PROGRAM 29. RMČ BS
1 a) Zahájení
M.Landa
b) Ověření správnosti zápisu z 28. RMČ BS
c) Ustavení ověřovatelů 29. RMČ BS
d) Schválení programu 29. RMČ BS
2) Odnětí svěřeného majetku – k.ú. Zábrdovice, Park Hvězdička
Mgr.Ondrašíková
3) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného daru – ZŠ a MŠ Brno,
Křídlovická 30b, p.o.
Mgr.Ondrašíková
4) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcných darů – ZŠ a MŠ Brno,
Křídlovická 30b, p.o.
Mgr.Ondrašíková
5) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – ZŠ Brno,
Bakalovo nábřeží 8, p.o.
Mgr.Ondrašíková
6) Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě – ZŠ Brno,
Bakalovo nábřeží 8, p.o.
Mgr.Ondrašíková
7) Žádost o souhlas vlastníka s přenesením sídla spolku Liga komunitních
škol, z.s. na adresu ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22
Mgr.Ondrašíková
8) Souhlas s účastí ředitele ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. na zahraniční
stáži v Rovaniemi
Mgr.Ondrašíková
9) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. do
projektu OP VK v rámci výzvy č. 57, vyhlašované v prioritní ose 1
– Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání OP VK
Mgr.Ondrašíková
10) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. do
projektu OP VK v rámci výzvy č. 57, vyhlašované v prioritní ose 1
– Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání OP VK
Mgr.Ondrašíková
11) Souhlas s účastí ředitelek a ředitelů školských příspěvkových organizací
na zahraničním vzdělávacím programu v Miláně
Mgr.Ondrašíková
12) Přehled odsouhlasených likvidací neupotřebitelného dlouhodobého
movitého majetku škol, školských zařízení, příspěvkových organizací Mgr.Ondrašíková
13) Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. – záměr pronájmu
Mgr.Ondrašíková
14) ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – záměr pronájmu
Mgr.Ondrašíková
15) Zásady pro poskytování záštity městské části Brno-střed
M.Landa
16) Festival „Překročme řeku 15.8.2015“ – poskytnutí daru
M.Landa
17) Brněnský svaz malé kopané, spolek, IČ: 26642441 – odstoupení
od smlouvy o poskytnutí dotace
M.Landa
18) První veřejnoprávní s.r.o. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku
MČ BS
M.Landa
19) Souhlas se zvláštním užíváním komunikace
Mgr.Flamiková
20) Jiráskova 10 –
– žádost o slevu z nájmu
P.Liškutin
21) Zelný trh 250/14-16 – záměr pronájmu nebytových prostor
P.Liškutin
22) Žádost o souhlas se zpracováním investičního záměru „DĚTSKÉ
CENTRUM – ul. Pivovarská“
P.Liškutin
23) Svěření pozemků p.č. 182, 169/14 a 169/15, k.ú. Staré Brno, do správy
MČ Brno-střed pro IZ "DĚTSKÉ CENTRUM – ul. Pivovarská"
P.Liškutin
24) Křenová 45 – oprava dvorní fasády, oprava pavlačí – Dodatek č. 1
(prodloužení termínu plnění)
P.Liškutin
25) SNMČ Brno-střed, p.o. – pokyn starosty č. 01/2015
P.Liškutin

26) Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce (I. část)
Mgr.Vernerová
27) Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce (II. část)
Mgr.Vernerová
28) Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování (I. část)
Mgr.Vernerová
29) Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování (II. část)
Mgr.Vernerová
30) Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a společný nájem bytu
Mgr.Vernerová
31) Společný nájem bytu
Mgr.Vernerová
32) Žádost o uzavření nájemní smlouvy (I. část)
Mgr.Vernerová
33) Žádost o uzavření nájemní smlouvy (II. část)
Mgr.Vernerová
34) Žádost o uzavření nájemní smlouvy (III. část)
Mgr.Vernerová
35) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Mgr.Vernerová
36) Žádost o zachování původní nájemní smlouvy
Mgr.Vernerová
37) Žádost o upuštění od podmínky bezdlužnosti
Mgr.Vernerová
38) Žádost o prominutí pohledávky – Nádražní 4, Brno
Mgr.Vernerová
39) Žádost o vyplacení přeplatku – Kounicova 63, Brno
Mgr.Vernerová
40) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (I. část)
a)
Cejl 28, Brno, byt č.
b)
Křídlovická 60, Brno, byt č.
c)
Bratislavská 41,
Brno, byt č.
d)
Zahradníkova 11,
Brno, byt č.
e)
Kounicova 42, Brno, byt č.
f)
Veveří 71, Brno, byt č.
g)
Novobranská 10,
Brno, byt č.
h)
Kamenomlýnská 14, Brno, byt č.
ch)
Orlí 6, Brno,
byt č.
i)
Křídlovická 60, Brno, byt č.
j)
Francouzská 60, Brno, byt č.
k)
Bratislavská 41, Brno, byt č.
l)
Jánská 7, Brno, byt č.
m)
Nádražní 4, Brno, byt č.
n)
Rybářská 9, Brno, byt č.
o)
Konečného nám. 6, Brno, byt č.
p)
Moravské nám. 14a, Brno, byt č.
q)
Konečného nám. 6, Brno,
byt č.
r)
Lidická 69, Brno,
byt č.
s)
Pekařská 30, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
41) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část)
a)
Vídeňská 11a,
Brno, byt č.
b)
Rumiště 4, Brno, byt č.
c)
Bratislavská 41, Brno, byt č.
d)
Bratislavská 26, Brno, byt č.
e)
Křenová 18, Brno, byt č.
f)
Pekařská 6, Brno,
byt č.

