PROGRAM 18. RMČ BS
1 a) Zahájení
M.Landa
b) Ověření správnosti zápisu ze 17. RMČ BS
c) Ustavení ověřovatelů 18. RMČ BS
d) Schválení programu 18. RMČ BS
2) Kontrola usnesení RMČ BS
Bc.Štika
3) Přehled delegovaných pravomocí
Bc.Štika
4) Organizační směrnice č. 38/2008 (Zadávání veřejných zakázek)
Bc.Štika
5) Sport pro Brno, o.s. – žádost o souhlas s konáním akcí
M.Landa
6) Rámcová dohoda o spolupráci mezi Fakultou architektury VUT v Brně
a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed
Ing.arch.Bořecký
7) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve vztahu k MČ
Brno-střed
Ing.arch.Bořecký
8) Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015
Ing.Matejov
9) VZ malého rozsahu – výběr nejvhodnější nabídky na dodávku
terminálových stanic
Bc.Kolbábek
10) VZ malého rozsahu – dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod
z vodovodu pro veřejnou potřebu pro nové zázemí (veřejné WC, kavárna)
parku Björnsonův sad
Výběr dodavatele, návrh smlouvy
Mgr.Hrnčíř
11) Centrální nákup energií: sdružené služby dodávky elektřiny pro nízké
napětí (NN) pro odběrné místo Obilní trh – fontána, 602 00 Brno (v parku)
Návrh dodatku č. 2 smlouvy – CENTROPOL ENERGY, a.s.
Mgr.Hrnčíř
12) Dohoda o přistoupení k dobrovolnému plnění a delegování pravomoci
Mgr.Maláčová
13) Souhlas se zvláštním užíváním komunikace
Bc.Hejmalíčková
14) Souběh žádostí – vyhrazené parkovací stání
Bc.Hejmalíčková
15) Souběh žádostí – “Den matek 2015“
Bc.Hejmalíčková
16) Souběh žádostí – Zelný trh
Bc.Hejmalíčková
17) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – ZŠ Brno,
Bakalovo nábřeží 8, p.o.
Mgr.Ondrašíková
18) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – ZŠ Brno,
Bakalovo nábřeží 8, p.o.
Mgr.Ondrašíková
19) Ředitelské volno ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
Mgr.Ondrašíková
20) Ředitelské volno ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o.
Mgr.Ondrašíková
21) Ředitelské volno ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o.
Mgr.Ondrašíková
22) Ředitelské volno ZŠ Brno, Horní 16, p.o.
Mgr.Ondrašíková
23) Přípravné třídy v ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
Mgr.Ondrašíková
24) Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v přípravných třídách
v ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
Mgr.Ondrašíková
25) Předání majetku příspěvkové organizaci – ŠJ Brno, Horní 16, p.o.
Mgr.Ondrašíková
26) Záměr ukončení nájemního vztahu – výpověď nájemní smlouvy,
MŠ Brno, Pšeník 18, p.o.
Mgr.Ondrašíková
27) Občanské kluby MČ BS – zpráva za 1. čtvrtletí 2015
P.Pacal
28) Mášova 23a – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy-Teplárny Brno, a.s.
P.Pacal
29) Předání technického zhodnocení budovy příspěvkové organizace
P.Pacal
– ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o.
30) Poříčí 37 – výměna výtahu
P.Pacal
31) Vachova 1 – finanční vyrovnání
P.Pacal

32) Křídlovická 53 – záměr pronájmu plochy k umístnění reklamního zařízení
33) Křídlovická 61A – žádost o prodloužení nájemní smlouvy z 21.9.2000
na pronájem části budovy č.p. 717 v Brně – O2 Czech Republic a.s.
34) Křídlovická 33 – žádost o prodloužení doby sníženého nájemného,

