PROGRAM 20. RMČ BS
1 a) Zahájení
M.Landa
b) Ověření správnosti zápisů z 18. a 19. RMČ BS
c) Ustavení ověřovatelů 20. RMČ BS
d) Schválení programu 20. RMČ BS
2) Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS
P.Pacal
3) Souhlas se zvláštním užíváním komunikace
Bc.Hejmalíčková
4) Žádost o narovnání právního stavu
Mgr.Vernerová
5) Žádost o uzavření nájemní smlouvy
Mgr.Vernerová
6) Žádost o prominutí pohledávky – Křídlovická 64, Brno
Mgr.Vernerová
7) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu
a)
Křídlovická 58, Brno, byt č.
b)
Grmelova 10, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
8) Souhlas s narovnáním právního stavu (I. část)
Mgr.Vernerová
9) Souhlas s narovnáním právního stavu (II. část)
Mgr.Vernerová
10) Seznam bytů ke zveřejnění na úřední desce MČ BS
Mgr.Vernerová
11) OZV č. 28/2006, o závazných částech Regulačního plánu Městské
památkové rezervace Brno
Mgr.Plechlová
12) OZV č. 22/2010, o místních poplatcích
Mgr.Plechlová
13) Ustanovení komise pro otevírání obálek a výběr nejvhodnějšího uchazeče
na základě záměru o pronájmu části prostor k zajištění občerstvení v areálu
plaveckého bazénu Kraví hora
Mgr.Plechlová
14) Žádost o souhlas s užitím znaku a vlajky MČ BS
M.Landa
15) Diakonie ČCE – středisko v Brně – žádost o poskytnutí záštity a užití
znaku MČ BS
M.Landa
16) Finanční neinvestiční transfer pro Ing. arch. Tomáše Růžičku, OSVČ,
Preslova 241/15, 602 00 Brno, IČ: 75538971
M.Landa
17) Finanční neinvestiční transfer pro Klub Moravských skladatelů,
občanské sdružení, tř. Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno, IČ: 62160885
M.Landa
18) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s.,
Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
M.Landa
19) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s.,
Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
M.Landa
20) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s.,
Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
M.Landa
21) Finanční neinvestiční transfer pro Veselou divadelní společnost o.p.s.,
Ondruškova 3, 635 00 Brno, IČ: 29285534
M.Landa
22) Finanční neinvestiční transfer pro RC auta pro děti z.s., Ptašínského 310/7,
602 00 Brno, IČ: 03936937
M.Landa
23) VZ malého rozsahu – dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod
pro kašnu v parku Obilní trh
Výběr dodavatele, návrh smlouvy
Mgr.Hrnčíř
24) Odvolání stávajících členů a jmenování nových členů dozorčí rady
SRAKH, p.o.
P.Kalousek
25) Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS
P.Kalousek
26) Změna JŘ ZMČ BS
S.Bartík
27) Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům
ZMČ BS, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
Mgr.Plechlová

28) Jednací řád RMČ BS – změna
29) Dočasná instalace mobilních billboardů – JAZZFESTBRNO, o.p.s.
30) Různé – informace, zprávy členů rady
31) Ověření zápisu
32) Závěr

S.Bartík
Mgr.Hrnčíř

USNESENÍ 20. RMČ BS
Usnesení 120.01. Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
souhlasí
s výpůjčkou společenského centra ÚMČ BS žadateli uvedenému v příloze č. 1 tohoto
usnesení a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 120.02. Souhlas se zvláštním užíváním komunikace
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
souhlasí
se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro
žadatele (osoby se zdravotním postižením - držitele průkazů ZTP, ZTP/P) dle přílohy
„Seznam žadatelů“.
Usnesení 120.03. Žádost o narovnání právního stavu
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
revokuje
usnesení RMČ BS č. 218.51. ze dne 27.02.2014 [neschválení narovnání právního
stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Nádražní 4, Brno, uživatelé:
a trvání na vyklizení bytu],
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Nádražní 4, Brno,
uživatel:
, na dobu určitou od 01.07.2015 do
30.06.2016 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
30.06.2015. 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 bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 120.04. Žádost o uzavření nájemní smlouvy
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Nové sady 16,
Brno, uživatel:
na dobu určitou od 01.07.2015 do
30.06.2016, 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
30.06.2015. 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 bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 120.05. Žádost o prominutí pohledávky – Křídlovická 64, Brno
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
doporučuje
ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky – dlužného nájemného a nákladů na služby
v celkové výši 83.592,- Kč, k bytu č. , Křídlovická 64, Brno, žadatel:
a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na
zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 120.06. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu
a/
Křídlovická 58, Brno, byt č.
b/
Grmelova 10, Brno, byt č.
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Křídlovická 58, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.05.2017, 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 31.05.2015. 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),
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Grmelova 10, Brno, nájemce
na dobu určitou od 11.06.2015 do 31.05.2017, 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 31.05.2015. 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 ve vztahu
k bodu a/ a b/ v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 120.07. Souhlas s narovnáním právního stavu (I. část)
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu k bytu č.
, Křenová 39, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.05.2015 do 30.04.2017, 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 31.05.2015. Nájemné bude stanoveno ve výši 40,Kč/m2/měsíc,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 120.08. Souhlas s narovnáním právního stavu (II. část)
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu k bytu č. , nám. 28. října 11, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.05.2015 do 30.04.2016, 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 31.05.2015. 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
Usnesení 120.09. Seznam bytů ke zveřejnění na úřední desce MČ BS
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
schvaluje
zveřejnění vybraných bytů k pronájmu na opravu vlastním nákladem nájemce (dle
přílohy č. 1) na úřední desce MČ BS, vyjma bytů č.
a
, Cejl 49, Brno, z
důvodu špatného technického stavu domu a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraných bytů na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 120.10. OZV č. 28/2006, o závazných částech Regulačního plánu Městské
památkové rezervace
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
projednala

