlouvy – Tučkova 30,
Brno, byt č.
Souhlas s narovnáním právního stavu – Hvězdová 3, Brno, byt č.
Nesouhlas s narovnáním právního stavu - Traubova 9, Brno, byt č.
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (I. část)
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část)
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (III. část)
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Hybešova 65a, Brno, byt
č.
Skončení nájmu bytu
Skončení nájmu bytu - Cejl 28, Brno, byt č.
Rozšíření předmětu nájmu - Zahradníkova 13, Brno, byt č.
Uzavření nájemní smlouvy - Hybešova 6, Brno, byt č.
Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím statutárního města Brna Hybešova 65c, Brno, byt č.
Uzavření nájemní smlouvy k bytu opravenému vlastním nákladem
pronajímatele - Solniční 3, Brno, byt č.
Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS
Snížení nájemného - prostor č. 101, Kobližná 11, Brno
Oprava údajů v nájemní smlouvě - prostor č. 101, Cejl 28, Brno
Pronájem prostoru (dle zveřejněného záměru) - prostor č. 102, Veselá 2,
Brno
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56. Pronájem prostoru (dle zveřejněného záměru) - prostor č. 205,
Lidická 17, Brno
57. Pronájem prostoru (dle zveřejněného záměru) - prostor č. 106, Cejl 35,
Brno
58. Pronájem prostoru (dle zveřejněného záměru) - prostor č. 212,
Kamenná 27, Brno
59. Pronájem prostoru (dle zveřejněného záměru) - prostor č. 201, 203, 204
a 205, Kopečná 40, Brno
60. Pronájem prostoru (dle zveřejněného záměru) - prostor č. 208,
Kopečná 40, Brno
61. Volné prostory k pronájmu
62. Soudní vymáhání pohledávek
63. Přehled objednávek a smluv za období červenec-září 2016
64. Změna Jednacího řádu ZMČ Brno-střed
65. Organizační změna
66.
67.
68.
69.
70.

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb
Dohoda o centralizovaném zadávání
Výzdoba vánočních trhů v Brně na Zelném trhu
Záměr zpracování ideové urbanistické soutěže areálu BVV
Schválení plné moci - pojišťovací makléř

71. Různé - informace, zprávy členů rady
72. Ověření zápisu
73. Závěr
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USNESENÍ 101. RMČ BS
Usnesení RMČ/2016/101/02 Návrh na změnu účelu použití části účelových dotací na sociální
služby poskytnutých v roce 2016 MČ Brno-střed v rámci postoupených příjmů od
města
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
podání žádosti o změnu účelu použití části účelových dotací z centra denních služeb
na pečovatelskou službu v objemu 140 tis. Kč, poskytnutých městské části Brno-střed
v roce 2016, v rámci postoupených příjmů od města,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed k podpisu žádosti o změnu použití dotace z rozpočtu města a
ukládá
vedoucí Odboru sociálního a zdravotního ÚMČ Brno-střed zajistit projednání žádosti
v orgánech města Brna.
Termín: 31.10.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/03 „Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního
území MČ Brno-střed, lokalita Masarykova čtvrť-Staré Brno“ - zhotovitel: FALKY,
spol. s r.o.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
dohodu o ukončení platnosti smlouvy o údržbě čistoty a zimní údržbě místních
komunikací MČ Brno-střed, lokalita Masarykova čtvrť-Staré Brno, v platném znění,
uzavřené se zhotovitelem FALKY, spol. s r.o., IČ: 28297849, Kaštanová 637/141e,
Horní Heršpice, 617 00 Brno, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody a
ukládá
vedoucímu OŽP podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/04 „Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního
území MČ Brno-střed, lokalita Staré Brno-Štýřice“ - zhotovitel: FALKY, spol. s r.o.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
dohodu o ukončení platnosti smlouvy o údržbě čistoty a zimní údržbě místních
komunikací MČ Brno-střed, lokalita Staré Brno-Štýřice, v platném znění, uzavřené se
zhotovitelem FALKY, spol. s r.o., IČ: 28297849, Kaštanová 637/141e, Horní
Heršpice, 617 00 Brno, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu,

pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody a
ukládá
vedoucímu OŽP podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/05 „Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního
území MČ Brno-střed, lokalita Veveří-Trnitá“ - zhotovitel: FCC Žabovřesky, s.r.o.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
dohodu o ukončení platnosti smlouvy o údržbě čistoty a zimní údržbě místních
komunikací MČ Brno-střed, lokalita Veveří-Trnitá, v platném znění, uzavřené se
zhotovitelem FCC Žabovřesky, s.r.o., IČ: 48908746, Korejská 3082/4, Žabovřesky,
616 00 Brno, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody a
ukládá
vedoucímu OŽP podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Usnesení RMČ/2016/101/06 Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. – záměr pronájmu
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku v objektu zimního stadionu - budova
na ulici Úvoz 1012/55a, pozemek p.č. 898, k.ú. Veveří, Brno, konkrétně:
·
prostory o celkové výměře 153 m2 (místnost č. 3 o výměře 43,1 m2, místnost
č. 223 o výměře 22,6 m2, místnost č. 224 o výměře 15,7 m2 místnost č. 221 o výměře
52 m2, místnost č. 222 o výměře 18 m2, místnost č. 226a o výměře 1,6 m2) na adrese
Úvoz č.pop. 1012/ č.o. 55a na pozemku p.č. 898 v k.ú. Veveří, obec Brno, jako
kanceláře a šatny pro hráče klubu - zajištění zázemí pro klub a jeho hráče,
provozování hostinské činnosti - restaurace a občerstvení
·
prostor o celkové výměře 1,2 m² (0,6 m2 ve vstupní hale hokejové haly pod
schody, 0,6 m2 v prostoru u ledové plochy hokejové haly) na adrese Úvoz č.pop.
1012/ č.o. 55a na pozemku p.č. 898 v k.ú. Veveří, obec Brno, za účelem umístění dvou
kusů automatů na teplé nápoje
·
prostor o celkové výměře 1m² (ve vstupní hale hokejové haly vedle schodů)
v objektu zimního stadionu Úvoz č.pop. 1012/č.o. 55a, na pozemku parc.č. 898 v k.ú.
Veveří, obec Brno, za účelem umístění 1 kusu automatu na studené nápoje
·
prostory o celkové výměře 28,5 m2 (místnost č. 117 o výměře 12,5 m2,
místnost č. 228 o výměře 9,2 m2, místnost v garáži o výměře 6,8, m2) v objektu
zimního stadionu na adrese Úvoz č.pop. 1012/ č.o. 55a na pozemku p.č. 898 v k.ú.
Veveří, obec Brno, za účelem provozování obchodu s hokejovými potřebami