g)
Křídlovická 56, Brno, byt č.
h)
Lidická 8, Brno, byt č.
ch)
Husova 9, Brno, byt č.
i)
Křenová 39, Brno, byt č.
j)
Kounicova 43, Brno, byt č.
k)
Bratislavská 41, Brno, byt č.
l)
Kobližná 9, Brno, byt č.
m)
Francouzská 20, Brno, byt č.
42) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (III. část)
a)
Křenová 39, Brno,
byt č.
b)
Křenová 39, Brno, byt č.
c)
Křenová 39, Brno, byt č.
43) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (IV. část)
44) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (V. část)
45) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (VI. část)
46) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (VII. část)
47) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (VIII. část)
48) Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu (I. část)
49) Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část)
a)
Stará 2, Brno, byt č.
b)
Grmelova 10, Brno, byt č.
50) Souhlas s narovnáním právního stavu (I. část)
51) Souhlas s narovnáním právního stavu (II. část)
52) Rozšíření předmětu nájmu
53) Skončení nájmu bytu (I. část)
a)
Bílého 13, Brno,
byt č.
b)
Dvořákova 6, Brno, byt č.
c)
Solniční 6, Brno, byt č.
54) Skončení nájmu bytu (II. část)
55) Uzavření nájemní smlouvy (I. část)
56) Uzavření nájemní smlouvy (II. část)
57) Výpověď nájemce z nájmu bytu
a)
Kounicova 63,
Brno, byt č.
b)
Křídlovická 66, Brno, byt č.
58) Zúžení předmětu nájmu
59) Přehled volných bytů
60) Seznam bytů ke zveřejnění na úřední desce MČ BS – IPRM
61) Seznam bytů zveřejněných na úřední desce MČ BS
62) Uzavření nájemní smlouvy k bytu – Kopečná 9, Brno, byt č.
63) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Leitnerova 7, Brno, byt č.
64) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Bayerova 5, Brno, byt č.
65) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Česká 14, Brno, byt č.
66) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Hybešova 6, Brno, byt č.
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67) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Koliště 29, Brno, byt č.
68) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Konečného náměstí 6, Brno, byt č.
69) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Kounicova 3c, Brno, byt č.
70) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Kounicova 43, Brno, byt č.
71) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Křídlovická 59, Brno, byt č.
72) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Křížová 8, Brno, byt č.
73) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Leitnerova 7, Brno, byt č.
74) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Vídeňská 97, Brno, byt č.
75) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Příční 13, Brno, byt č.
76) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Botanická 23, Brno, byt č.
77) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Cejl 35, Brno, byt č.
78) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Dornych 31, Brno, byt č.
79) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Kobližná 14, Brno, byt č.
80) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Lidická 10, Brno, byt č.
81) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Lidická 15, Brno, byt č.
82) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Moravské náměstí 12, Brno, byt č.
83) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Nové sady 32, Brno, byt č.
84) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Traubova 9, Brno, byt č.
85) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Václavská 20, Brno, byt č
86) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Masarykova 6, Brno, byt č.
87) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Moravské náměstí 14a, Brno, byt č.
88) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Orlí 5, Brno, byt č.
89) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Mendlovo náměstí 12, Brno, byt č.
90) Ponechání v evidenci žadatelů o pronájem bytu (I. část)
91) Ponechání v evidenci žadatelů o pronájem bytu (II. část)
92) Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem bytu a zveřejnění záměru
pronájmu bytu č. , Václavská 13, Brno
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93) Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem bytu a zveřejnění záměru
pronájmu bytu č. , Václavská 20, Brno
Mgr.Vernerová
94) Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem bytu a zveřejnění záměru
pronájmu bytu č. , Lidická 49, Brno
Mgr.Vernerová
95) Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem bytu a zveřejnění záměru
pronájmu bytu č. , Francouzská 20, Brno
Mgr.Vernerová
96) Sloučení bytů – Vídeňská 97, Brno
Mgr.Vernerová
97) Přidělení bytové náhrady – za byt č. , Podnásepní 2, Brno
Mgr.Vernerová
98) Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. , Podnásepní 2, Brno
Mgr.Vernerová
99) Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. , Kobližná 9, Brno
Mgr.Vernerová
100) Smlouva o spolupráci s Armádou spásy v České republice, z.s.
Mgr.Vernerová
101) Nabídnutí integračního bytu
Mgr.Vernerová
102) Volné nebytové prostory k pronájmu (I. část)
Mgr.Vernerová
103) Volné nebytové prostory k pronájmu (II. část)
Mgr.Vernerová
104) Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 104,
Václavská 15, Brno
Mgr.Vernerová
105) VZ malého rozsahu – výběr nejvhodnější nabídky na dodávku
terminálových stanic
Bc.Kolbábek
106) Soudní vymáhání pohledávek
Ing.Bc.Sodomka
107) Pellicova 1b – Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie
včetně Přílohy č. 1 – technický popis, Přílohy č. 2 – dohody o
platebních podmínkách a Přílohy č. 3 – přihlášky k odběru tepla
– spol. VV TOP
P.Liškutin
108) Zelný trh 14-16 – PD pro stavební povolení vč. zajištění
stavebního povolení, prováděcí projekt a následná inženýrská
činnost – Dodatek č. 1 (prodloužení termínu plnění)
P.Liškutin
109) ZO ČSOP Veronica – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku
MČ BS
M.Landa
110) Černý výlep
Mgr.Flamiková
111) ZUK – tržiště Zelný trh
Mgr.Flamiková
112) VZ malého rozsahu „Právní služby – administrace veřejných zakázek, poskytování
konzultací v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek
Zrušení výběrového řízení
Ing.Bc.Sodomka
113) Smlouva o výpůjčce
Ing.Bc.Sodomka
114) Různé – informace, zprávy členů rady
115) Ověření zápisu
116) Závěr

USNESENÍ 29. RMČ BS
Usnesení 129.01. Odnětí svěřeného majetku – k.ú. Zábrdovice, Park Hvězdička
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
s odnětím části svěřených pozemků v k.ú. Zábrdovice, které se staly součástí parku
Hvězdička, a původně byly svěřeny MČ Brno-střed k užívání pro potřeby školství,
pouze za podmínky svěření pozemku p.č. 148, k.ú. Zábrdovice do správy městské
části Brno-střed z důvodu nutnosti dodržení norem stanovených vyhláškou č.
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
vedoucího Majetkového odboru MMB o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.02. Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného daru - ZŠ a MŠ Brno,
Křídlovická 30b, p.o.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
s přijetím věcného daru ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. od EDUkační
LABoratoře, z.s., a to multifunkční tiskárny Samsung Multifunction Xpress C460FW
v hodnotě 7 500,- Kč a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelku ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.03. Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcných darů - ZŠ a MŠ Brno,
Křídlovická 30b, p.o.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,

Dvořák
pro

souhlasí
s přijetím věcných darů ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. od Sdružení rodičů při
ZŠ a MŠ Křídlovická 30b (fotoaparát Nikon D3200+objektiv 18-105 v hodnotě
12 890,- Kč, UV filtr DHG Marumi v hodnotě 690,- Kč a brašna Lowepro v hodnotě
590,- Kč) a od zaměstnankyně školy
(výrobník cukrové vaty CM-550
v hodnotě 899,- Kč) a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelku ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.04. Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru - ZŠ Brno,
Bakalovo nábřeží 8, p.o.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
s přijetím finančního daru ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. od rodičů žáků v celkové
výši 60 000,- Kč a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelku ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.05. Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě - ZŠ Brno,
Bakalovo nábřeží 8, p.o.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
povoluje
výjimku z nejvyššího počtu žáků v sedmi třídách, a to ve dvou třetích třídách (3. A,
3. B), ve dvou šestých třídách (6. A, 6. B) a ve třech sedmých třídách (7.A, 7.B, 7.C)
Základní školy Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvkové organizace pro školní rok
2015/2016, a to v každé třídě maximálně o dva žáky, tj. do počtu 32 žáků v každé
třídě,
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat

Dvořák
pro

ředitelku ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.06. Žádost o souhlas vlastníka s přenesením sídla spolku Liga komunitních
škol, z.s. na adresu ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
s udělením souhlasu k umístění sídla spolku Liga komunitních škol, z.s. na adresu
nám. 28. října 1902/22, 602 00 Brno a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
předsedu spolku Liga komunitních škol, z.s. o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.07. Souhlas s účastí ředitele ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. na zahraniční
vzdělávací stáži v Rovaniemi
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
s účastí ředitele ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. na zahraniční vzdělávací stáži
v Rovaniemi ve Finsku v termínu 23. 8. – 28. 8. 2015 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.08. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. do
projektu OP VK v rámci výzvy č. 57, vyhlašované v prioritní ose 1 –
Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání OP VK

Dvořák
pro

RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. do projektu OP VK v rámci výzvy č. 57,
vyhlašované v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování
kvality ve vzdělávání OP VK a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže informovat ředitele ZŠ a MŠ Brno,
Husova 17, p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.09. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. do
projektu OP VK v rámci výzvy č. 57, vyhlašované v prioritní ose 1 –
Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání OP VK
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
se zapojením ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. do projektu OP VK v rámci výzvy
č. 57, vyhlašované v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1
Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže informovat ředitelku ZŠ Brno,
Bakalovo nábřeží 8, p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.10. Souhlas s účastí ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací na
zahraničním vzdělávacím programu v Miláně
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
s účastí ředitelky MŠ Brno, Údolní 68, p.o., paní Renaty Opršalové, ředitelky ZŠ
Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o., paní PhDr. Yvety Gašparcové, ředitelky ZŠ a MŠ
Brno, nám. 28. října 22, p.o., paní Mgr. Ludmily Altmanové, ředitelky MŠ Brno,
Vídeňská 39a, p.o., paní Mgr. Nicol Minářové, ředitelky MŠ Brno, Úvoz 57, p.o., paní
Mgr. Bohumily Urbánkové, ředitelky MŠ Brno, Křenová 76a, p.o., paní Mgr. Hany

