PROGRAM 93. RMČ BS
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Zahájení
Soudní vymáhání pohledávek
Žádost o umožnění vstupu LERCHOVA 62
Vyjádření ke stavbě – rekonstrukce stávajících parních rozvodů – oblast
ulice Úvoz
Dispozice s majetkem /16/361/ - Předkupní právo p.č. 458/11, k.ú. Staré
Brno (Žlutý kopec)
Dispozice s majetkem /16/362/ - Předkupní právo p.č. 1043, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)
Vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje ve věci navýšení kapacity školní družiny ZŠ a MŠ
Brno, Křenová 21, p.o.
Volné prostory k pronájmu
Žádost o posunutí termínu zaplacení - Přízova 2, Brno, byt č.
Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed
Různé - informace, zprávy členů rady
Ověření zápisu
Závěr

Landa Martin
Sodomka Jiří, Ing. Mgr.
Liškutin Petr
Pacal Petr
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.

Ondrašíková Petra, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Landa Martin

USNESENÍ 93. RMČ BS
Usnesení RMČ/2016/93/02 Soudní vymáhání pohledávek
RMČ BS na 93. zasedání, konaném dne 29.08.2016,
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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
omluven

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/93/03 Žádost o umožnění vstupu LERCHOVA 62
RMČ BS na 93. zasedání, konaném dne 29.08.2016,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
omluven

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Usnesení RMČ/2016/93/04 Vyjádření ke stavbě – rekonstrukce stávajících parních rozvodů –
oblast ulice Úvoz
RMČ BS na 93. zasedání, konaném dne 29.08.2016,
bere na vědomí
žádost o vyjádření ke stavbě rekonstrukce soustavy centrálního zásobování teplem
(parní rozvody a rozvody topné horké vody) - oblast ulice Úvoz, uvedenou v příloze
č.1 tohoto usnesení,
schvaluje
předložený návrh odpovědi uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení,
upozorňuje
na nemožnost zásahu do ploch dětského hřiště a sportoviště realizovaných z dotačních
programů a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit odeslání schválené odpovědi
projektantovi.
Termín: ihned
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
omluven

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Usnesení RMČ/2016/93/05 Dispozice s majetkem /16/361/ - Předkupní právo p.č. 458/11, k.ú.
Staré Brno (Žlutý kopec)
RMČ BS na 93. zasedání, konaném dne 29.08.2016,

Švachula
pro

doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (chatky
č.ev. 418) na pozemku p.č. 458/11 o vým. 14 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky paní
ze dne 20.7.2016 z úrovně MČ Brno-střed
dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna do majetku města a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku zajistit předložení návrhu na dispozici s majetkem
na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: 14.09.2016
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
omluven

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/93/06 Dispozice s majetkem /16/362/ - Předkupní právo p.č. 1043, k.ú.
Štýřice (Kamenná čtvrť)
RMČ BS na 93. zasedání, konaném dne 29.08.2016,
doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (objekt
k bydlení č.p. 669) na pozemku p.č. 1043 o vým. 198 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky
paní
ze dne 21.7.2016 z úrovně MČ Brnostřed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna do majetku města a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku zajistit předložení návrhu na dispozici s majetkem
na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: 14.09.2016
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
omluven

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
pro

Usnesení RMČ/2016/93/07 Vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje ve věci navýšení kapacity školní družiny ZŠ a MŠ Brno,
Křenová 21, p.o.
RMČ BS na 93. zasedání, konaném dne 29.08.2016,
souhlasí
se vzdáním se práva na odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, ze dne 29.08.2016, č.j. JMK 129502/2016 a
pověřuje
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže MČ Brno-střed informovat Krajský úřad
Jihomoravského kraje a ředitele ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, příspěvková organizace.
Termín: ihned
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
omluven

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
pro
pro
pro
pro

Usnesení RMČ/2016/93/08 Volné prostory k pronájmu
RMČ BS na 93. zasedání, konaném dne 29.08.2016,

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
pro

schvaluje
zveřejnění aktuálně volných prostorů k pronájmu (viz příloha č. 1) na úřední desce
MČ BS po dobu 30 dnů, z toho prostor č. 102, Veselá 2, Brno pouze po dobu 15 dnů a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměrů na úřední desce MČ BS.
Termín: 29.10.2016
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
omluven