Švachula
pro

·
reklamní plocha na ledové ploše, mantinelech a vnitřních stěnách budovy
hokejové haly na adrese Úvoz č.pop. 1012/ č.o. 55a na pozemku p.č. 898 v k.ú.
Veveří, obec Brno, za účelem umístění reklamních poutačů sponzorů a využití
reklamních ploch pro prezentaci klubu a
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed zajistit zveřejnění výše
uvedeného záměru na úřední desce.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/07 Přehled delegovaných pravomocí
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
bere na vědomí
přehled pravomocí RMČ BS delegovaných jednotlivým odborům ÚMČ BS, který
tvoří přílohy č. 1 až 13 tohoto materiálu.
Termín: 26.10.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/08 Investiční záměr – Zřízení veřejného osvětlení podél cyklostezky
Kamenná - Anthropos
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
souhlasí
s investičním záměrem - Zřízení veřejného osvětlení podél cyklostezky Kamenná Anthropos,
doporučuje
rozšíření umístění osvětlení i v trase na Nový Lískovec,
doporučuje
využití úsporného osvětlení nízké intenzity a
ukládá
Ing. arch. Bořeckému zaslat přijaté usnesení MMB ÚHT.
Termín: 04.11.2016
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven zdržela se
pro

Usnesení RMČ/2016/101/09 Dopravní situace u ZŠ Úvoz
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/10 Zpráva o výsledcích kontroly OKO MMB č.j. OKO/03-05/2016
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
projednala
protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti, provedené Odborem interního
auditu a kontroly MMB č.j. OKO/03-05/2016, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu,
projednala
návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich
opakování, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti,
provedené Odborem interního auditu a kontroly MMB č.j. OKO/03-05/2016, který
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a
k zamezení jejich opakování, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS zajistit realizaci navržených opatření k nápravě
dle přílohy č. 2,
doporučuje
ZMČ BS uložit Oddělení vnitřního auditu a kontroly Kanceláře starosty a vnějších
vztahů ÚMČ BS provést následnou kontrolu plnění opatření k nápravě a
ukládá
Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání
ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/11 Rozpočtové opatření č. 22 na rok 2016
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 22 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Usnesení RMČ/2016/101/12 Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2016
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
projednala
rozpočtové opatření č. 23 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

Švachula
pro

doporučuje
ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 23 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu a
ukládá
Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání
ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/13 Finanční neinvestiční transfer - Skotský pes, z.s.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Usnesení RMČ/2016/101/14 Záměr nájmu občanského klubu Starobrněnská 15
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
adresný záměr pronájmu občanského klubu Starobrněnská 15 pro žadatele
, bytem Pejškov , 666 01 Tišnov a
ukládá
vedoucímu Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ podepsat záměr
pronájmu MČ a zajistit zveřejnění tohoto záměru zákonem stanoveným způsobem.
Termín: 04.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/15 VZMR Oprava bytů – Hybešova 6 byt č. 4 a 5, Opletalova 4 byt č. 4
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava bytů - Hybešova 6 byt č. 4 a 5,
Opletalova 4 byt č. 4“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: MTc-stav, s.r.o., Slunečná
480/4, 634 00 Brno, IČ: 25538543,
schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a firmou MTc-stav,
s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ: 25538543, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
firmou MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ: 25538543,

pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy o dílo a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/16 VZMR Projektová dokumentace na opravu sklepů v bytových
domech Rybářská 9, Křídlovická 33, Křídlovická 59 a Mendlovo náměstí 12
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace na opravu sklepů
v bytových domech Rybářská 9, Křídlovická 33, Křídlovická 59 a Mendlovo náměstí
12“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: SAREP a.s., Jezerůvky 525/7, Ivanovice,
621 00 Brno, IČ: 292 95 521,
schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a firmou SAREP a.s.,
Jezerůvky 525/7, Ivanovice, 621 00 Brno, IČ: 292 95 521, která tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
firmou SAREP a.s., Jezerůvky 525/7, Ivanovice, 621 00 Brno, IČ: 292 95 521,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy o dílo a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/17 Nadlimitní VZ na služby, Podrobná pasportizace bytových domů,
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
bere na vědomí
doporučení hodnotící komise uvedené v "Písemné zprávě o posouzení a hodnocení
nabídek" dle § 80 zák. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, na výběr nejvhodnější nabídky na VZ na služby akce „Podrobná
pasportizace bytových domů“, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
schvaluje
následující pořadí nabídek uchazečů:
1) Ing. arch. Michal Kristen, Svatopluka Čecha 35, 612 00 Brno, IČ: 60364998,
2) K4 a.s., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ: 60734396,
3)Společnost: „Společnost pro podrobnou pasportizaci bytových domů“, vedoucí
společník: Arch.Design, s.r.o., další společník: VUT v Brně, fakulta stavební, sídlo
- vedoucí společník: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, další společník: Veveří