Dvořák
pro

Jandové a ředitele ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., pana Mgr. Vladimíra Tulky na
zahraničním vzdělávacím programu v Miláně ve dnech: 23. 9.- 27. 9. 2015 a
ukládá
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelky/ředitele škol o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.11. Přehled odsouhlasených likvidací neupotřebitelného dlouhodobého
movitého majetku škol, školských zařízení, příspěvkových organizací
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
bere na vědomí
přehled odsouhlasených likvidací neupotřebitelného dlouhodobého movitého majetku
školami, školskými zařízeními, příspěvkovými organizacemi dle přílohy.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.12. Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. – záměr pronájmu
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
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
 prostoru o výměře 1 m2 (ve vstupní hale pod schody) za účelem provozování
výdeje občerstvení - umístění svačinového automatu, a
 prostor o výměře 8,1 m2 (místnost č. 101 v chodbě v přízemí) za účelem
zajištění technické podpory bruslařské výstroje a
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed zajistit zveřejnění výše
uvedeného záměru na úřední desce.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Usnesení 129.13. ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - záměr pronájmu

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově ZŠ Brno, nám.Míru č.or. 3,
č. pop. 375 na pozemku p. č. 412 v k.ú. Stránice, obec Brno, mezi Statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed a Soukromou základní uměleckou školou A.R.K.
Music v.o.s., se sídlem nám. Míru 3, 602 00 Brno, IČ 25325868, a to na dobu určitou od
1.9.2015 do 30.6.2016, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 80,-Kč/
45minut/učebna a 200,- Kč/měsíčně/kabinet, a
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem prostor v budově ZŠ Brno, nám. Míru č.or. 3, č.pop.
375 na pozemku parc. č. 412 v k.ú. Stránice, obec Brno, mezi Statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed a Soukromou základní uměleckou školou A.R.K.
Music v.o.s., se sídlem nám. Míru 3, 602 00 Brno, IČ 25325868, která tvoří přílohu č.1
tohoto usnesení, a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené nájemní smlouvy, a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpis uvedené
smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.14. Zásady pro poskytování záštity městské části Brno-střed
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
Zásady pro poskytování záštity městské části Brno-střed (viz příloha č.1) s účinností
od 17. 8. 2015,
schvaluje
Vzor žádosti o poskytnutí záštity městské části Brno-střed (viz příloha č.2) s účinností
od 17. 8. 2015 a
ukládá
Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů schválené dokumenty zveřejnit na
www.brno-stred.cz.
Termín: 17. 8. 2015
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.15. Festival „Překročme řeku 15.8.2015“ – poskytnutí daru
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
poskytnutí finančního daru pořadateli akce, určeného na úhradu honoráře "Moravské
kapely" ve výši 3.000,- Kč, která vystoupí v rámci festivalu „Překročme řeku
15.8.2015“,
schvaluje
darovací smlouvu mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-střed a
spolkem Černovické sdružení, Havraní 18, Brno, IČ 01209582 a
pověřuje
starostu Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.16. Brněnský svaz malé kopané, spolek, IČ: 26642441 – odstoupení od
smlouvy o poskytnutí dotace
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
bere na vědomí
návrh odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace - Brněnský svaz malé kopané,
spolek, IČ: 26642441 na akci ,,5. ročník turnaje ve vodním fotbálku“ a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem odstoupení od smlouvy viz příloha č. 1.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.17. První veřejnoprávní s.r.o. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku
MČ BS
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS - První veřejnoprávní s.r.o.
nad realizací filmu ,,Všechno bude fajn“ a

Dvořák
pro

ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.

Termín: ihned

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.18. Souhlas se zvláštním užíváním komunikace
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro
tyto žadatele (osoby se zdravotním postižením - držitele průkazů ZTP, ZTP/P):

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Usnesení 129.19. Jiráskova 10 –

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

– žádost o slevu z nájmu

RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
s poskytnutím slevy ve výši 100% (202,08 Kč) za plochu balkónu pro nájemkyni bytu
č. . v bytovém domě Jiráskova 10, Brno,
, a to zpětně od 1.3.2015
do doby demontáže lešení z balkónu, max. však na 1 rok, za podmínky úhrady
případného dluhu a
ukládá
OISBD seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a
ukládá
OISBD zajistit slevu dle výše uvedeného.

Termín: ihned

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Usnesení 129.20. Zelný trh 250/14-16 – záměr pronájmu nebytových prostor
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,

Švachula
pro

Dvořák
pro

schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, konkrétně nebytových prostor ve
4.NP objektu Zelný trh 250/14-16 v Brně, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.21. Žádost o souhlas se zpracováním investičního záměru „DĚTSKÉ
CENTRUM – ul. Pivovarská“
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
obsah žádosti o souhlas se zpracováním investičního záměru na akci s názvem „Dětské
centrum – ul. Pivovarská“ uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení a
doporučuje
Radě města Brna souhlasit se zpracováním investičního záměru na akci s názvem
„Dětské centrum – ul. Pivovarská a
ukládá
OISBD zajistit odeslání žádosti o souhlas se zpracováním investičního záměru
v souladu s Metodikou investičního procesu Statutárního města Brna a
ukládá
OISBD zahájit neprodleně všechny technickoorganizační záležitosti vedoucí
k vyhlášení architektonické soutěže o návrh na zpracování studie k investičnímu
záměru „Dětské centrum – ul. Pivovarská“, a to ihned po případném schválení žádosti
o zpracování investičního záměru Radou města Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.22. Svěření pozemků p.č. 182, 169/14 a 169/15, k.ú.Staré Brno, do správy
MČ Brno-střed pro IZ „DĚTSKÉ CENTRUM – ul. Pivovarská“
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
se svěřením pozemků p.č. 182, 169/14 a 169/15, k.ú.Staré Brno do správy MČ Brnostřed a

Dvořák
pro

ukládá
majetkovému odboru městské části Brno-střed svěření pozemků p.č. 182, 169/14 a
169/15, k.ú.Staré Brno, do správy MČ Brno-střed zajistit.
Termín : ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.23. Křenová 45 – oprava dvorní fasády, oprava pavlačí – Dodatek č. 1
(prodloužení termínu plnění)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Křenová 45 – oprava dvorní fasády, oprava
pavlačí“, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu a
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
společností Jihomoravská stavební s.r.o., Vlhká 10, Brno 602 00, IČ: 28326881 a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku č. 1 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedeného dodatku zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.24. SNMČ Brno-střed, p.o. – pokyn starosty č. 01/2015
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
bere na vědomí
Pokyn starosty č. 1/2015 pro SNMČ Brno-střed, p.o. a
souhlasí
s vydáním Pokynu starosty č. 1/2015 pro SNMČ Brno-střed, p.o., který tvoří přílohu č.
1 tohoto materiálu a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů podpis pokynu zajistit.

Termín: ihned

Dvořák
pro

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.25. Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce (I. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
bere na vědomí
přechod nájmu bytu č.
nájemce

, Poříčí 39, Brno, dle § 2279 obč. zákoníku, z původního
která zemřela dne 11.03.2015, na

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Poříčí 39, Brno, nájemce:
na dobu určitou od 01.10.2015 do 11.03.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2 (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 v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.28. Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce (II. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
bere na vědomí
přechod nájmu bytu č.
nájemce

Stavební 9, Brno, dle § 2279 obč. zákoníku, z původního
která zemřela dne 23.04.2015, na

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.

, Stavební 9, Brno, nájemci:
na dobu určitou od 01.10.2015 do 23.04.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno ve
výši 66,- Kč/m2/měsíc. Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného

Dvořák
pro

za užívání bytu započtena pouze 50 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.27. Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování (I. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. , Úvoz 88, Brno, se po trvalém opuštění rodinné
domácnosti
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Úvoz 88, Brno, nájemce:
na dobu neurčitou, s účinností od 01.10.2015, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2 (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 v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.28. Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování (II. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. , Jana Uhra 1, Brno, se na základě Dohody o úpravě
majetkových poměrů manželů, práv a povinností společného bydlení a vyživovací
povinnosti pro dobu po rozvodu ze dne 09.01.2015, která nabyla účinnosti dnem

Dvořák
pro

nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, tj. dne 18.02.2015, stal
a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.