P.Pacal
P.Pacal

P.Pacal
35) Veselá 2 – žádost o slevu z nájmu,
P.Pacal
36) Milady Horákové 19 –
žádost o slevu z nájmu
P.Pacal
37) Solniční 6 –
žádost o slevu z nájmu
P.Pacal
38) Milady Horákové 22 – PODA – souhlas vlastníka s instalací komunikační sítě
P.Pacal
39) Pivovarská – odstranění nepovolených staveb a úklid odpadu
P.Pacal
40) Pivovarská – zaměření skutečného stavu
P.Pacal
41) Vlhká 11 – pacht části pozemku p.č. 844 a části pozemku p.č. 845,
k.ú. Zábrdovice
P.Pacal
42) Cejl 35, nebytový prostor č. 101 – žádost o slevu z nájmu
P.Pacal
43) Nádražní 4, nebytový prostor č. 113 – žádost o slevu z nájmu
P.Pacal
44) Dvořákova 3, nebytový prostor č. 102 – žádost o inominátní smlouvu
P.Pacal
45) Václavská 7 – oprava nebytového prostoru č. 103 – odstranění plísní
P.Pacal
46) Masarykova 14 – úhrada nákladů za opravu výkladce, KUHRA s.r.o.
P.Pacal
47) Moravské náměstí 12 – úhrada nákladů za opravy nebytového prostoru č. 102
P.Pacal
48) Kobližná 9 – provádění prací v rozporu s inominátní smlouvou, byt č. 18
P.Pacal
49) Kobližná 9 – provádění prací v rozporu s inominátní smlouvou, byt č. 22
P.Pacal
50) Milady Horákové 1a – žádost o inominátní smlouvu a prodloužení termínu oprav,
P.Pacal
51) VZ malého rozsahu
a) Jánská 7 – výběr příkazce k zajištění zadávacího řízení na výběr
zhotovitele rekonstrukce fasády, výměny oken a střešního pláště
b) Starobrněnská 7 – výběr příkazce k zajištění zadávacího řízení na výběr
zhotovitele opravy dvorních fasád a zateplení štítů
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
P.Pacal
52) Dispozice s majetkem /91/14/ - Prodej domu Bayerova 7
Ing.Vodáková
53) Dispozice s majetkem /78/14/ - Prodej domu bratří Čapků 7
Ing.Vodáková
54) Dispozice s majetkem /85/14/ - Prodej domu Kobližná 11
Ing.Vodáková
55) Dispozice s majetkem /101/14/ - Prodej domu Vídeňská 36
Ing.Vodáková
56) Dispozice s majetkem /98/14/ - Prodej domu Zámečnická 8/Veselá 2
Ing.Vodáková
57) Dispozice s majetkem /15/48/ - Odprodej p.č. 1098/1, k.ú. Veveří
(Bulínova)
Ing.Vodáková
58) Dispozice s majetkem /15/54/ - Nabytí p.č. 721/2, k.ú. Zábrdovice
(Cejl 21a)
Ing.Vodáková
59) Dispozice s majetkem /15/47/ - Odprodej p.č. 1238/2,3,6; 1239/1,2; 2334;
2335; 2336, k.ú. Pisárky (Vinohrady)
Ing.Vodáková
60) Dispozice s majetkem /71/14/ - Prodej, pronájem p.č. 3612, 3614, 3684,
k.ú. Černá Pole (Lidická, Tř. Kpt. Jaroše)
Ing.Vodáková
61) Dispozice s majetkem /15/71/ - Pronájem p.č. 288/6, k.ú. Město Brno
(Josefská)
Ing.Vodáková
62) Dispozice s majetkem - Pozemky p.č. 160/1,2,3, vč. objektů, k.ú. Město
Brno (Pohořelec) a objekt č.p. 700 (Josefská 17), k.ú. Město Brno
Ing.Vodáková
63) Dispozice s majetkem /15/66/ - Odprodej, věcné břemeno p.č. 163/2,
209/8, k.ú. Město Brno (Jánská, Římské nám.)
Ing.Vodáková
64) Dispozice s majetkem /15/85/ - Předkupní právo, svěření p.č. 1254/4,
1290, 1291, 1295/1,2, 1296, 1310, 1316/1,2, 1317, 1318, 1319, 1320,

1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333,
1334/2, k.ú. Pisárky (Červený kopec)
65) Dispozice s majetkem /15/84/ - Prodej p.č. 874/6, k.ú. Štýřice (Kamenná)
66) Dispozice s majetkem /15/77/ - Prodej p.č. 703/1, k.ú. Město Brno
(Údolní)
67) Dispozice s majetkem /15/89/ - Pronájem p.č. 1479, k.ú. Pisárky
(Pisárecká)
68) Půdní vestavby – úprava ve smlouvě o výstavbě a nájmu bytu
(Kounicova 63/Nerudova 14)
69) Půdní vestavby – prodloužení termínu (Jiráskova 8 – byt )
70) Půdní vestavby – prodloužení termínu (Jiráskova 8 – byt )
71) Půdní vestavby – nabídka dostavby rozestavěných půdních vestaveb
(Hrnčířská 21/Bayerova 48 – byt
)
72) Půdní vestavby – prodloužení termínu (Hlinky 28 – byt )
73) Půdní vestavby – prodloužení termínu (Hlinky 28 – byt )
74) Žádost o uzavření nájemní smlouvy
75) Žádost o vyúčtování přeplatku
76) Žádost o schválení podnájmu bytu
77) Výměna bytu
78) Společný nájem bytu
a)
Křížová 24, Brno, byt č.
b)
Botanická 45a, Brno, byt č.
c)
Kamenomlýnská 14, Brno, byt č.
d)
Úvoz 59, Brno, byt č.
79) Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí
80) Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování
a)
Konečného nám. 5, Brno, byt č.
b)
Hrnčířská 39, Brno, byt č.
c)
Křenová 23, Brno, byt č.
81) Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a společný nájem bytu
82) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (I. část)
a)
Křenová 39, Brno, byt č.
b)
Grmelova 10, Brno, byt č.
c)
Francouzská 20, Brno, byt č.
d)
Orlí 8, Brno, byt č.
e)
Křídlovická 60,
Brno, byt č.
83) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část)
a)
Křídlovická 57, Brno, byt č.
b)
Lidická 47, Brno, byt č.
c)
Podnásepní 2, Brno, byt č.
d)
Úvoz 61, Brno, byt č.
e)
Přízova 2, Brno, byt č.
84) Souhlas s narovnáním právního stavu (I. část)
85) Souhlas s narovnáním právního stavu (II. část)
86) Souhlas s narovnáním právního stavu (III. část)
87) Souhlas s narovnáním právního stavu (IV. část)
88) Skončení nájmu bytu
a)
Hybešova 65a, Brno, byt č.