331/95, 602 00 Brno, IČO - vedoucí společník: 25764314, další společník:
00216305,
schvaluje
jako nejvhodnější nabídku uchazeče Ing. arch. Michal Kristen, Svatopluka Čecha 35,
612 00 Brno, IČ: 60364998, na VZ na služby akce „Podrobná pasportizace bytových
domů“ včetně Smlouvy o dílo, která je součástí nabídky tohoto uchazeče a je přílohou
č. 3 tohoto usnesení,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat „Rozhodnutí zadavatele“ o výběru nejvhodnější
nabídky, dle ustanovení § 81 zák. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat „Písemnou zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek dle § 80 ZVZ ", která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat Smlouvu o dílo, která je přílohou č. 3 tohoto
usnesení a
ukládá
vedoucímu Odboru investičního a správy bytových domů podpis výše uvedených
dokumentů zajistit, zaslat výpis usnesení zástupci zadavatele a předložit Smlouvu
o dílo k podpisu starostovi MČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/18 Účelová komunikace p.č. 794/1, 794/14, k.ú. Veveří (výkopové práce)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
souhlasí
s provedením výkopových prací na účelové komunikaci NN1719, část pozemku p.č.
794/1, 794/14, k.ú. Veveří za účelem úpravy kabelové distribuční sítě NN na ulici
Žižkově za podmínky souhlasného stanoviska všech dotčených orgánů a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/19 Dispozice s majetkem /16/383/ - Věcné břemeno p.č. 3835/2, nabytí
p.č. 3837, k.ú. Černá Pole (Lužánky)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
nemá námitek
k návrhu na případnou dispozici s nemovitou věcí - zřízení věcného břemene umístění
stavby trafostanice na p.č. 3835/2 o vým. 56 m2, k.ú. Černá Pole, společnosti E.ON
Distribuce, a.s.,

nemá námitek
k návrhu na případnou dispozici s nemovitou věcí - nabytí pozemku p.č. 3837 o vým.
36 m2, k.ú. Černá Pole z vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s. do vlastnictví
statutárního města Brna a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 25.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/20 Dispozice s majetkem /16/384/ - Směna p.č. 232/2, 231/5, 251, 252,
253/1, k.ú. Trnitá (Zderadova) a p.č. 1120 (Leitnerova 7), k.ú. Staré Brno
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
nemá námitek
k návrhu na případnou dispozici s nemovitou věcí - směna pozemků p.č. 231/2 o vým. 1773 m2, část p.č. 231/5 o vým. cca 47 m2, p.č. 251 o vým. 103 m2, p.č. 252
o vým. 556 m2, část p.č. 253/1 o vým. cca 179 m2, k.ú. Trnitá a p.č. 1120 jehož
součástí je stavba č.p. 680 (Leitnerova č.or. 7) o vým. 783 m2, k.ú. Staré Brno vše ve
vlastnictví statutárního města Brna za pozemky v k.ú. Bohunice ve vlastnictví
společnosti CD XXI a.s., za účelem výstavby atletického centra - atletické haly v Brně
a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 25.11.2016
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
zdržel se

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/21 Dispozice s majetkem /16/337/ - Prodej, pronájem p.č. 1462/3, 1462/4,
k.ú. Staré Brno (Nové sady)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
nesouhlasí
s návrhem prodeje pozemků p.č. 1462/3 o vým. 18 m2 a p.č. 1462/4 o vým. 17 m2,
k.ú. Staré Brno,
souhlasí
s návrhem pronájmu pozemků p.č. 1462/3 o vým. 18 m2 a p.č. 1462/4 o vým. 17 m2,
k.ú. Staré Brno, vlastníkům garáží, dle vyjádření OÚPR MMB
(MMB/0246830/2016/Zvd ze 17.6.2016) a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 25.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/22 Dispozice s majetkem /16/360/ - Pronájem p.č. 741, k.ú. Veveří
(Kraví hora)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
souhlasí
s návrhem pronájmu nemovité věci p.č. 741, k.ú. Veveří společnosti 8D z.s. a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 25.11.2016
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
zdržel se

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/23 Dispozice s majetkem /16/367/ - Prodej, pronájem p.č. 209/3, 216/15,
k.ú. Město Brno (Římské nám.)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
nesouhlasí
s návrhem prodeje částí pozemků p.č. 209/3 o vým. 15 m2 a 216/15 o vým. 40 m2,
k.ú. Město Brno,
souhlasí
s návrhem pronájmu částí pozemků p.č. 209/3 o vým. 15 m2 a 216/15 o vým. 40 m2,
k.ú. Město Brno, za účelem provozování restaurační zahrádky a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 25.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/24 Dispozice s majetkem /16/386/ - Věcné břemeno p.č. 794/1, 794/14,
k.ú. Veveří (Žižkova)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
nemá námitek
k případné dispozici s nemovitou věcí - zřízení věcného břemene - služebnosti
umístění inženýrských sítí (přípojka NN) na pozemku p.č. 794/1 a 794/14, k.ú.
Veveří, společnosti E.ON Distribuce, a.s., za podmínky souhlasného stanoviska všech
dotčených orgánů a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 12.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Usnesení RMČ/2016/101/25 Záměr pronájmu p.č. 881, k.ú. Veveří (Žižkova)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,

Schwab
pro

Švachula
pro

schvaluje
adresný záměr pronájmu pozemku p.č. 881 o vým. 20 m2, k.ú. Veveří, který je
přílohou č. 1 tohoto usnesení,
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: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/26 Záměr pronájmu p.č. 874/14, k.ú. Štýřice (Kamenná)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
adresný záměr pronájmu pozemku p.č. 874/14 o vým. 18 m2, k.ú. Štýřice, který je
přílohou č. 1 tohoto usnesení,
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: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/27 Záměr pronájmu p.č. 856/2, k.ú. Veveří (Žižkova)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
adresný záměr pronájmu pozemku p.č. 856/2 o vým. 57 m2, k.ú. Veveří, který je
přílohou č. 1 tohoto usnesení,
a
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: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Usnesení RMČ/2016/101/28 Záměr pronájmu p.č. 794/3, k.ú. Veveří (Resslova)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
adresný záměr pronájmu pozemku p.č. 794/3 o vým. 21 m2, k.ú. Veveří, který je
přílohou č. 1 tohoto usnesení, CONSULTEST s.r.o. 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: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Švachula
pro

Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/29 Záměr pronájmu p.č. 860, k.ú. Veveří (Žižkova)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
adresný záměr pronájmu pozemku p.č. 860 o vým. 20 m2, k.ú. Veveří, který je
přílohou č. 1 tohoto usnesení,
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: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/30 Záměr pronájmu p.č. 169/34, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
adresný záměr pronájmu pozemku p.č. 169/34 o vým. 19 m2, k.ú. Staré Brno, který je
přílohou č. 1 tohoto usnesení, TEHYKON Brno s.r.o. 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: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/31 Záměr pronájmu p.č. 789, 795, 788, 779, k.ú. Štýřice (Kamenná
čtvrť)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
adresný záměr pronájmu pozemku p.č. 789 o vým. 151 m2, části p.č. 795 o vým. 2
m2, části p.č. 788 o vým. 10 m2, části p.č. 779 o vým. 6 m2, k.ú. Štýřice, který je
přílohou č. 1 tohoto usnesení,
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: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/32 Záměr pronájmu p.č. 843, 874/45, 841, 842, k.ú. Štýřice (Kamenná
čtvrť)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
adresný záměr pronájmu části pozemků p.č. 843 o vým. 194 m2, p.č. 874/45 o vým.
23 m2, p.č. 841 o vým. 12 m2 a id. nezastavěné části p.č. 842 o vým. 14 m2, k.ú.
Štýřice,
a
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: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/33 Výměny bytů - Nové sady 16, Brno, byt č.
a Křídlovická 55, Brno,
byt č.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
neschvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Nové sady 16, Brno,
dosavadní nájemce:
(
), na nového nájemce:
(
), dosud bytem Húskova 10, Brno, byt č. a postoupení práv a povinností
z nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická 55, Brno, dosavadní nájemce:
(
), na nového nájemce:
(
), dosud bytem Nové
sady 16, Brno, byt č.
a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Usnesení RMČ/2016/101/34 Společný nájem bytu – Kobližná 15, Brno, byt č.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
uzavření společné nájemní smlouvy k bytu č. , Kobližná 15, Brno, dohodou se
společnými nájemci
(
)a
(
), na
dobu neurčitou od 01.12.2016, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 96,- Kč/m2/měsíc. Podlahová plocha
sklepa a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
50 % a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a zajistit vystavení nájemní smlouvy
správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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pro

Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/35 Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
bere na vědomí
a/ přechod nájmu bytu č. , Sukova 5, Brno, dle § 2279 obč. zákoníku, z původního
nájemce
(
), který zemřel dne 27.04.2016, na
(1976),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Sukova 5, Brno, nájemce:
(
),
na dobu určitou od 01.12.2016 do 27.04.2018, 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
30.11.2016. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 4 (a to
v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
bere na vědomí
b/ přechod nájmu bytu č. , Nádražní 4, Brno, dle § 2279 obč. zákoníku, z původního
nájemce
(
), která zemřela dne 29.03.2016, na
(
),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Nádražní 4, Brno, nájemce:
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 29.03.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 96,- Kč/m2/měsíc, s tím,
že nájemné bude od roku 2018 každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru
inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok. Podlahová plocha sklepa a balkonu bude pro účely výpočtu
nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 % a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a zajistit vystavení nájemní smlouvy
ve vztahu k bodu a/ až b/ správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Usnesení RMČ/2016/101/36 Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
bere na vědomí
a/ že jediným nájemcem bytu č. , Moravské nám. 12, Brno, se po úmrtí
(
), který zemřel dne 17.08.2016, stala
(
),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Moravské nám. 12, Brno, nájemce:
(
), na dobu neurčitou, s účinností od 01.12.2016, s podmínkou úhrady
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závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 4 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
bere na vědomí
b/ že jediným nájemcem bytu č. , Botanická 68, Brno, se po úmrtí
(
), který zemřel dne 13.07.2016, stala
(
),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická 68, Brno, nájemce:
(
), na dobu neurčitou, s účinností od 01.12.2016, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 4 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a zajistit vystavení nájemní smlouvy
ve vztahu k bodu a/ až b/ správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/37 Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování – Bratislavská 41, Brno, byt
č.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č.
, Bratislavská 41, Brno, se po trvalém opuštění
rodinné domácnosti
(
), stala
(
),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Bratislavská 41, Brno, nájemce:
(
), na dobu určitou, od 01.12.2016 do 31.10.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 27,42 Kč/m2/měsíc a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a zajistit vystavení nájemní smlouvy
správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/38 Žádost o posunutí termínu podpisu nájemní smlouvy - Křídlovická
59, Brno, byt č.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy po dobu umořování investic
vložených uživatelem do oprav bytu č. , Křídlovická 59, Brno, uživatel
(
) na dobu určitou od 01.12.2016 do 29.01.2019, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.11.2016. Úhrada za užívání
bytu (bez záloh na služby) je od 01.08.2015 do 30.11.2016 stanovena ve výši 96,Kč/m2/měsíc. Měsíční nájemné ve výši 96,- Kč/m2/měsíc bude po dobu nájmu od
01.12.2016 do 29.01.2019 sníženo na částku 48,- Kč/m2/měsíc. Snížením nájemného
budou nájemci hrazeny pronajímatelem uznané náklady nájemce v celkové výši
46.575,- Kč spojené s provedenými stavebními pracemi (opravami), které vedly ke
změně bytu a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit uživatele s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/39 Žádost o posunutí termínu podpisu nájemní smlouvy – Tučkova 30,
Brno, byt č.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Tučkova 30, Brno, nájemce:
(
), na dobu neurčitou, s účinností od 01.12.2016, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 3 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a zajistit vystavení nájemní smlouvy
správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato..
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Usnesení RMČ/2016/101/40 Souhlas s narovnáním právního stavu – Hvězdová 3, Brno, byt č.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy po dobu umořování investic
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vložených uživateli do oprav bytu č. , Hvězdová 3, Brno, uživatelé
(
) a
(
), na dobu určitou od 01.09.2016 do 28.02.2025,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do
30.11.2016. Měsíční nájemné ve výši 66,- Kč/m2/měsíc bude po dobu nájmu od
01.09.2016 do 28.02.2025 sníženo na částku 33,- Kč/m2/měsíc. Snížením nájemného
budou nájemci hrazeny pronajímatelem uznané náklady nájemce v celkové výši
250.128,- Kč spojené s provedenými stavebními pracemi (opravami), které vedly ke
změně bytu a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit uživatele s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/41 Nesouhlas s narovnáním právního stavu - Traubova 9, Brno, byt č.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Usnesení RMČ/2016/101/42 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (I. část)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Hybešova 65b, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno pro ve výši 48,15 Kč/m2/měsíc.
Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu
započtena pouze 50 %,
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Úvoz 16, Brno, nájemci
(
) a
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do
30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude
stanoveno podle aktuální kvality bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 14 (a to
v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
c/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Křídlovická 64, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
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smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle aktuální kvality
bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 14 (a to v případě, že bylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
d/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Cejl 49, Brno, nájemci
(
) a
(
)), na dobu určitou od 01.12.2016 do
30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude
stanoveno ve výši 27,42 Kč/m2/měsíc,
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha
č. 15) k bytu č.
, Francouzská 60, Brno, nájemce
(
), na dobu
určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 30.11.2016,
f/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Mendlovo nám. 12, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle aktuální kvality
bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 14 (a to v případě, že bylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
g/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 41, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši
27,42 Kč/m2/měsíc,
h/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Orlí 22, Brno, nájemce
(
) na dobu určitou od 21.11.2016 do 30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle aktuální kvality bytu pro
jednotlivá období dle přílohy č. 14 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
i/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Poříčí 39, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle aktuální kvality bytu pro
jednotlivá období dle přílohy č. 14 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě

jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
j/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Stará 24, Brno, nájemci
(
),
(
) a
(
), na dobu určitou od
01.12.2016 do 30.11.2017, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.11.2016. Nájemné
bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc,
k/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Francouzská 20, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,20 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,
l/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Bratislavská 36a, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, s platbou
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce
předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce
předchází měsíci, za který má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do
30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc,
m/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Křenová 55, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,20 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. Podlahová plocha balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za
užívání bytu započtena pouze 50 %,
n/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Václavská 18, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle aktuální kvality
bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 14 (a to v případě, že bylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
o/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Cejl 49, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž všechny podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 27,42 Kč/m2/měsíc,
p/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Hlinky 28, Brno, nájemci

(
) a
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do
30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude
stanoveno podle aktuální kvality bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 14 (a to
v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až d/ a f/ až p/ a zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě k bytu ve
vztahu k bodu e/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Usnesení RMČ/2016/101/43 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Leitnerova 24, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle aktuální kvality
bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 10 (a to v případě, že bylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Bratislavská 36a, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, s platbou
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce
předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce
předchází měsíci, za který má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do
30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc,
c/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Bratislavská 36a, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, s platbou
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce
předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce
předchází měsíci, za který má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do
30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc,
d/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Dornych 25a, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, s podmínkou úhrady

Švachula
pro

závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 59,18 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,
e/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Vídeňská 14, Brno, nájemci
(
)a
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018,
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 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle
aktuální kvality bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 10 (a to v případě, že bylo
možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu
nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost
nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
f/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Kounicova 1, Brno, nájemci
(
) a
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do
30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude
stanoveno podle aktuální kvality bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 10 (a to
v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
g/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Kobližná 9, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle aktuální kvality bytu pro
jednotlivá období dle přílohy č. 10 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
h/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Cejl 49, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 27,42 Kč/m2/měsíc,
i/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Václavská 3, Brno, nájemci
(
) a
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do
30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude
stanoveno podle aktuální kvality bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 10 (a to
v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),

j/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Josefská 23, Brno, nájemci
(
) a
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do
30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude
stanoveno podle aktuální kvality bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 10 (a to
v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
k/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Bratislavská 36a, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, s platbou
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce
předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce
předchází měsíci, za který má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do
30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc,
l/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Konečného nám. 1, Brno, nájemci
(
)a
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do
30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude
stanoveno podle aktuální kvality bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 10 (a to
v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
m/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Kamenná 23, Brno, nájemci
(
)a
(
), na dobu určitou od 01.12.2016
do 30.11.2018, 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 30.11.2016. Nájemné bude
stanoveno podle aktuální kvality bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 10 (a to
v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
n/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 60, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, s platbou nájemného
a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce předem, a to tak,
že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce předchází
měsíci, za který má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do
30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až n/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.11.2016

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Usnesení RMČ/2016/101/44 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (III. část)
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Vachova 3, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 27,42 Kč/m2/měsíc,
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Nádražní 4, Brno, nájemci
(
),
(
),
(
),
(
) a
(
), na dobu určitou od
01.12.2016 do 30.11.2017, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.11.2016. Nájemné
bude stanoveno podle aktuální kvality bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 5 (a to
v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
c/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Bratislavská 36a, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017, s platbou
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce
předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce
předchází měsíci, za který má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc,
d/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 41, Brno, nájemci
(
) a
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do
30.11.2017, 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
30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 27,42 Kč/m2/měsíc,
e/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Nerudova 5, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle aktuální kvality bytu pro
jednotlivá období dle přílohy č. 5 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
f/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Bratislavská 36a, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017, s platbou