Termín: ihned

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.29. Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a společný nájem bytu
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. , Botanická 43, Brno, se po úmrtí
který zemřel dne 11.04.2015, stala
schvaluje
uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. , Botanická 43, Brno,
dohodou s nájemci
na dobu
neurčitou, s účinností od 01.10.2015, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
31.05.2015. 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: ihned
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Oplatek
zdržel se

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
zdržel se

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.30. Společný nájem bytu
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. , Křídlovická 58, Brno,
dohodou s nájemci
na dobu
určitou od 01.10.2015 do 31.05.2017, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS

Dvořák
pro

souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 2 (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: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.31. Žádost o uzavření nájemní smlouvy (I. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
neschvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy a trvá na vyklizení bytu č.
Rybářská 9, Brno, uživatel:
a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS.

,

Termín: ihned

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Oplatek
zdržel se

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.32. Žádost o uzavření nájemní smlouvy (II. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Lidická 49, Brno,
uživatel:
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016,
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
30.09.2015. 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 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

Dvořák
pro

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 bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.33. Žádost o uzavření nájemní smlouvy (III. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Francouzská 20,
Brno, uživatel:
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016,
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
30.09.2015. 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 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 a zajistit
uzavření „dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti“ správcem bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.34. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
neschvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy a trvá na vyklizení bytu č. ,
Veveří 24, Brno, uživatel:
a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Termín: ihned

Dvořák
pro

Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.35. Žádost o zachování původní nájemní smlouvy
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
bere na vědomí
námitky právního zástupce k výpovědi nájmu bytu č.
, Vachova 4, Brno, nájemci:
s tím, že v souladu s § 2291 z.č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se k výpovědi nájmu bytu č.
,
Vachova 4, Brno, nájemci:
nepřihlíží a nájemní vztah pokračuje na základě nájemní smlouvy ze dne 14.10.2011 a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.36. Žádost o upuštění od podmínky bezdlužnosti
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Nádražní 4, Brno,
uživatel:
na dobu určitou od 01.10.2015 do
30.09.2016, 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
30.09.2015. 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), s tím, že další žádosti o narovnání právního stavu již
nebudou předkládány na projednání do orgánů samosprávy 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 bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek

Flamiková

Bartík

Kalousek

Hollan

Dumbrovská

Landa

Schwab

Bořecký

Švachula

Dvořák

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

omluvena

pro

pro

pro

pro

pro

Usnesení 129.37. Žádost o prominutí pohledávky – Nádražní 4, Brno
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
doporučuje
ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky – dlužného nájemného vč. služeb ve výši
38.622,- Kč a poplatků z prodlení ve výši 87.448,- Kč (stav ke dni 10.08.2015),
k bytu č. , Nádražní 4, Brno, bývalí nájemci:
ukládá
vedoucí bytového odboru zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.38. Žádost o vyplacení přeplatku – Kounicova 63, Brno
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
vyplacení částky bezdůvodného obohacení, ve výši 6.015,- Kč (za období od 08/2013
do 05/2015), vzniklého v souvislosti s přeměřením bytu č. , Kounicova 63, Brno, pro
žadatele
a
ukládá
bytovému odboru zajistit prostřednictvím Správy nemovitostí městské části Brno –
střed, p.o. vyplacení částky bezdůvodného obohacení.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.39. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (I. část)
a/
Cejl 28, Brno, byt č.
b/
Křídlovická 60, Brno, byt č.
c/
Bratislavská 41,
Brno, byt č.
d/
Zahradníkova 11, Brno, byt č.
e/
Kounicova 42, Brno, byt č.
f/
Veveří 71, Brno, byt č.
g/
Novobranská 10,
Brno, byt č.

Dvořák
pro

h/
ch/

Kamenomlýnská 14, Brno, byt č.
Orlí 6, Brno,
byt č.

i/

Křídlovická 60, Brno, byt
č.

j/
k/
l/
m/
n/
o/
p/
q/

Francouzská 60, Brno, byt č.
Bratislavská 41, Brno, byt č.
Jánská 7, Brno, byt č.
Nádražní 4, Brno, byt č.
Rybářská 9, Brno, byt č.
Konečného nám. 6, Brno, byt č.
Moravské nám. 14a, Brno, byt č.
Konečného nám. 6,
Brno, byt č.

r/

Lidická 69, Brno,
byt č.

s/

Pekařská 30, Brno, byt č.

RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Cejl 28, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 9 (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. , Křídlovická 60, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 9 (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 41, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do
30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 9 (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.

, Zahradníkova 11, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015
do 30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 9 (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),
e/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Kounicova 42, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 9 (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. , Veveří 71, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 9 (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. , Novobranská 10, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017,
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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 9 (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. , Kamenomlýnská 14, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017,
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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 9 (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),
ch/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.

, Orlí 6, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do
30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 9 (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. , Křídlovická 60, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017,
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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 9 (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.
, Francouzská 60, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 9 (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 41 Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 9 (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),
l/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Jánská 7, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 9 (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. , Nádražní 4, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 9 (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. , Rybářská 9, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 9 (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. , Konečného nám. 6, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 9 (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. , Moravské nám. 14a, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 9 (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. , Konečného nám. 6, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017,
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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 9 (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),
r/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.

, Lidická 69, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do
30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 9 (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,
s/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Pekařská 30, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 9 (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 s/ v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.40. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část)
a/
Vídeňská 11a,
Brno, byt č.
b/
Rumiště 4, Brno, byt č.
c/
Bratislavská 41, Brno, byt č.
d/
Bratislavská 26, Brno, byt č.
e/
Křenová 18, Brno, byt č.
f/
Pekařská 6,
Brno, byt č.
g/
Křídlovická 56, Brno, byt č.
h/
Lidická 8, Brno, byt č.
ch/
Husova 9, Brno, byt č.
i/
Křenová 39, Brno, byt č.
j/
Kounicova 43, Brno, byt č.
k/
Bratislavská 41, Brno, byt č.
l/
Kobližná 9, Brno, byt

Dvořák
pro

č.
m/

Francouzská 20, Brno, byt č.

RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Vídeňská 11a, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.10.2015 do
30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (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. , Rumiště 4, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (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 41, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (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. , Bratislavská 26, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (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),
e/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Křenová 18, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 1 (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. , Pekařská 6, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016,
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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 1 (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.
, Křídlovická 56, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 1 (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. , Lidická 8, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 1 (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),
ch/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Husova 9, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 1 (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.
, Křenová 39, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno ve výši 40,- Kč/m2/měsíc,
j/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Kounicova 43, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 1 (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 41, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (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),
l/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Kobližná 9, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016,
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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 1 (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. , Francouzská 20, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (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 m/ a zajistit uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu
se svolením k vykonatelnosti" správcem k bytu ve vztahu k bodu b/ až d/, m/ a k/ v
souladu s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.41. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (III. část)
a/
Křenová 39, Brno, byt
č.
b/
Křenová 39, Brno, byt č.
c/
Křenová 39, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
Křenová 39, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017,
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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno ve
výši 40,- Kč/m2/měsíc,
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Křenová 39, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno ve výši 40,- Kč/m2/měsíc,
c/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
Křenová 39, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno ve výši 40,- Kč/m2/měsíc,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až c/ v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.42. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (IV. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Koliště 29, Brno, nájemce
na dobu určitou od 09.10.2015 do 30.09.2017, 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 30.09.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2 (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 v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nepřítomen
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.43. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (V. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu vázanému na výkon domovnických prací,
služební byt č.
Bratislavská 60, Brno, nájemce
na dobu
určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, tj. na dobu výkonu domovnických prací
prováděných nájemcem pro pronajímatele, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou
notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a s podmínkou předchozího uzavření
dohody o pracovní činnosti, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději
do 30.09.2015. Náklady spojené se sepsáním notářského zápisu bude hradit
pronajímatel. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (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 a zajistit
uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti" správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned

Dvořák
pro

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
Dumbrovská
nehlasoval
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.44. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (VI. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu vázanému na výkon domovnických prací,
služební byt č. , Francouzská 20, Brno, nájemce
na dobu
určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, tj. na dobu výkonu domovnických prací
prováděných nájemcem pro pronajímatele, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou
notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a s podmínkou předchozího uzavření
dohody o pracovní činnosti, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději
do 30.09.2015. Náklady spojené se sepsáním notářského zápisu bude hradit nájemce.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (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 a zajistit
uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti" správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.45. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (VII. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 3, Biskupská 3, Brno, nájemce FC
ZBROJOVKA BRNO, a.s., IČ: 253 32 457, na dobu určitou od 01.10.2015 do
30.09.2016, 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 30.09.2015. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (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

Dvořák
pro

ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.46. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (VIII. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.