Ing.Vodáková
Ing.Vodáková
Ing.Vodáková
Ing.Vodáková
Ing.Vodáková
Ing.Vodáková
Ing.Vodáková
Ing.Vodáková
Ing.Vodáková
Ing.Vodáková
Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová

Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová

Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová

Mgr.Vernerová

Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová

b)
Traubova 7, Brno, byt č.
c)
Tučkova 40, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
89) Uzavření nájemní smlouvy (I. část)
Mgr.Vernerová
90) Uzavření nájemní smlouvy (II. část)
Mgr.Vernerová
91) Uzavření nájemní smlouvy (III. část)
Mgr.Vernerová
92) Zúžení předmětu nájmu
Mgr.Vernerová
93) Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím Statutárního města Brna
– Hybešova 65c, Brno
Mgr.Vernerová
94) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Botanická 43, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
95) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Botanická 68, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
96) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Cejl 35, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
97) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Hrnčířská 39, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
98) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Křídlovická 59, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
99) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Nové sady 32, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
100) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Solniční 11, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
101) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Tučkova 30, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
102) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Vídeňská 14, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
103) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Zahradníkova 15, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
104) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Lidická 10, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
105) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Kobližná 15, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
106) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Plynárenská 6, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
107) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Křenová 6, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
108) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Leitnerova 24, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
109) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Orlí 5, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
110) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Lidická 8, Brno, byt č.
Mgr.Vernerová
111) Uzavření nájemní smlouvy k bytu přidělenému v prioritním zájmu
pronajímatele – posunutí termínu
Mgr.Vernerová
112) Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem bytu
Mgr.Vernerová
113) Seznam bytů zveřejněných na ÚD MČ BS
Mgr.Vernerová
114) Seznam bytů ke zveřejnění na ÚD MČ BS
Mgr.Vernerová
115) Seznam bytů ke zveřejnění na ÚD MČ BS – bytový dům Kopečná 40,
Brno
Mgr.Vernerová
116) Žádost – vrácení a přidělení bytu
Mgr.Vernerová

117) Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. , Bratislavská 26, Brno
118) Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. , Mlýnská 4, Brno
119) Nabídnutí bytové náhrady – za byt č.
, Bratislavská 41, Brno
120) Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. , Kobližná 9, Brno
121) Přidělení bytové náhrady – za byt č. , Vlhká 22, Brno
122) Přidělení bytové náhrady – za byt č. , Milady Horákové 17, Brno
123) Nabídnutí a přidělení integračních bytů
a)

Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová
Mgr.Vernerová

b)
c)
Mgr.Vernerová
124) Záměr pronájmu nebytových prostor (I. část)
Mgr.Vernerová
125) Záměr pronájmu nebytových prostor (II. část)
Mgr.Vernerová
126) Žádost o narovnání právního vztahu – Kobližná 11, Brno, NP č. 101
Mgr.Vernerová
127) Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 103, Solniční 6,
Brno
Mgr.Vernerová
128) Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 103 a 104,
Václavská 7, Brno
Mgr.Vernerová
129) Pronájem nebytových prostor (dle vyvěšených záměrů) (I. část)
Mgr.Vernerová
130) Pronájem nebytových prostor (dle vyvěšených záměrů) (II. část)
Mgr.Vernerová
131) Volné nebytové prostory k pronájmu
Mgr.Vernerová
132) Rokobas, s.r.o. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
M.Landa
133) Rokobas, s.r.o. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
M.Landa
134) Moravská galerie v Brně – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
M.Landa
135) Finanční neinvestiční transfer pro AMADEUS, nadační fond při Základní
a umělecké škole Františka Jílka, Vídeňská 52, Brno 639 00, IČ: 49467166
M.Landa
136) Finanční neinvestiční transfer pro Centrum naděje a pomoci o.s.,
Vodní 13, 602 00 Brno, IČ: 60553626
M.Landa
137) Finanční neinvestiční transfer pro Občanské sdružení pro vědy a umění
v Brně, o.s., Majdalenky 13, 638 00 Brno, IČ: 64330516
M.Landa
138) Finanční neinvestiční transfer pro SK KONTAKT Brno, občanský
spolek Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 70883645
M.Landa
139) Finanční neinvestiční transfer pro občanské sdružení ,,Sportuj s námi“,
o.s., Sv. Čecha 17, 680 01 Boskovice, IČ: 22821350
M.Landa
140) Finanční neinvestiční transfer pro Teen Challenge Internacional ČR,
účelové zařízení církve, Na Bundovce 24, 181 00 Praha, pobočka
Dětské centrum, Cejl 18, 602 00 Brno, IČ: 68402686
M.Landa
141) Finanční neinvestiční transfer pro T. J. Sokol Brno I – Symfonický orchestr
Sokola Brno I, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
M.Landa
142) Finanční neinvestiční transfer pro Větrné mlýny s.r.o., Dominikánská 9,
602 00 Brno, IČ: 29279194
M.Landa
143) Odměňování členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS, kteří nejsou
členové ZMČ BS
S.Bartík
144) Odvolání stávajících členů a jmenování nových členů dozorčí rady
SRAKH, p.o.
P.Kalousek
145) Soudní vymáhání pohledávek
Mgr.Plechlová
146) OZV č. 21/2011
Mgr.Plechlová
147) OZV č. 12/2011
Mgr.Plechlová