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Usnesení RMČ/2016/93/09 Žádost o posunutí termínu zaplacení - Přízova 2, Brno, byt č.
RMČ BS na 93. zasedání, konaném dne 29.08.2016,
revokuje
usnesení č. RMČ/2016/86/48 ze dne 11.07.2016 [trvá na usnesení RMČ BS č. 133.36.
ze dne 07.09.2015 [revokuje usnesení RMČ BS č. 134.58. ze dne 25.01.2012
[nedoporučení ZMČ BS schválit prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení
v celkové výši 82.812,- Kč ve vztahu k bodu a) byt č. , Přízova 2, Brno,
, doporučuje ZMČ BS revokovat usnesení ZMČ BS
č. 309.16. ze dne 29.02.2012 [neschválení prominutí poplatků z prodlení a úroků
z prodlení v celkové výši 82.812,- Kč - byt č. , Přízova 2, Brno,
, doporučuje ZMČ BS schválit prominutí pohledávky poplatků z prodlení ve výši 15 % z celkové částky 79.517,- Kč, tzn. 11.927,60 Kč
a úroků z prodlení ve výši 15 % z celkové částky 3.208,- Kč, tzn. 481,20 Kč, k bytu
č. , Přízova 2, Brno, uživatelé:
, za
podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 67.589,40 Kč a zbývající úroky
z prodlení ve výši 2.726,80 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na
kterém bylo prominutí poplatků a úroků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření
dohody o splátkách], doporučuje ZMČ BS revokovat usnesení ZMČ BS č. 309.16. ze
dne 29.02.2012 [neschválení prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení
v celkové výši 82.812,- Kč - byt č. , Přízova 2, Brno,
, schvaluje prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 15 %
z celkové částky 79.517,- Kč, tzn. 11.927,60 Kč a úroků z prodlení ve výši 15 %
z celkové částky 3.208,- Kč, tzn. 481,20 Kč, k bytu č. , Přízova 2, Brno, uživatelé:
za podmínky, že zbývající poplatky
z prodlení ve výši 67.589,40 Kč a zbývající úroky z prodlení ve výši 2.726,80 Kč
budou uhrazeny do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků
a úroků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách],
trvá
na usnesení RMČ BS č. 133.36. ze dne 07.09.2015 [revokuje usnesení RMČ BS
č. 134.58. ze dne 25.01.2012 [nedoporučení ZMČ BS schválit prominutí poplatků
z prodlení a úroků z prodlení v celkové výši 82.812,- Kč ve vztahu k bodu a) byt č. ,
Přízova 2, Brno,
, doporučuje ZMČ BS
revokovat usnesení ZMČ BS č. 309.16. ze dne 29.02.2012 [neschválení prominutí
poplatků z prodlení a úroků z prodlení v celkové výši 82.812,- Kč - byt č. , Přízova 2,
Brno,
, doporučuje ZMČ BS schválit
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 15 % z celkové částky 79.517,Kč, tzn. 11.927,60 Kč a úroků z prodlení ve výši 15 % z celkové částky 3.208,- Kč,
tzn. 481,20 Kč, k bytu č. , Přízova 2, Brno, uživatelé:
, za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 67.589,40 Kč

Švachula
pro

a zbývající úroky z prodlení ve výši 2.726,80 Kč budou uhrazeny do 12 měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků a úroků z prodlení schváleno, bez
možnosti uzavření dohody o splátkách], s tím že doba úhrady zbývajících poplatků
z prodlení a zbývajících úroků z prodlení je stanovena místo „do 12 měsíců od konání
ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků a úroků z prodlení schváleno“, na dobu
„do 31.12.2016“,
doporučuje
ZMČ BS trvat na usnesení ZMČ BS č. 309.15. ze dne 21.10.2015 [revokuje usnesení
ZMČ BS č. 309.16. ze dne 29.02.2012 [neschválení prominutí poplatků z prodlení
a úroků z prodlení v celkové výši 82.812,- Kč - byt č. , Přízova 2, Brno,
schvaluje prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve
výši 15 % z celkové částky 79.517,- Kč, tzn. 11.927,60 Kč a úroků z prodlení ve výši
15 % z celkové částky 3.208,- Kč, tzn. 481,20 Kč, k bytu č. , Přízova 2, Brno,
uživatelé:
za podmínky, že zbývající
poplatky z prodlení ve výši 67.589,40 Kč a zbývající úroky z prodlení ve výši
2.726,80 Kč budou uhrazeny do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo
prominutí poplatků a úroků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody
o splátkách], s tím že doba úhrady zbývajících poplatků z prodlení a zbývajících úroků
z prodlení je stanovena místo „do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo
prominutí poplatků a úroků z prodlení schváleno“, na dobu „do 31.12.2016“ a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na
zasedání ZMČ BS.
Termín: 14.09.2016
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
omluven

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Usnesení RMČ/2016/93/10 Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed
RMČ BS na 93. zasedání, konaném dne 29.08.2016,
projednala
změnu (viz příloha č. 4) v platných Pravidlech pronájmu bytů v městské části Brnostřed a Kritériích a způsobu pro výběr žadatelů o pronájem bytu v městské části Brnostřed (viz příloha č. 2),
schvaluje
s účinností od 01.10.2016 změnu (viz příloha č. 4) v platných Pravidlech pronájmu
bytů v městské části Brno-střed a Kritériích a způsobu pro výběr žadatelů o pronájem
bytu v městské části Brno-střed (viz příloha č. 2) s tím, že u bytů na opravu vlastním
nákladem nájemce, u kterých nastal počátek zveřejnění nabídky jejich pronájmu na
úřední desce MČ BS před 01.10.2016 (a u nichž RMČ BS dosud nerozhodla), budou
aplikována pravidla a kritéria účinná do 30.09.2016,
doporučuje
ZMČ BS schválit s účinností od 01.10.2016 nové znění Pravidel pronájmu bytů
v městské části Brno-střed a Kritérií a způsobu pro výběr žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed, včetně změny (viz příloha č. 4) s tím, že u bytů na opravu
vlastním nákladem nájemce, u kterých nastal počátek zveřejnění nabídky jejich
pronájmu na úřední desce MČ BS před 01.10.2016 (a u nichž RMČ BS dosud
nerozhodla), budou aplikována pravidla a kritéria účinná do 30.09.2016 a

Švachula
pro

ukládá
vedoucí bytového odboru zajistit zpracování a předložení materiálu (viz příloha č. 2)
s tím, že do něj bude zapracována změna (viz příloha č. 4), k projednání na nejbližší
zasedání ZMČ BS.
Termín: 14.09.2016
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
omluven

Doležel
omluven

Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
pro