Leitnerova 7, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.09.2015 do
31.08.2017, 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 30.09.2015. 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 zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.47. Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu (I. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
odkládá
rozhodnutí do příští RMČ BS.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Usnesení 129.48. Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část)
a/
Stará 2, Brno, byt č.
b/
Grmelova 10, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
odkládá
rozhodnutí do příští RMČ BS.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.49. Souhlas s narovnáním právního stavu (I. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vídeňská 14,
Brno, uživatelé
na dobu
určitou od 01.10.2015 do 30.09.2016, za nájemné ve výši 96,- Kč/m2/měsíc, 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 kalendářního 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 30.09.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.50. Souhlas s narovnáním právního stavu (II. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Nové sady 16,
Brno, uživatel:
na dobu určitou od 01.10.2015 do
30.09.2016, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním

Dvořák
pro

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
30.09.2015. 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 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.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.51. Rozšíření předmětu nájmu
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
rozšíření předmětu nájmu tj. bytu č. , Husova 9, Brno, nájemce
o
sklep (o ploše cca 2,5 m2) a to s účinností od 01.10.2015, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nového
výpočtového listu a s podmínkou podpisu nového výpočtového listu, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.09.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení výpočtového listu správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.52. Skončení nájmu bytu (I. část)
a/
Bílého 13, Brno, byt
č.
b/
Dvořákova 6, Brno, byt č.
c/
Solniční 6, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje

Dvořák
pro

a/ skončení nájmu bytu č. , Bílého 13, Brno, nájemci:
písemnou dohodou ke dni 31.08.2015, 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 31.08.2015,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. , Bílého 13, Brno, nájemci:
s tím, že nájemní vztah skončí k 30.09.2015 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 31.08.2015,
schvaluje
b/ skončení nájmu bytu č. , Dvořákova 6, Brno, nájemce
písemnou dohodou ke dni 31.08.2015, 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 31.08.2015,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. , Dvořákova 6, Brno, nájemce
s tím, že nájemní vztah skončí k 30.09.2015 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
31.08.2015,
schvaluje
c/ skončení nájmu bytu č. , Solniční 6, Brno, nájemce
písemnou dohodou ke dni 31.08.2015, 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 31.08.2015,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. , Solniční 6, Brno, nájemce
s tím, že nájemní vztah skončí k 30.09.2015 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
31.08.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohod o skončení nájmu správcem k bytu dle bodu
a/ až c/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.53. Skončení nájmu bytu (II. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
skončení nájmu bytu č.

, Starobrněnská 7, Brno, nájemci:
písemnou dohodou ke dni 31.08.2015, 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 31.08.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.54. Uzavření nájemní smlouvy (I. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
Starobrněnská 7, Brno, nájemce
na dobu neurčitou, s účinností od 01.09.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.08.2015.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 2,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.55. Uzavření nájemní smlouvy (II. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. , Údolní 52, Brno, nájemce
na dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady

Dvořák
pro

závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku
k nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 31.08.2015.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 2,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.56. Výpověď nájemce z nájmu bytu
a/
Kounicova 63,
Brno, byt č.
b/
Křídlovická 66, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
bere na vědomí
a/ výpověď nájemce z nájmu bytu č. Kounicova 63, Brno, nájemci:
s tím, že nájemní vztah skončí k 30.09.2015 a
nájemce je povinen v této lhůtě uhradit případné závazky vůči MČ BS související
s užíváním bytu/ů,
b/ výpověď nájemce z nájmu bytu č.
Křídlovická 66, Brno, nájemce
s tím, že nájemní vztah skončí k 30.09.2015 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 dle bodu a/ až b/.

Termín: ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.57. Zúžení předmětu nájmu
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
neschvaluje
zúžení předmětu nájmu o sklep náležející k bytu č. , Traubova 3a, Brno, nájemce
a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.

Termín: ihned

Dvořák
pro

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.58. Přehled volných bytů
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
bere na vědomí
 Přehled volných bytů v domech ve správě MČ Brno – střed
 Přehled volných bytů předaných na MMB a doposud nevrácených.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.59. Seznam bytů ke zveřejnění na úřední desce MČ BS – IPRM
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
záměr pronájmu bytů (viz příloha č. 1) dle předloženého návrhu (viz příloha č. 3) na
úřední desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraných bytů na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.60. Seznam bytů zveřejněných na úřední desce MČ BS
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
bere na vědomí
že o přidělení vybraných bytů k pronájmu na opravu vlastním nákladem nájemce
zveřejněných na úřední desce MČ BS (viz příloha č. 1) neprojevil zájem žádný
žadatel,
neschvaluje
opětovné zveřejnění záměru pronájmu vybraných bytů na opravu vlastním nákladem
nájemce (viz příloha č. 1) na úřední desce MČ BS,
bere na vědomí
že o přidělení vybraných bytů k pronájmu v domě Kopečná 9, Brno, zveřejněných na

Dvořák
pro

úřední desce MČ BS (viz příloha č. 2) neprojevil zájem žádný žadatel,
schvaluje
opětovné zveřejnění záměru pronájmu vybraných bytů v domě Kopečná 9, Brno (viz
příloha č. 2) na úřední desce MČ BS od 18.09.2015 po dobu jednoho měsíce, a to
v souladu se záměrem pronájmu bytů v domě Kopečná 9, Brno (viz příloha č. 3) a
ukládá
bytovému odboru zajistit opětovné zveřejnění záměru pronájmu vybraných bytů
v domě Kopečná 9, Brno, na úřední desce MČ BS v souladu s usnesením.
ukládá
bytovému odboru postoupit k řešení opravy bytů (viz příloha č. 1) na OISBD
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.61. Uzavření nájemní smlouvy k bytu – Kopečná 9, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy (viz příloha č. 1) k bytu č. , Kopečná 9, Brno s tímto
žadatelem:
1)
Cejl 35, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou složení jistoty ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného za pronájem bytu (bez parkovacího stání) před podpisem
nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.09.2015.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.09.2017, za
nájemné ve výši 96,- Kč/m2 bytu/měsíc (bez parkovacího stání) a za nájemné ve výši
2.000,- Kč/parkovací stání/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně
s účinností od 01.07. jednostranně upravována o míru inflace a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.62. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Leitnerova 7, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,

Dvořák
pro

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Leitnerova 7, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Křídlovická 59, 603 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
doporučuje RMČ BS schválit její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy
po dobu oprav na dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude
nejdéle po dobu prvních šesti měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje
sedmým měsícem bude stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality
bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů, s podmínkou podpisu dohody o
skončení nájmu bytu č. , Křídlovická 59, Brno a s podmínkou vyklizení a vrácení
předmětného bytu, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny před podpisem
nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního
dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu
oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) a dohody o skončení nájmu správcem k bytu v souladu s usnesením
a seznámit žadatele s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.63. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Bayerova 5, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Bayerova 5, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Křížkovského 23, 603 00 Brno

Dvořák
pro

s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Oplatek
zdržel se

Flamiková
zdržel se

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
zdržel se

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.64. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Česká 14, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Česká 14, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Orlí 1, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).