148) Odměny neuvolněných členů ZMČ BS od 1.6.2015
Mgr.Plechlová
149) Žádost o vyjádření souhlasu s ohňostrojovými pracemi
– STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS 2015
Mgr.Plechlová
150) Venkovský dvorek v areálu sportovně-rekreačního areálu
Kraví hora
Ing.Schwab
151) Pasáž Velký Špalíček – zajištění kamerového systému
Mgr.Flamiková
152) Pivovarská ul. – výpověď pachtovní smlouvy k pozemku p.č. 181,
k.ú. Staré Brno
P.Pacal
153) Zelný trh 250/14-16 – odstoupení od smlouvy o nájmu
P.Pacal
154) Seznam bytů ke zveřejnění na úřední desce MČ BS – IPRM
Mgr.Vernerová
155) Poskytnutí bezplatných ploch v city-light vitrínách společnosti
EuroAWK Nadaci Partnerství pro propagaci akce Víno z blízka
M.Landa
156) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.
do projektu OPVK v rámci výzvy č. 56, vyhlašované v prioritní ose 1
– Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání OP VK
Mgr.Ondrašíková
157) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Horní 16, p.o. do
projektu OPVK v rámci výzvy č. 56, vyhlašované v prioritní ose 1
– Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání OP VK
Mgr.Ondrašíková
158) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
do projektu OPVK v rámci výzvy č. 56, vyhlašované v prioritní ose 1
– Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání OP VK
Mgr.Ondrašíková
159) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.
do projektu "Škola pro život v 21. století II", OPVK v rámci výzvy
č. 56, vyhlašované v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti
podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK
Mgr.Ondrašíková
160) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
do projektu OPVK v rámci výzvy č. 56, vyhlašované v prioritní ose 1
– Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání OP VK
Mgr.Ondrašíková
161) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b,
p.o. do projektu OPVK v rámci výzvy č. 56, vyhlašované v prioritní
ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality
ve vzdělávání OP VK
Mgr.Ondrašíková
162) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22,
p.o. do projektu OPVK v rámci výzvy č. 56, vyhlašované v prioritní
ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality
ve vzdělávání OP VK
Mgr.Ondrašíková
163) Jmenování do funkce vedoucího Odboru právního a organizačního
ÚMČ Brno-střed
Mgr.Plechlová
164) Zelný trh – výroba prototypu prodejního stánku
Mgr.Flamiková
165) Různé – informace, zprávy členů rady
166) Ověření zápisu
167) Závěr

USNESENÍ 18. RMČ BS
Usnesení 118.01. Kontrola usnesení RMČ BS
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení RMČ BS.
Usnesení 118.02. Přehled delegovaných pravomocí
a/ přehled vydaných rozhodnutí ve věci změny příjmení, popř. jména
b/ přehled vydaných rozhodnutí ve věci dopsání manžela/manželky do nájemní
smlouvy
c/ přehled zaslaných výpovědí z nájmu bytu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
a/ bere na vědomí
předložený přehled vydaných rozhodnutí ve věci změny příjmení, popř. jména za I.
čtvrtletí 2015, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
b/ bere na vědomí
předložený přehled vydaných rozhodnutí ve věci dopsání manžela/manželky do
nájemní smlouvy za I. čtvrtletí 2015, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení,
c/ bere na vědomí
předložený přehled zaslaných výpovědí z nájmu bytu za I. čtvrtletí 2015, který je
přílohou č. 3 tohoto usnesení.
Termín: ihned
Usnesení 118.03. Přehled delegovaných pravomocí
Prominutí pohledávek MČ BS včetně příslušenství nepřevyšující 20 000 Kč dle
usnesení č. 186.45 za I. čtvrtletí 2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
předložený přehled prominutých pohledávek včetně příslušenství nepřevyšující 20 000
Kč za I. čtvrtletí 2015.
Termín: ihned
Usnesení 118.04. Přehled delegovaných pravomocí
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
s odkazem na usnesení č. 153.03 RMČ BS ze dne 30.07.2008 přehled o všech
rozhodnutích učiněných ÚMČ Brno-střed v souvislosti s delegováním pravomocí
RMČ Brno-střed na Odbor informatiky, a to za IV.čtvrtletí r. 2014.
Usnesení 118.05. Přehled delegovaných pravomocí
a) vystavování inominátních smluv dle usnesení RMČ BS č. 160.28. ze dne
22.10.2008 za I.čtvrtletí 2015
b) poskytování slev v souvislosti s budováním půdních vestaveb dle usnesení
RMČ BS č. 178.40. ze dne 10.6.2009 za I.čtvrtletí 2015
c) udělování souhlasu s umístěním sídla společnosti v bytě a NP dle usnesení
RMČ BS č. 160.28. ze dne 22.10.2008 a č. 107.62. ze dne 12.1.2011 za I.čtvrtletí
2015