Švachula
pro

nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce
předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce
předchází měsíci, za který má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc,
g/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Pekařská 38, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017, s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle aktuální kvality
bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 5 (a to v případě, že bylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
h/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Křídlovická 3, Brno, nájemci
(
)a
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle
aktuální kvality bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 5 (a to v případě, že bylo
možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu
nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost
nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
i/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Kounicova 3b, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 18.11.2016 do 30.11.2017,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle
aktuální kvality bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 5 (a to v případě, že bylo
možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu
nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost
nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
j/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 60, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017, s platbou
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce
předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce
předchází měsíci, za který má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc,
k/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Bratislavská 60, Brno, nájemci
(
)a
(
), na dobu určitou od 01.12.2016
do 30.11.2017, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných
s užíváním bytu tři měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do
konce měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být placeno,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před

podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do
30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc,
l/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Bratislavská 36a, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017, s platbou
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce
předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce
předchází měsíci, za který má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou
notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž všechny podmínky musí být
splněny nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,Kč/m2/měsíc,
m/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Masarykova 3, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle aktuální kvality bytu pro
jednotlivá období dle přílohy č. 5 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
n/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Lidická 8, Brno, nájemci
(
) a
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do
30.11.2017, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude
stanoveno podle aktuální kvality bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 5 (a to
v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
o/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , náměstí 28. října 11, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017, s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle aktuální kvality
bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 5 (a to v případě, že bylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
p/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Orlí 6, Brno, nájemci
(
) a
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle
aktuální kvality bytu pro jednotlivá období dle přílohy č. 5 (a to v případě, že bylo
možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu

nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost
nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
q/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Bratislavská 36a, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017, s platbou
nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce
předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který tři měsíce
předchází měsíci, za který má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a zajistit 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: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/45 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Hybešova 65a, Brno, byt
č.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Hybešova 65a, Brno, nájemce
(
), na dobu určitou od 01.11.2016 do 31.10.2017, 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 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno ve
výši 48,15 Kč/m2/měsíc 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" v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Usnesení RMČ/2016/101/46 Skončení nájmu bytu
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
a/ skončení nájmu bytu č. , Hybešova 65c, Brno, nájemce
(
),
písemnou dohodou ke dni 30.11.2016, s podmínkou prokázání úhrady závazků vůči
MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dohody o skončení nájmu bytu

Švachula
pro

a s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu, přičemž obě podmínky musí
být splněny nejpozději do 30.11.2016,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. , Hybešova 65c, nájemce
(
) s tím, že nájemní vztah skončí k 31.12.2016 a nájemce je povinen v této lhůtě
uhradit případné závazky vůči MČ BS související s užíváním bytu/ů, to vše pro případ,
že nedojde ke skončení nájmu předmětného bytu písemnou dohodou ke dni
30.11.2016,
schvaluje
b/ skončení nájmu bytu č. , Tučkova 32, Brno, nájemci:
(
)
a
(
), písemnou dohodou ke dni 30.11.2016, s podmínkou
prokázání úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem
dohody o skončení nájmu bytu a s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.11.2016,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. , Tučkova 32, nájemci:
(
)
a
(
) s tím, že nájemní vztah skončí k 31.12.2016 a nájemce je
povinen v této lhůtě uhradit případné závazky vůči MČ BS související s užíváním
bytu/ů, to vše pro případ, že nedojde ke skončení nájmu předmětného bytu písemnou
dohodou ke dni 30.11.2016 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu správcem k bytu
v souladu s usnesením dle bodu a/ a b/ a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/47 Skončení nájmu bytu - Cejl 28, Brno, byt č.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
neschvaluje
skončení nájmu bytu č. , Cejl 28, Brno, nájemce
(
), písemnou
dohodou a bere na vědomí výpověď nájemce z nájmu bytu č. , Cejl 28, Brno,
nájemce
(
), s tím, že nájemní vztah skončí k 30.11.2016
a nájemce je povinen v této lhůtě uhradit případné závazky vůči MČ BS související
s užíváním bytu/ů a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Usnesení RMČ/2016/101/48 Rozšíření předmětu nájmu - Zahradníkova 13, Brno, byt č.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
trvá
na usnesení RMČ BS č. 174.37. ze dne 25.04.2016 [neschválení rozšíření předmětu
nájmu a k němu náležející sklepní kóje (o ploše 3,50 m2) o volný prostor (o ploše cca

Švachula
pro

2,00 m2) nacházející se na pravé straně již pronajaté sklepní kóje, která náleží k bytu
č. , Zahradníkova 13, Brno, nájemci:
(
)a
(
), vzhledem k tomu, že se jedná o společné prostory domu, které mají právo
užívat všichni současní i budoucí nájemci domu] a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/49 Uzavření nájemní smlouvy - Hybešova 6, Brno, byt č.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Hybešova 6, Brno, nájemce
(
), na dobu neurčitou, s účinností od 01.12.2016, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nové nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nové nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.11.2016. Nájemné bude stanoveno podle aktuální kvality bytu pro
jednotlivá období dle přílohy č. 10 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
trvá
na usnesení RMČ BS č. 166.27. ze dne 14.03.2016, a to v části týkající se zúžení
předmětu nájmu [trvání na usnesení RMČ BS č. 236.76. ze dne 16.07.2014 v části
neschválení zúžení předmětu nájmu o sklep náležející k bytu č. , Hybešova 6, Brno,
nájemce
(
)] a v části týkající se zpřístupnění společného prostoru
domu [trvání na usnesení RMČ BS č. 236.76. ze dne 16.07.2014 v části schválení
zpřístupnění společného prostoru domu (bývalá kočárkárna) nacházejícího se
v přízemí domu Hybešova 6, Brno, pro všechny nájemce domu] a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/50 Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím statutárního města Brna Hybešova 65c, Brno, byt č.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
bere na vědomí
souhlas statutárního města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. ,
velikost 1+kk, v domě s pečovatelskou službou na ulici Hybešova 65c, Brno,
s žadatelem:
(
), bytem Součkova 4, Brno, na dobu určitou 1
rok, za podmínky, že ukončí nájem stávajícího obecního bytu v domě Součkova 4
a vyklizený byt předá MČ Brno-Komín,