návrh změny v příloze č. 1 OZV č. 28/2006, o závazných částech Regulačního plánu
Městské památkové rezervace dle přílohy č. 2,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem změny v příloze č. 1 OZV č. 28/2006, o závazných
částech Regulačního plánu Městské památkové rezervace dle přílohy č. 2 a
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed zajistit předložení projednání návrhu změny v příloze č. 1 OZV
č. 28/2006 na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 120.11. OZV č. 22/2010, o místních poplatcích
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
projednala
návrh na změnu OZV č. 22/2010, o místních poplatcích v příloze č. 4 Sazba poplatku
za užívání veřejného prostranství – sloupec „restaurační zahrádky, občerstvení před
provozovnou, předsunutá místa“ dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem změny OZV č. 22/2010, o místních poplatcích v příloze
č. 4 Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství – sloupec „restaurační zahrádky,
občerstvení před provozovnou, předsunutá místa“dle přílohy č. 3,
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed zajistit předložení projednání návrhu změny OZV č. 22/2010
v příloze č. 4 na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 120.12. Ustanovení komise pro otevírání obálek a výběr nejvhodnější nabídky
na základě záměru o pronájmu části prostor k zajištění občerstvení v areálu
plaveckého bazénu Kraví hora
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
ustanovuje
komisi pro otevírání obálek na základě záměru o pronájmu části prostor k zajištění
občerstvení v areálu plaveckého bazénu Kraví hora,
ustanovuje
komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na základě záměru o pronájmu části prostor k
zajištění občerstvení v areálu plaveckého bazénu Kraví hora,
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek na základě záměru o pronájmu části prostor k
zajištění občerstvení v areálu plaveckého bazénu Kraví hora:
člen Mgr. Petra Ondrašíková
člen Mgr. Evžen Hrubeš
člen Petr Kalousek,
jmenuje
členy komise pro výběr nejvhodnější nabídky na základě záměru o pronájmu části
prostor k zajištění občerstvení v areálu plaveckého bazénu Kraví hora:
člen Mgr. Evžen Hrubeš
člen Ing. Martin Schwab
člen Mgr. Zdeněk Ručka
člen JUDr. Michaela Dumbrovská
člen Petr Kalousek
člen s hlasem poradním Tomáš Václavík,
schvaluje

kritéria pro výběr nevhodnější nabídky na základě záměru o pronájmu části prostor k
zajištění občerstvení v areálu plaveckého bazénu Kraví hora, a to:
80% cena
20% reference ve vazbě na preferovaný sortiment a preferované postupy při přípravě
pokrmů.
Usnesení 120.13. Žádost o souhlas s užitím znaku a vlajky MČ BS
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015, projednala žádost MČ Brno-jih o
souhlas s užitím znaku a vlajky MČ Brno–střed pro účely slavnostní a vzájemné
prezentace a
souhlasí
s užíváním znaku a vlajky MČ Brno-střed městkou částí Brno-jih a
ukládá
OKSVV sdělit stanovisko žadateli.
Usnesení 120.14. Diakonie ČCE – středisko v Brně – žádost o poskytnutí záštity a užití
znaku MČ BS
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Diakonii ČCE –
středisko v Brně při pořádání akce Bienále pro Diakonii a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 120.15. Finanční neinvestiční transfer pro Ing. arch. Tomáše Růžičku, OSVČ,
Preslova 241/15, 602 00 Brno, IČ: 75538971
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Ing. arch. Tomáše Růžičku, OSVČ, Preslova 241/15,
602 00 Brno, IČ: 75538971ve výši 20. 000,- Kč na podporu uspořádání akce „Paměť
v ulicích“ a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 120.16. Finanční neinvestiční transfer pro Klub moravských skladatelů,
občanské sdružení, tř. Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno, IČ: 62160885
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Klub moravských skladatelů, občanské sdružení, tř.
Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno, IČ: 62160885 ve výši 10 000,- Kč na podporu
uspořádání 35. ročníku Brněnského varhanního festivalu a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje

starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 120.17. Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s.,
Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s., Botanická 16, 602 00
Brno, IČ: 22749144 ve výši 10 000,- Kč na podporu uspořádání akce „STREET ART
- TYRŠÁK“ a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 120.18. Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s.,
Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s., Botanická 16, 602 00
Brno, IČ: 22749144 ve výši 5.000,- Kč na podporu uspořádání divadelních
představení „Divadlo na Loučce“ a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 120.19. Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s.,
Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
odkládá
do příští RMČ BS.
Usnesení 120.20. Finanční neinvestiční transfer pro Veselou divadelní společnost o.p.s.,
Ondruškova 3, 635 00 Brno, IČ: 29285534
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Veselou divadelní společnost o.p.s., Ondruškova 3,
635 00 Brno, IČ: 29285534 ve výši 20.000,- Kč na podporu studentských inscenací a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned

Usnesení 120.21. Finanční neinvestiční transfer pro RC auta pro děti z.s.,
Ptašínského 310/7, 602 00 Brno, IČ: 03936937
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro RC auta pro děti z.s., Ptašínského 310/7, 602 00
Brno, IČ: 03936937 ve výši 10.000,- Kč na podporu uspořádání „Soutěže jako Brno“ a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 120.22. VZ malého rozsahu – dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod
pro kašnu v parku Obilní trh
Výběr dodavatele, návrh smlouvy
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
schvaluje
s odkazem na čl. 2.3.1. organizační směrnice č. 38/2008 (zadávání veřejných zakázek
dle zákona č. 137/2006 Sb.) návrh „smlouvy č. 2010014283 o dodávce pitné vody a
odvádění odpadních vod“ s dodavatelem Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČ:
46347275, Hybešova 254/16, 657 33 Brno, která je přílohou;
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed bezodkladným podpisem smlouvy,
ukládá
vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ BS podpis smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 120.23. Odvolání stávajících členů a jmenování nových členů dozorčí rady
SRAKH, p.o.
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
odvolává
členy dozorčí rady SRAKH, p.o. jmenované 88. RMČ BS 24.6.2013 pod usnesením
č. 188.39. :
člen JUDr. Robert Kerndl
člen Mgr. Pavel Sázavský
člen Ing. Stanislav Pšeja,
jmenuje
v souladu se Zřizovací listinou Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora,
příspěvkové organizace schválené 21.ZMČ BS ze dne 14.4.2010 usn. č. 321.12. ve
znění Dodatku č. 1 schváleném 16. ZMČ BS dne 19.6.2013 usn.č. 316.37. členy
dozorčí rady:
člen Petr Kalousek
člen Ing. Martin Schwab
člen JUDr. Michaela Dumbrovská
člen Mgr. Jasna Flamiková.
Termín: ihned

Usnesení 120.24. Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
souhlasí
s výpůjčkou společenského centra ÚMČ BS žadateli uvedenému v příloze č. 1 tohoto
usnesení a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro kulturu, sport a turismus předat stanovisko
RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 120.25. Změna Jednacího řádu ZMČ BS
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
projednala
návrh změny Jednacího řádu ZMČ BS dle přílohy č. 1,
doporučuje
ZMČ BS schválit návrh změny Jednacího řádu ZMČ BS dle přílohy č. 1 s účinností od
1.6.2015 a
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed zajistit předložení návrhu změny Jednacího řádu ZMČ BS na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 120.26. Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZMČ
BS, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
projednala
Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZMČ BS, kteří
nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni dle přílohy č. 1,
doporučuje
ZMČ BS schválit Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům
ZMČ BS, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni dle přílohy č. 1,
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed zajistit předložení projednání Zásad pro poskytování náhrady
mzdy a ušlého výdělku členům ZMČ BS, kteří nejsou pro výkon své funkce
dlouhodobě uvolněni na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 120.27. Jednací řád RMČ BS – změna
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5. 2015, projednala návrh na doplnění
Jednacího řádu RMČ BS a
schvaluje
změnu Jednacího řádu RMČ BS v článku 7.3. a 7.7 s účinností od 5.5.2015
následovně:
Čl. 7.3. zní:
„Předsedající dává o každém návrhu usnesení hlasovat. Výsledek hlasování RMČ BS
je veřejný a jmenovitě bude uveden v zápisu RMČ BS, pokud RMČ BS nerozhodne
dle čl. 7.7 o tajném hlasování“,
Čl. 7.7 zní:
„Člen RMČ BS může navrhovat, aby se hlasovalo tajně. O tomto návrhu rozhodne
RMČ bez rozpravy hlasováním“,
ukládá

Odboru právnímu a organizačnímu zapracování této změny do textu Jednacího řádu
RMČ BS;
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu postupovat
souladu s platným Jednacím řádem RMČ BS.

při

zpracování

zápisu

Usnesení 120.28. Dočasná instalace mobilních billboardů – JAZZFESTBRNO, o.p.s.
RMČ BS na 20. zasedání, konaném dne 4.5.2015,
odkládá
rozhodnutí.
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