d) uzavírání dodatků ke smlouvám s dodavateli služeb a energií dle usnesení
RMČ BS č. 161.195. ze dne 12.11.2008 a aktualizace usnesení RMČ BS č. 179.51.
ze dne 25.4.2013 a působnost a pravomoc uzavírání smluv s dodavateli energií dle
usnesení RMČ BS č. 232.78. ze dne 4.6.2014 za I.čtvrtletí 2015
e) uzavírání pronájmů NP ÚMČ BS – společenské centrum, občanské kluby dle
usnesení RMČ BS č. 145.42. a 145.43. ze dne 13.6.2012 za I.čtvrtletí 2015
f) podpis platebních kalendářů k nájemním smlouvám v agendě reklamních
ploch a telekomunikačních zařízení dle usnesení RMČ BS č. 177.52. ze dne
10.4.2013 a pachtovních smluv k pěstitelským účelům dle usnesení RMČ BS č.
229.38. ze dne 14.5.2014 a uzavírání splátkových kalendářů ke smlouvám na
pronájem reklamních zařízení dle usnesení RMČ BS č. 145.93. ze dne 13.6.2012
za I.čtvrtletí 2015
g) slevy z nájmu obecně (sleva špatný technický stav oken a podlah, sleva za
vlhkost a plíseň v bytě, sleva za trvalé zastínění, sleva pro nebytové prostory –
omezení přístupu z důvodu rekonstrukce a stavebních prací), dle usnesení RMČ
BS č. 247.41. ze dne 8.10.2014 za I.čtvrtletí 2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
a) bere na vědomí
předložený přehled vystavených inominátních smluv za I.čtvrtletí 2015, který
je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
b) bere na vědomí
předložený přehled poskytnutých slev v souvislosti s budováním půdních vestaveb
za 1. čtvrtletí 2015, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení a
c) bere na vědomí
předložený přehled souhlasu s umístěním sídla společnosti v bytě za I. čtvrtletí 2015,
který je přílohou č. 3 tohoto usnesení a
d) bere na vědomí
předložený přehled smluv a dodatků ke smlouvám s dodavateli služeb a energií za I.
čtvrtletí 2015, který je přílohou č. 4 tohoto usnesení a
e) bere na vědomí
předložený přehled pronájmů NP ÚMČ BS – společenské centrum, občanské kluby, za
I. čtvrtletí 2015, který je přílohou č. 5 tohoto usnesení a
f) bere na vědomí
předložený přehled podpisů platebních kalendářů k nájemním smlouvám v agendě
reklamních ploch a telekomunikačních zařízení, pachtovních smluv k pěstitelským
účelům a uzavírání splátkových kalendářů ke smlouvám na pronájem reklamních
zařízení za I. čtvrtletí 2015, který je přílohou č. 6 tohoto usnesení a
g) bere na vědomí
předložený přehled slev z nájmu obecně (sleva špatný technický stav oken a podlah,
sleva za vlhkost a plíseň v bytě, sleva za trvalé zastínění, sleva pro nebytové prostory
– omezení přístupu z důvodu rekonstrukce a stavebních prací) za I. čtvrtletí 2015,
který je přílohou č. 7 tohoto usnesení.
Termín: ihned
Usnesení 118.06. Přehled delegovaných pravomocí
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
přehled všech rozhodnutí, učiněných v působnosti RMČ Brno-střed, delegované na
Majetkový odbor ÚMČ Brno-střed, za 1. čtvrtletí r. 2015, který je přílohou tohoto
usnesení.