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , v domě s pečovatelskou službou na ulici
Hybešova 65c, Brno, s žadatelem:
(
), na dobu určitou 1 rok
s účinností od 01.12.2016, za měsíční nájemné 48,02 Kč/m2/měsíc,s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.11.2016 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením za podmínky předchozího prověření, že žadatel ukončil nájem obecního
bytu v domě Součkova 4, Brno a vyklizený předal MČ Brno-Komín a seznámit
žadatele a MMB s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/51 Uzavření nájemní smlouvy k bytu opravenému vlastním nákladem
pronajímatele - Solniční 3, Brno, byt č.
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Solniční 3, Brno (opravenému vlastním
nákladem pronajímatele) s žadateli v tomto pořadí:
1)
(
), Jaselská 17, Brno
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 dvě
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.11.2016.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2018, za
nájemné ve výši 96,- Kč/m2/měsíc.
2)
(
), Spolková 4, Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 31.12.2016, za podmínek
uvedených v odst. 1), přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
01.01.2017 do 31.12.2018, to vše s podmínkou, že nedojde k podpisu nájemní
smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 30.11.2016 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: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/52 Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
zveřejnění vybraných bytů (na opravu vlastním nákladem nájemce) k pronájmu (viz
příloha č. 2) na úřední desce MČ BS v termínu od 01.11.2016 do 30.11.2016, a to
v souladu s podmínkami pronájmu bytu uvedenými v čl. V., písm. A) Pravidel
pronájmu bytů v městské části Brno-střed a
ukládá
odboru bytovému zajistit zveřejnění vybraných bytů na úřední desce MČ BS
a postupovat v souladu s usnesením.
Termín: 01.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/53 Snížení nájemného - prostor č. 101, Kobližná 11, Brno
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s účinností od 01.12.2016, prostor č. 101,
Kobližná 11, Brno, nájemce: ZELTNER s.r.o., IČ: 018 54 445, z důvodu snížení
nájemného na nové nájemné: 2.352.228,- Kč/rok na dobu určitou od 01.11.2016 do
31.10.2017 a s tím související snížení podnájemného - podnájemce: CeWe Color, a. s.,
IČ: 492 41 338, nové podnájemné: 40.746,- Kč/měsíc na dobu určitou od 01.11.2016
do 31.10.2017, za podmínky úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
prostoru/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a za podmínky podpisu dodatku
k nájemní smlouvě do 15.11.2016 (viz příloha č. 7),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatele s usnesením.
Termín: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Usnesení RMČ/2016/101/54 Oprava údajů v nájemní smlouvě - prostor č. 101, Cejl 28, Brno
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s účinností od 01.12.2016, prostor č. 101, Cejl
28, Brno, nájemce: Kumpanie Moravských Polí z. s., IČ: 040 94 034, za stávajících
smluvních podmínek a s uvedením aktuálních údajů týkajících se specifikace
předmětu nájmu, za podmínky úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
prostoru/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a za podmínky podpisu dodatku
k nájemní smlouvě do 15.11.2016 (viz příloha č. 2),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku k nájemní smlouvě a

Švachula
pro

ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
nájemce s usnesením.
Termín: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/55 Pronájem prostoru (dle zveřejněného záměru) - prostor č. 102,
Veselá 2, Brno
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.12.2016, prostor č.
102, Veselá 2, Brno, nájemce: DUTRON s.r.o., IČ: 038 16 788, účel nájmu: hostinská
činnost - čajovna, za nájemné 822.000,- Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní
smlouvy do 25.11.2016 (viz příloha č. 4),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatele s usnesením.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven zdržela se
pro

Landa
pro

Oplatek
zdržel se

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/56 Pronájem prostoru (dle zveřejněného záměru) - prostor č. 205,
Lidická 17, Brno
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.12.2016, prostor
č. 205, Lidická 17, Brno, nájemce:
, nar.:
, účel nájmu:
garážování vozidla, za nájemné 14.400,- Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní
smlouvy do 15.11.2016 (viz příloha č. 3),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatele s usnesením.
Termín: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/57 Pronájem prostoru (dle zveřejněného záměru) - prostor č. 106, Cejl
35, Brno
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.12.2016, prostor
č. 106, Cejl 35, Brno, nájemce: Ing. Adel Qasem, IČ: 469 51 261, účel nájmu: tabák,
drogerie, za nájemné 50.000,- Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní smlouvy do
15.11.2016 (viz příloha č. 3),
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostoru č. 106, Cejl 35, Brno na úřední desce MČ BS
s podmínkou min. nájemného 50.000,- Kč/rok (viz úříloha č. 4) a to v případě, že do
15.11.2016 nedojde k podpisu nájemní smlouvy s žadatelem Ing. Adel Qasem, IČ: 469
51 261,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy,
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatele s usnesením a
ukládá
bytovému odboru zajistit případné zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce
MČ BS.
Termín: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/58 Pronájem prostoru (dle zveřejněného záměru) - prostor č. 212,
Kamenná 27, Brno
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.12.2016, prostor
č. 212, Kamenná 27, Brno, nájemce: Ing. Štěpán Musil, IČ: 029 98 416, účel nájmu:
archiv, sklad, za nájemné 12.000,- Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní smlouvy do
15.11.2016 (viz příloha č. 3),
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostoru č. 212, Kamenná 27, Brno na úřední desce MČ
BS s podmínkou min. nájemného 12.000,- Kč/rok a to v případě, že do 15.11.2016
nedojde k podpisu nájemní smlouvy s žadatelem: Ing. Štěpán Musil, IČ: 029 98 416
(viz příloha č. 4),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy,
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatele s usnesením a
ukládá
bytovému odboru zajistit případné zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce
MČ BS.
Termín: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/59 Pronájem prostoru (dle zveřejněného záměru) - prostor č. 201, 203,
204 a 205, Kopečná 40, Brno
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy, prostor č. 201, č. 203, č. 204 a č. 205, Kopečná 40, Brno
s žadatelem:
, nar.:
a to s ohledem na to, že komise
dislokační doporučila RMČ BS schválit uzavření nájemní smlouvy s tímto žadatelem
k prostoru č. 208, Kopečná 40, Brno (s odvoláním na žadatelovu preferenci),
schvaluje
zařazení prostorů č. 201, č. 203, č. 204 a č. 205, Kopečná 40, Brno do nabídky
dlouhodobě volných prostorů k pronájmu zveřejněných na úřední desce MČ BS s
podmínkou min. nájemného 2.000,- Kč/měsíc/1 parkovací stání (viz příloha č. 2) a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/60 Pronájem prostoru (dle zveřejněného záměru) - prostor č. 208,
Kopečná 40, Brno
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.12.2016, prostor
č. 208, Kopečná 40, Brno, nájemce:
, nar.:
, účel nájmu:
parkování vozidla, za nájemné 26.280,- Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní
smlouvy do 15.11.2016 (viz příloha č. 3),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatele s usnesením.
Termín: 15.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Usnesení RMČ/2016/101/61 Volné prostory k pronájmu
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
zařazení prostorů (viz příloha č. 2) do nabídky dlouhodobě volných prostorů
k pronájmu (viz příloha č. 3) zveřejněných na úřední desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.
Termín: 24.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Švachula
pro

Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/62 Soudní vymáhání pohledávek
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
souhlasí
s uplatňováním nároků statutárního města Brna, městské části Brno-střed za třetími
osobami, uvedenými v příloze č. 1 a
ukládá
vedoucímu Odboru právního a organizačního uplatňování nároků zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/63 Přehled objednávek a smluv za období červenec-září 2016
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
bere na vědomí
přehled objednávek a smluv za období červenec-září 2016 dle přílohy č. 1 až 8 tohoto
materiálu a
ukládá
Odboru informatiky zveřejnit přehledy na webových stránkách městské části Brnostřed v příslušné sekci.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/64 Změna Jednacího řádu ZMČ Brno-střed
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
souhlasí
se zněním změny Jednacího řádu ZMČ BS, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS schválit změnu Jednacího řádu ZMČ BS, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu, a to s účinností od 2.11.2016 a
ukládá
OPO ÚMČ BS materiál předložit na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Usnesení RMČ/2016/101/65 Organizační změna
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

zřizuje
1 funkční místo - referent/ka - Odbor bytový, oddělení právní a správy pohledávek
ÚMČ BS s účinností od 1.11.2016,
mění
zřízení 2 funkčních míst na dobu určitou 1 roku:
· právník/právnička,
· asistent/právník (asistentka/právnička)
na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2016,
ruší
1 funkční místo referent/ka - Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS
s účinností od 1.11.2016 a
zřizuje
1 funkční místo administrativně-technický pracovník/pracovnice - Odbor školství,
sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS s účinností od 1.11.2016.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/66 Příkazní smlouva o poskytování právních služeb
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
souhlasí
s uzavřením příkazní smlouvy o poskytování právních služeb mezi statutárním městem
Brnem, MČ Brno-střed a Mgr. Petrem Langem, LL.M., advokátem, která tvoří přílohu
č. 1 tohoto materiálu,
bere na vědomí
nabídku poskytování právních služeb Mgr. Petra Langa, LL.M., advokáta, která tvoří
přílohu č. 2 tohoto materiálu a
schvaluje
příkazní smlouvu o poskytování právních služeb mezi statutárním městem Brnem, MČ
Brno-střed a Mgr. Petrem Langem, LL.M., advokátem, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Usnesení RMČ/2016/101/67 Dohoda o centralizovaném zadávání
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
bere na vědomí
přípis MMB ze dne 13.10.2016, 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

Schwab
pro

Švachula
pro

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/68 Výzdoba vánočních trhů v Brně na Zelném trhu
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
schvaluje
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na akci "Výzdoba vánočních trhů v Brně", který je
přílohou č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 3 mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed
a Blachere-Illumination CZ s.r.o., Ostrá horka I 511, Mladcová, 760 01 Zlín,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem Dodatku č. 3 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedeného dodatku zajistit.
Termín: 31.10.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/101/69 Záměr zpracování ideové urbanistické soutěže areálu BVV
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,
bere na vědomí
záměr vypsání ideové soutěže, jejímž předmětem je zpracování urbanistické studie
areálu BVV, přilehlých prostor DPMB a kontextuálně i Rekreačního areálu Riviéra,
žádá
statutární město Brno o vyhlášení této soutěže formou „Mezinárodní ideové otevřené
urbanistické soutěže“,
žádá
zpracování této urbanistické studie na celé území areálu BVV,
ukládá
Ing. arch. Bořeckému předložit přijaté usnesení na nejbližším zasedání Komise RMB
pro územní plánování,
ukládá
Ing. arch. Bořeckému zaslat přijaté usnesení Úseku rozvoje města MMB a
ukládá
Ing. arch. Bořeckému zaslat přijaté usnesení sekretáři a přezkušovateli soutěže.
Termín: 04.11.2016
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Usnesení RMČ/2016/101/70 Schválení plné moci - pojišťovací makléř
RMČ BS na 101. zasedání, konaném dne 24.10.2016,

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

bere na vědomí
zápis o provedeném výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výběr
dodavatele služeb pojišťovacího makléře, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s udělením plné moci společnosti BEZPEČÍ, s.r.o., Úvoz 435/90, Brno, IČ: 29249457,
která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
s odesláním Žádosti o změnu správce smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 tohoto
materiálu společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Římská 45, 120 00 Praha 2,
IČ: 46973451,
pověřuje
starostu městské části Brno-střed podpisem plné moci a žádosti o změnu správce
smlouvy a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed zajistit odeslání výše uvedených
dokumentů.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
omluvena omluven
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