Dvořák
pro

Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.65. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Hybešova 6, Brno, byt č. 4
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Hybešova 6, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žádným z žadatelů a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením
ukládá
bytovému odboru postoupit k řešení opravy bytu OISBD
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.66. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Koliště 29, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje

Dvořák
pro

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Koliště 29, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
Cejl 41, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 66,- Kč/m2, popř. 59,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 66,- Kč/m2, popř.
59,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav
2)
Bratislavská 41, 602 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2015 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu, obě smlouvy za nájemné a podmínek uvedených v odst. 1),(a
s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu č.
, Bratislavská 41, Brno a
s podmínkou vyklizení a vrácení předmětného bytu před podpisem nájemní smlouvy
po dobu umořování), to vše s podmínkou, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy
s žadatelem dle odst. 1) do 30.09.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) a případné dohody o skončení nájmu správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit žadatele s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.67. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Konečného náměstí 6, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Konečného náměstí 6, Brno na opravu
vlastním nákladem nájemce s tímto žadatelem:

Dvořák
pro

1)
Rozdrojovice 297, 664 34 Rozdrojovice
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.68. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Kounicova 3c, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Kounicova 3c, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Prostřední 830, 664 01 Bílovice nad Svitavou
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).

Dvořák
pro

Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.69. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Kounicova 43, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Kounicova 43, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Vrchlického 15, 767 01 Kroměříž
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a

Dvořák
pro

ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.70. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Křídlovická 59, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická 59, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Vranovská 48, 614 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Dvořák
pro

Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.71. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Křížová 8, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Křížová 8, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Na Bítýškách 577, 664 71 Veverská Bítýška
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.72. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Leitnerova 7, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje

Dvořák
pro

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Leitnerova 7, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Slunečná 4, 634 00
Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.73. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Vídeňská 97, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Vídeňská 97, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Jiráskova 1, 664 64 Dolní Kounice
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy

Dvořák
pro

prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.74. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Příční 13, Brno, byt č. 3
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Příční 13, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s žádným z žadatelů a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS
ukládá
bytovému odboru postoupit k řešení opravy bytu OISBD.
.

Termín: ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.75. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Botanická 23, Brno, byt č. 10
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,

Dvořák
pro

neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Botanická 23, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žádným z žadatelů
schvaluje
ponechání žadatele
žadatelů o pronájem bytu

Dědická 35, 627 00 Brno v evidenci

ukládá
bytovému odboru postoupit k řešení opravy bytu OISBD
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.76. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Cejl 35, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Cejl 35, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Husova 5, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 66,- Kč/m2, popř. 59,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 66,- Kč/m2, popř.
59,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a

Dvořák
pro

ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.77. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Dornych 31, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Dornych 31, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Plotní 39, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 66,- Kč/m2, popř. 59,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 66,- Kč/m2, popř.
59,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.78. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Kobližná 14, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Kobližná 14, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Haasova 48, 616 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.79. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Lidická 10, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
Lidická 10, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Květná 39, 603 00 Brno

Dvořák
pro

s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.80. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Lidická 15, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Lidická 15, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Měnín 263, 664 57 Měnín
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).

Dvořák
pro

Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.81. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Moravské náměstí 12, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Moravské náměstí 12, Brno na opravu
vlastním nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Cejl 70, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a

Dvořák
pro

ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.82. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Nové sady 32, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)

, Nové sady 32, Brno na opravu vlastním

Poznaňská 11, 616 00 Brno a

Sušilova 9,

602 00 Brno

s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Dvořák
pro

Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.83. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Traubova 9, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Traubova 9, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Tučkova 30, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.84. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Václavská 20, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje

Dvořák
pro

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Václavská 20, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Kuldova 2, 615 00 Brno a
Pekařská 29, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.85. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Masarykova 6, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Masarykova 6, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
Elgartova 48, 614 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy

Dvořák
pro

prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav.
2)
Maloměřice 107e, 614 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2015 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu, obě smlouvy za nájemné a podmínek uvedených v odst. 1), to vše
s podmínkou, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do
30.09.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.86. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Moravské náměstí 14a, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Moravské náměstí 14a, Brno na opravu
vlastním nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Kyjevská 1, 625 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).

Dvořák
pro

Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.87. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Orlí 5, Brno, byt č. 7
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Orlí 5, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s žádným z žadatelů a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.88. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Mendlovo náměstí 12, Brno, byt č.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Mendlovo náměstí 12, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
Koniklecová 5, 634 00 Brno

Dvořák
pro

s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.09.2015, (přičemž
doporučuje RMČ BS schválit její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy
po dobu oprav na dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude
nejdéle po dobu prvních šesti měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje
sedmým měsícem bude stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality
bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů, s podmínkou podpisu dohody o
skončení nájmu bytu č.
Křídlovická 59, Brno a s podmínkou vyklizení a vrácení
předmětného bytu, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny před podpisem
nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního
dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu
oprav.
2)
Tábor 28a, 612 00 Brno a
Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.10.2015 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu, obě smlouvy za nájemné a podmínek uvedených v odst. 1), to vše
s podmínkou, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do
30.09.2015,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou (po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu) správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele
s usnesením,
schvaluje
vyřazení žadatele:
Bratislavská 39, 602 00 Brno (který ve lhůtě
30-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy neprokázal, že disponuje dostatečnými
finančními prostředky na opravu bytu č. , Mendlovo náměstí 12, Brno) z evidence
žadatelů o pronájem bytu,
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.

Termín: ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.89. Ponechání v evidenci žadatelů o pronájem bytu (I. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
ponechání žadatele:
Dornych 108, 602 00 Brno (které
byl přidělen byt č. , Cejl 17, Brno a která se ve stanoveném termínu nedostavila k
podpisu nájemní smlouvy) v evidenci žadatelů o pronájem bytu,
neschvaluje
opětovné zveřejnění bytu č.
úřední desce MČ BS a

Cejl 17, Brno na opravu vlastním nákladem nájemce na

ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
ukládá
bytovému odboru postoupit k řešení opravy bytu OISBD.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.90. Ponechání v evidenci žadatelů o pronájem bytu (II. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
ponechání žadatele:
Kravařská 4, 747 70 Opava (kterému byl
přidělen byt č. , Orlí 5, Brno a který se ve stanoveném termínu nedostavil k podpisu
nájemní smlouvy) v evidenci žadatelů o pronájem bytu,
neschvaluje
opětovné zveřejnění bytu č. , Orlí 5, Brno na opravu vlastním nákladem nájemce na
úřední desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
ukládá
bytovému odboru postoupit k řešení opravy bytu OISBD
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.91. Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem bytu a zveřejnění záměru
pronájmu bytu č. , Václavská 13, Brno
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
neschvaluje
zveřejnění záměru pronájmu bytu č.
, Václavská 13, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce v seznamu dlouhodobě volných bytů na úřední desce MČ BS,
schvaluje
vyřazení žadatele:
Skácelova 35, 612 00 Brno (který ve lhůtě 30-ti
dnů ode dne doručení písemné výzvy neprokázal, že aktuálně disponuje dostatečnými
finančními prostředky na opravu bytu č. , Václavská 13, Brno) z evidence žadatelů o
pronájem bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
ukládá
bytovému odboru postoupit k řešení opravy bytu OISBD
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.92. Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem bytu a zveřejnění záměru
pronájmu bytu č. , Václavská 20, Brno
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
neschvaluje
zveřejnění záměru pronájmu bytu č. , Václavská 20, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce v seznamu dlouhodobě volných bytů na úřední desce MČ BS,
schvaluje
vyřazení žadatele:
Bratislavská 41, 602 00 Brno (který ve lhůtě
30-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy neprokázal, že disponuje dostatečnými
finančními prostředky na opravu bytu č. , Václavská 20, Brno) z evidence žadatelů o
pronájem bytu,
schvaluje
vyřazení žadatele:
Traubova 8, 602 00 Brno (který ve
lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy neprokázal, že disponuje
dostatečnými finančními prostředky na opravu bytu č. , Václavská 20, Brno) z
evidence žadatelů o pronájem bytu a
ukládá