Usnesení 118.07. Přehled delegovaných pravomocí
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
s odkazem na usnesení č. 153.03 RMČ BS ze dne 30.07.2008 přehled o všech
rozhodnutích učiněných ÚMČ Brno-střed v souvislosti s delegováním pravomocí
RMČ Brno-střed na OSZ, a to za 1.čtvrtletí r. 2015.
Usnesení 118.08. Přehled delegovaných pravomocí
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
přehled činností za období (LEDEN – BŘEZEN / 2015) uskutečněných v souvislosti
s delegováním pravomoci sjednávat a podepisovat s žadateli (příp. ohlašovateli)
nepojmenované smlouvy ve smyslu § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, jako doklady o právu provést stavbu nebo opatření
k pozemku nebo stavbě.
Termín: ihned
Usnesení 118.09. Přehled delegovaných pravomocí
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
s odkazem na usnesení č. 153.03. RMČ BS ze dne 30.07.2008 přehled o všech
rozhodnutích učiněných ÚMČ Brno-střed v souvislosti s delegováním pravomocí
RMČ Brno–střed na OŽP, a to za 1. čtvrtletí r. 2015; přehled je přílohou.
Usnesení 118.10. Organizační směrnice č. 38/2008 (Zadávání veřejných zakázek)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
přehledy schválených zakázek za I. čtvrtletí 2015, které jsou přílohou s odkazem na čl.
2.3.4. organizační směrnice č. 38/2008 (zadávání veřejných zakázek dle zákona č.
137/2006 Sb.),
bere na vědomí
přehledy schválených zakázek za I. čtvrtletí 2015, které jsou přílohou s odkazem na čl.
2.4.5. organizační směrnice č. 38/2008 (zadávání veřejných zakázek dle zákona č.
137/2006 Sb.).
Usnesení 118.11. Sport pro Brno, o.s. – žádost o souhlas s konáním akcí
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s konáním sportovních akcí, pořádaných o.s. Sport pro Brno na stadionu v Pisárkách
ve dnech 7.6.2015 – Brněnský pohár horských kol, 10.-17.7.2015 Český pohár
horských kol. 27.-28.11.2015 – Český pohár v cyklokrosu a
ukládá
Odboru Kancelář starosty sdělit stanovisko žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 118.12. Rámcová dohoda o spolupráci mezi Fakultou architektury VUT v Brně
a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,

souhlasí
s uzavřením rámcové dohody o spolupráci mezi Fakultou architektury VUT v Brně a
MČ Brno-střed a
ukládá
starostovi MČ Brno-střed dohodu podepsat.
Termín: ihned
Usnesení 118.13. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve vztahu k MČ
Brno-střed
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
rámcově se zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a navrhuje uplatnit
připomínku ve vztahu k RDZ02 VRT Javůrek – Brno s tím, že s její trasou souhlasí za
předpokladu, že bude provedena technologií podzemní ražené stavby a neohrozí
využití staveb na povrchu a
ukládá
Ing.arch. Petru Bořeckému zaslat výpis na OÚPR MMB.
Termín: ihned
Usnesení 118.14. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 dle přílohy č. 1.
Usnesení 118.15. VZ malého rozsahu – výběr nejvhodnější nabídky na dodávku
terminálových stanic
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
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
Usnesení 118.16. VZ malého rozsahu – dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod
z vodovodu pro veřejnou potřebu pro nové zázemí (veřejné WC, kavárna) parku
Björnsonův sad
Výběr dodavatele, návrh smlouvy
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
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. 2010013582 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 118.17. Centrální nákup energií: sdružené služby dodávky elektřiny pro nízké
napětí (NN) pro odběrné místo Obilní trh – fontána, 602 00 Brno (v parku)
Návrh dodatku č. 2 smlouvy – CENTROPOL ENERGY, a.s.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
s odvoláním na usnesení č. 193.77. RMČ BS ze dne 21.08.2013 návrh dodatku č.2
„Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro nízké napětí (NN)“
s dodavatelem CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: 25458302, Ústí nad Labem,
Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, který je přílohou usnesení;
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
CENTROPOL ENERGY, a.s.,
pověřuje
vedoucího OŽP bezodkladným podpisem dodatku č. 2.
Termín: ihned
Usnesení 118.18. Dohoda o přistoupení k dobrovolnému plnění a delegování pravomoci
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
návrh „Dohody o přistoupení k dobrovolnému plnění“ a realizaci této dohody na
odboru sociálním a zdravotním ÚMČ Brno-střed, který je přílohou,
schvaluje
delegování pravomoci na vedoucí Odboru sociálního a zdravotního ÚMČ Brno-střed a
zástupce vedoucí Odboru sociálního a zdravotního ÚMČ Brno-střed podepisovat
„Dohody o přistoupení k dobrovolnému plnění“ na odboru sociálním a zdravotním
ÚMČ Brno-střed, jménem Statutárního města Brna, městské části Brno-střed,
ukládá
vedoucí Odboru sociálního a zdravotního ÚMČ Brno-střed a zástupci vedoucí Odboru
sociálního a zdravotního ÚMČ Brno-střed Dohodu o přistoupení k dobrovolnému
plnění zavést ihned do praxe.
Termín: ihned
Usnesení 118.19. Souhlas se zvláštním užíváním komunikace
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
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 118.20. Souběh žádostí – vyhrazené parkovací stání
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
se zvláštním užíváním komunikace k vyhrazenému parkovacímu stání dle přílohy
„Seznam žadatelů (souběh žádostí)“ a

ukládá
Odboru obchodu, dopravy a služeb seznámit s usnesením oba žadatele.
Termín: ihned
Usnesení 118.21. Souběh žádostí – „Den matek 2015“
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
se zvláštním užíváním komunikace k umístění sezónního prodeje „Den matek 2015“
dle přílohy „Seznam žadatelů (souběh žádostí)“ a
ukládá
Odboru obchodu, dopravy a služeb seznámit s usnesením oba žadatele.
Termín: ihned
Usnesení 118.22. Souběh žádostí – Zelný trh
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 118.23. Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – ZŠ Brno,
Bakalovo nábřeží 8, p.o.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s přijetím finančního daru ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. od rodičů žáků (viz.
příloha), v celkové výši 6 800,- Kč a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitelku školy o stanovisku RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.24. Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – ZŠ Brno,
Bakalovo nábřeží 8, p.o.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s přijetím finančního daru ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. od firmy Hidalgo
partners, a to částky ve výši 6 000,- Kč a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitelku školy o stanovisku RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.25. Ředitelské volno ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
vyhlášení ředitelského volna v ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, příspěvkové organizaci ve
dnech 29. 6. – 30. 6. 2015 a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned

Usnesení 118.26. Ředitelské volno ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Brno, nám. Míru 3, příspěvkové organizaci
ve dnech 29. 6. – 30. 6. 2015 a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o.
o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.27. Ředitelské volno ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Brno, Hroznová 1, příspěvkové organizaci
dne 7. 5. 2015 a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o.
o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.28. Ředitelské volno ZŠ Brno, Horní 16, p.o.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Brno, Horní 16, příspěvkové organizaci
ve dnech 29. 6. – 30. 6. 2015 a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ZŠ Brno, Horní 16, p.o. o stanovisku
RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.29. Přípravné třídy na ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
zřízení dvou přípravných tříd v Základní škole a mateřské škole Brno, Křenová 21,
příspěvkové organizaci ve školním roce 2015/2016 za podmínky získání souhlasu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje a dle podmínek v tomto souhlasu obsažených a
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed zajistit souhlas Krajského
úřadu Jihomoravského kraje se zřízením těchto přípravných tříd.
Termín: ihned
Usnesení 118.30. Povolení výjimky z nejvyššího povoleného počtu žáků v přípravných
třídách v ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
povoluje
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve dvou přípravných třídách Základní školy
a mateřské školy Brno, nám. 28. října 22, příspěvkové organizace pro školní rok
2015/2016 o tři žáky, a to do počtu 18 žáků v každé přípravné třídě.
Termín: ihned

Usnesení 118.31. Předání majetku příspěvkové organizaci – ŠJ Brno, Horní 16, p.o.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
předání majetku dle přílohy k hospodaření ŠJ Brno, Horní 16, p.o.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příslušného předávacího protokolu dle přílohy a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed podpis výše uvedeného protokolu zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 118.32. Záměr ukončení nájemního vztahu – výpověď nájemní smlouvy,
MŠ Brno, Pšeník 18, p.o.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
návrh pronajímatele Statutárního města Brna, městské části Brno-střed IČ: 41189698,
na ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 23.10.2002 a Dodatku
č.090057563/CERM/SMT/005 ze dne 12.10.2009 formou výpovědi ke dni
31.07.2015, která je přílohou a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed Martina Landu podpisem výpovědi,
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže podpis výše uvedeného
dokumentu zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 118.33. Občanské kluby MČ BS – zpráva za 1. čtvrtletí 2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
souhrnnou zprávu o pronájmu a správě tří občanských klubů MČ BS za 1. čtvrtletí
2015.
Termín: ----Usnesení 118.34. Mášova 23a – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy-Teplárny Brno, a.s.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy a dohodu o závazcích smluvních stran při
přípravě rekonstrukce výměníkové stanice Mášova 23a, Brno, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení a
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy a dohody o závazcích smluvních
stran při přípravě rekonstrukce výměníkové stanice Mášova 23a, Brno, mezi
společností Teplárny Brno,a.s., IČ: 46347534 a Statutárním městem Brnem, městskou
částí Brno-střed a
pověřuje
starostu městské části Brno-střed podpisem výše uvedené Smlouvy a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené Smlouvy zajistit.
Termín: ihned