Dvořák
pro

bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
ukládá
bytovému odboru postoupit k řešení opravy bytu OISBD
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.93. Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem bytu a zveřejnění záměru
pronájmu bytu č. Lidická 49, Brno
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
neschvaluje
zveřejnění záměru pronájmu bytu č. , Lidická 49, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce na úřední desce MČ BS,
schvaluje
vyřazení žadatele:
Cejl 19, 602 00 Brno (která ve lhůtě 30-ti
dnů ode dne doručení písemné výzvy neprokázala, že disponuje dostatečnými
finančními prostředky na opravu bytu č. , Lidická 49, Brno) z evidence žadatelů o
pronájem bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
ukládá
bytovému odboru postoupit k řešení opravy bytu OISBD
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.94. Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem bytu a zveřejnění záměru
pronájmu bytu č. , Francouzská 20, Brno
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
neschvaluje
zveřejnění záměru pronájmu bytu č. , Francouzská 20, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce na úřední desce MČ BS,
schvaluje
vyřazení žadatele:
Husova 5, 602 00 Brno (která ve lhůtě 30-ti
dnů ode dne doručení písemné výzvy neprokázala, že disponuje dostatečnými

Dvořák
pro

finančními prostředky na opravu bytu č.
žadatelů o pronájem bytu a

, Francouzská 20, Brno) z evidence

ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
ukládá
bytovému odboru postoupit k řešení opravy bytu OISBD
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.95. Sloučení bytů – Vídeňská 97, Brno
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
neschvaluje
sloučení stávajícího bytu č.
(o ploše 48,00 m2), Vídeňská 97, Brno, nájemce
s volným bytem č. (o ploše 75,50 m2), Vídeňská 97, Brno a
ukládá
odboru bytovému seznámit nájemce s usnesením.
ukládá
odboru bytovému seznámit nájemce s usnesením se zdůvodněním, že není zájmem
MČ Brno-střed rozšiřovat počet velkometrážních bytů zejména v situaci, kdy právě v
seznamu neobsazených bytů tvoří valnou většinu.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.96. Přidělení bytové náhrady – za byt č. , Podnásepní 2, Brno
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
přidělení bytové náhrady - byt č. , Křídlovická 57, Brno, pro nájemce:
za stávající byt č. , Podnásepní 2, Brno, s podmínkou uzavření
nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu (bytové náhradě) č. , Křídlovická 57,
Brno, s podmínkou ukončení nájemního vztahu ke stávajícímu bytu, s podmínkou
vrácení stávajícího vyklizeného bytu pronajímateli a s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů, to vše před podpisem nájemní smlouvy,
přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do posledního dne měsíce

Dvořák
pro

následujícího po měsíci, ve kterém bude ukončena oprava výše uvedené bytové
náhrady, která bude opravena na náklady MČ BS.
Nájemní smlouva bude uzavřena za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2
(dle kvality bytu) - (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),
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit opravu bytu č.
, Brno a

, Křídlovická

ukládá
odboru bytovému zajistit vystavení dohody o skončení nájmu a vystavení nájemní
smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.97. Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. , Podnásepní 2, Brno
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
nabídnutí bytové náhrady: byt č. , Rumiště 11, Brno a byt č. , Hvězdová 3, Brno pro
nájemce:
za stávající byt č. , Podnásepní 2, Brno a
ukládá
odboru bytovému seznámit nájemce s usnesením.

Termín: ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Usnesení 129.98. Nabídnutí bytové náhrady – za byt č.

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

, Kobližná 9, Brno

RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
neschvaluje
nabídnutí dalších bytových náhrad pro nájemce:
za
stávající byt č. , Kobližná 9, Brno a trvá na usnesení RMČ BS č. 118.126. ze dne
27.04.2015 [schvaluje nabídnutí bytové náhrady: byt č. , Cejl 35, Brno, byt č. ,
Úvoz 14, Brno a byt č. , Zelný trh 21, Brno, pro nájemce:
za stávající byt č. , Kobližná 9, Brno] a jeho částečné revokaci usnesením
RMČ BS č. 122.102. ze dne 18.5.2015 [vzetí na vědomí mailové zprávy OISBD ze
dne 09.04.2015 týkající se domů ve špatném technickém stavu (viz příloha č. 4) a

Dvořák
pro

zrevokování usnesení RMČ BS č. 118.126. ze dne 27.04.2015 [schvaluje nabídnutí
bytové náhrady: byt č. , Cejl 35, Brno, byt č. , Úvoz 14, Brno a byt č. , Zelný trh
21, Brno, pro nájemce:
za stávající byt č. , Kobližná 9,
Brno] a to pouze v části týkající se nabídnutí bytové náhrady - bytu č. , Úvoz 14,
Brno] a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.

Termín: ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.99. Smlouva o spolupráci s Armádou spásy v České republice, z. s.
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
uzavření nájemních smluv k obytným buňkám č. 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48
nacházejícím se ve IV. NP domu Bratislavská 40, Brno a k obytným buňkám č. 51, 53,
54, 55, 56, 57, 58 nacházejícím se v V. NP domu Bratislavská 40, Brno, nájemce
Armáda spásy v České republice, z. s., IČ 406 13 411, na dobu určitou od 01.10.2015
do 30.09.2017, s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemních smluv a s podmínkou podpisu nájemních
smluv, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 30.09.2015.
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),
pověřuje
Správu nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvková organizace uzavíráním a
podpisem nájemních smluv v souladu s usnesením a
ukládá
odboru bytovému zajistit vystavení nájemních smluv správcem k obytným buňkám
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Usnesení 129.100. Nabídnutí integračního bytu
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

schvaluje
nabídnutí integračních bytů - byt č Tučkova 38, Brno a byt č.
Brno, žadatelům
Tovačovského 3, 636 00 Brno a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.

Křídlovická 53,

Termín: ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.101. Volné nebytové prostory k pronájmu (I. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
opakované zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č. 101, Veveří 73, Brno,
na úřední desce MČ Brno-střed po dobu 1 měsíce a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.102. Volné nebytové prostory k pronájmu (II. část)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
opakované zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č. 101, Kapucínské nám. 12,
Brno, na úřední desce MČ Brno-střed po dobu 1 měsíce a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Usnesení 129.103. Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 104,
Václavská 15, Brno
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,

Švachula
pro

Dvořák
pro

schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy s účinností od 01.09.2015, nebytový prostor č. 104,
Václavská 15, Brno s nájemcem: Ergona Opava s.r.o., IČ: 268 16 938, za nájemné
351.210,- Kč/rok, z důvodu rozšíření původního účelu nájmu (provozování výrobny a
opravny lékařských přístrojů) o provozování výdejny zdravotnických prostředků a
provozování poradenského a konzultačního centra v oboru ortopedické protetiky,
z důvodu změny splatnosti nájemného na 3 měsíce předem a z důvodu povolení
podnájmu části prostor (o ploše 54 m2) podnájemci (PANOP CZ s.r.o., IČ: 262
43 784) na dobu určitou (od 01.09.2015 do 31.08.2017) za účelem podnájmu (výdejna
zdravotnických prostředků) a splatnosti úhrady za podnájem (ve výši 3.000,Kč/měsíc) 3 měsíce předem, to vše za podmínky úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním nebytových prostor před podpisem nájemní smlouvy a za
podmínky podpisu nájemní smlouvy do 31.08.2015,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.104. VZ malého rozsahu – výběr nejvhodnější nabídky na dodávku
terminálových stanic
RMČ BS na 29. zasedání konaném dne 10.8.2015,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu – dodávka terminálových stanic:
AutoCont CZ a.s., Brno, Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ: 47676795,
schvaluje
kupní smlouvu, která je přílohou č. 1 a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Usnesení 129.105. Soudní vymáhání pohledávek
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

s uplatňováním nároků statutárního města Brna, městské části Brno-střed za třetími
osobami, uvedenými v příloze č. 1,
ukládá
vedoucímu Odboru právního a organizačního uplatňování nároků zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.106. Pellicova 1b - Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné
energie včetně Přílohy č. 1 - technický popis, Přílohy č. 2 - dohody
o platebních podmínkách a Přílohy č. 3 – přihlášky k odběru tepla
– spol. VV TOP
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie včetně Přílohy č.1 – technického
popisu, Přílohy č.2 – dohody o platebních podmínkách a Přílohy č.3 – přihlášky
k odběru tepla k odběrnému místu Pellicova 1b, Brno, které jsou přílohou přílohami č.
1 až 4 tohoto usnesení a
souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie včetně Přílohy č.1 –
technického popisu, Přílohy č.2 – dohody o platebních podmínkách a Přílohy č.3
– přihlášky k odběru tepla k odběrnému místu Pellicova 1b, Brno, mezi společností
VV TOP s.r.o., IČ: 49977202 a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správa bytových domů městské části Brno-střed
podpisem výše uvedené kupní smlouvy včetně jejích příloh a
ukládá
OISBD podpis výše uvedené smlouvy a jejích příloh zajistit.

Termín: ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.107. Zelný trh 14-16 – PD pro stavební povolení vč. zajištění stavebního
povolení, prováděcí projekt a následná inženýrská činnost – Dodatek
č. 1 (prodloužení termínu plnění)
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje

Dvořák
pro

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zelný trh 14-16 – PD pro stavební povolení
vč. zajištění stavebního povolení, prováděcí projekt a následná inženýrská činnost“,
který je přílohou č. 1 tohoto materiálu a
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Ing.
Michalem Palaščákem, Kamenná čtvrť 13, 639 00 Brno, IČ: 64311261 a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku č. 1 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedeného dodatku zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.108. ZO ČSOP Veronica - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS - ZO ČSOP Veronica při
pořádání akce Brněnský biojarmark a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.

Termín: ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.109. Černý výlep
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10. 8. 2015
přijímá prohlášení:
Městská část Brno-střed považuje za nepřípustnou formu propagace využívající černý
výlep. Černý výlep je nejen nelegální, ale znečišťuje, hyzdí a destruuje městský
prostor. Vzniká agresívní vizuální smog, který deformuje podobu města a vnímání
jeho obyvatel a turistů, zejména v jeho historickém centru. V zájmu kultury pro určitý
okruh lidí je ničena kultura veřejného prostoru pro všechny, kteří se v něm pohybují
pověřuje
3. místostarostku městské části Brno-střed
oslovením pořadatelů a partnerů akcí zjištěných v rámci černého výlepu v Brně ke
spolupráci na jeho předcházení

Dvořák
pro

pověřuje
OPO ÚMČ Brno-střed doplněním do pravidel a smluv k udělování dotací, záštity a
city light vitrín podmínku týkající se nevyužívání černého výlepu žádající organizací
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
zdržel se

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.110. ZUK – tržiště Zelný trh
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10. 8. 2015
uděluje
souhlas s vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na tržišti Zelný trh
žadatelům:
Místo č. 18 – Marcela Grudniková, IČ 72406798
Místo č. 19 – Robert Grudnik, IČ 64502422
Místo č. 23 – Miroslav Kučera, IČ 49481088
Místo č. 59 – Božena Odehnalová, IČ 67521827
Místo č. 60 – Richard Wahbi, IČ 75886600
Místo č. 75A – Armine Stepanjan, IČ 76192717
Místo č. 83A – Lenka Henková, IČ 87400961
Místo č. 90A - Iveta Veselská, IČ 463151179
Místo č. 91A – Josef Polanský, IČ 48861944
Místo č. 94 – Jiří Kučera, IČ 63387913
Místo č. 99A – Ivo Škrdlant, IČ 66167230
Místo č. 86 – Tereza Polanská, IČ 03720187
uděluje
nesouhlas s vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na tržišti Zelný trh
žadateli Jan Michna, IČ 15234321
ukládá
Odboru obchodu, dopravy a služeb souhlasy/nesouhlasy udělit
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.111. VZ malého rozsahu
„Právní služby – administrace veřejných zakázek, poskytování konzultací
v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek“
Zrušení výběrového řízení

Dvořák
pro

RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015
bere na vědomí
přípis Advokátní kanceláře Coufal, Georges & partners s.r.o. ze dne 30.7.2015, který
tvoří přílohu č. 1
schvaluje
zrušení VZ malého rozsahu „Právní služby – administrace veřejných zakázek,
poskytování konzultací v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek“
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed seznámit oslovené dodavatele s přijatým usnesením RMČ BS
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.112. Smlouva o výpůjčce
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce dle Přílohy č. 1 se společností Moravská energetická a.s., se
sídlem Vídeňská 95, Brno, IČ: 44016859,
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce dle Přílohy č. 1 se společností Moravská energetická
a.s., se sídlem Vídeňská 95, Brno, IČ: 44016859, a
pověřuje
tajemníka úřadu městské části Brno-střed podpisem výše uvedené smlouvy o
výpůjčce.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Usnesení 129.113. Technická oprava usnesení RMČ BS č. 127.65
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
provádí technickou opravu
usnesení RMČ BS č. 127.65 ze dne 13.07.2015,
původní znění:

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Koliště 61, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Křenová 23, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.08.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř.
87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav,
se opravuje takto:
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Koliště 61, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
2)
Křenová 23, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy po dobu oprav na dobu určitou a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.08.2015, (přičemž
schvaluje její případné prodlužování uzavřením nájemní smlouvy po dobu oprav na
dobu určitou končící shodně se smlouvou o právu provést stavbu, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
prodlužované po dobu oprav). Měsíční nájemné bude nejdéle po dobu prvních šesti
měsíců stanoveno ve výši 100,- Kč měsíčně a počínaje sedmým měsícem bude
stanoveno ve výši 66,- Kč/m2, popř. 59,- Kč/m2 (dle kvality bytu).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena na dobu určitou za měsíční nájemné 66,- Kč/m2, popř.
59,- Kč/m2 (dle kvality bytu) - (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),
snížené v souladu s Pravidly pronájmu bytů v MČ BS, to vše s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do posledního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost smlouvy po dobu oprav.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.114. Žádost o souhlas s umístěním sídla
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
s umístěním sídla spolku Spolek nájemníků BD Křídlovická na adrese Křídlovická
355/54, 603 00 Brno
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed o přijatém usnesení informovat žadatele

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

Usnesení 129.115. Stížnost uživatelů bytů v domě Výstavní 5-7 v Brně
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
souhlasí
s předloženým návrhem odpovědi na stížnost uživatelů bytů v domě Výstavní 5-7
v Brně
ukládá
sekretariátu 3. místostarostky zajištění odeslání odpovědi
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Usnesení 129.116. Petice za zbudování dětského pískoviště v Björnsenových sadech
RMČ BS na 29. zasedání, konaném dne 10.8.2015,
bere na vědomí
předloženou petici za zbudování dětského pískoviště v Björnsenových sadech dle
přílohy č. 1
souhlasí

Dvořák
pro

s předloženým návrhem odpovědi dle přílohy č. 2
ukládá
sekretariátu 3. místostarostky zajištění odeslání odpovědi
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek
pro

Hollan
pro

Dumbrovská
omluvena

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

Dvořák
pro