Usnesení 118.35. Předání technického zhodnocení budovy příspěvkové organizace – ZŠ
Brno, Antonínská 3, p.o.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
předání následujícího technického zhodnocení budovy příspěvkové organizaci
k hospodaření:
- Základní škole Brno, Antonínská 3, p.o. technické zhodnocení v hodnotě
44.935.514,17 Kč a
pověřuje
starostu MČ Brno – střed podpisem příslušného předávacího protokolu a
ukládá
vedoucí OŠSKM podpis výše uvedeného protokolu zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 118.36. Poříčí 37 – výměna výtahu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s provedením opravy kabiny výtahu v BD Poříčí 37 z úrovně SNMČ Brno-střed, p.o. a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových seznámit žadatele s usnesením RMČ Brnostřed a
ukládá
Správě nemovitostí městské části Brno-střed p.o. zajistit opravu kabiny výtahu dle
výše uvedeného.
Termín: ihned
Usnesení 118.37. Vachova 1 – finanční vyrovnání
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
stanovisko Odboru investičního a správy bytových domů a
souhlasí
s řešením situace v domě z úrovně Zhotovitele stavby v rámci jeho pojištění
odpovědnosti za škody, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových seznámit žadatele s usnesením RMČ Brnostřed.
Termín: ihned
Usnesení 118.38. Křídlovická 53 – záměr pronájmu plochy k umístnění reklamního
zařízení
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části štítové plochy BD Křídlovická 53, Brno, k
umístnění reklamního zařízení, který tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení, za podmínky
demontáže stávajícího reklamního zařízení na náklady nového nájemce a jeho předání
původnímu nájemci a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce.
Termín: ihned

Usnesení 118.39. Křídlovická 61A - žádost o prodloužení nájemní smlouvy z 21.9.2000 na
pronájem části budovy č.p. 717 v Brně - O2 Czech Republic a.s.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, konkrétně nebytového prostoru
č.101.0 v BD na ul. Křídlovická 717/61A, v Brně, společnosti O2 Czech Republic
a.s., který tvoří přílohu č.4 tohoto usnesení a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce.
Termín: ihned
Usnesení 118.40. Křídlovická 33 - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného,
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs.pro nájemce bytu
č. , v bytovém domě Křídlovická 33, Brno,
a to do 30. 4. 2015, tj.
o 1 měsíc a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše
uvedeného a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.41. Veselá 2 - žádost o slevu z nájmu,
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
se slevou z čistého nájmu pro nájemce bytu č. , v bytovém domě Veselá 2, Brno,
formou slevy 100% na 1 měsíc, a to
od 1. 5. 2015 (za dobu 10-ti měsíců) za podmínky úhrady případného dluhu vč.
příslušenství nájmu a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše
uvedeného a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.42. Milady Horákové 19 –
žádost o slevu z nájmu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
nesouhlasí
s poskytnutím slevy z nájemného pro pana
nebytový prostor č.
v pavlačovém domě Milady Horákové 19, Brno a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned

Usnesení 118.43. Solniční 6 –
žádost o slevu z nájmu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s poskytnutím slevy z nájemného pro nájemce
nebytový prostor č.
,
Solniční 6, Brno ve výši 30% po dobu jednoho měsíce od 1.6.2015 a to za podmínky
úhrady případného dluhu vč. příslušenství do 31.5.2015 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše
uvedeného a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.44. Milady Horákové 22 – PODA – souhlas vlastníka s instalací
komunikační sítě
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s umístěním stavby vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť, žadatele PODA, a.s., v domě na
ulici Milady Horákové 22, Brno a
schvaluje
souhlas s umístěním stavby vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť uvedený v příloze č.2 a
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem souhlasu a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů žadatele s usnesením seznámit.
Termín: ihned
Usnesení 118.45. Pivovarská - odstranění nepovolených staveb a úklid odpadu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s odstraněním nepovolených staveb a úklidu odpadu na pozemku p.č. 170, k.ú. Staré
Brno, obec Brno a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit odstranění nepovolených staveb
a úklidu odpadu na pozemku p.č. 170, k.ú. Staré Brno, obec Brno dle směrnice č.
38/2008 a
ukládá
Ekonomickému odboru předložit návrh rozpočtového opatření na nejbližší zasedání
ZMČ BS, které bude řešit financování dané akce.
Termín: ihned
Usnesení 118.46. Pivovarská – zaměření skutečného stavu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,

souhlasí
se zaměřením stávajícího stavu polohopisu a výškopisu pozemků p.č.14, p.č.169/1-12,
p.č.169/14-15, p.č.170, p.č.180, p.č.181 p.č.182 p.č.183, p.č. 270, p.č.271, p.č.272, vše
v k.ú. Staré Brno, obec Brno a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit vypracování zaměření stávajícího
stavu polohopisu a výškopisu pozemků p.č.14, p.č.169/1-12, p.č.169/14-15, p.č.170,
p.č.180, p.č.181, p.č.182, p.č.183, p.č. 270, p.č.271, p.č.272, vše v k.ú. Staré Brno, obec
Brno dle směrnice č. 38/2008.
Termín: ihned
Usnesení 118.47. Vlhká 11 – pacht části pozemku p.č. 844 a části pozemku p.č. 845,
k.ú.Zábrdovice
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
pachtovní smlouvu k části pozemku p.č. 844, k.ú. Zábrdovice o výměře cca 60m2 a
části pozemku p.č. 845, k.ú. Zábrdovice, o výměře 200m2 k pěstitelským účelům s
paní
bytem Vlhká 11, Brno, která je přílohou č.1 tohoto
usnesení a
souhlasí
s uzavřením pachtovní smlouvy k části pozemku p.č. 844, k.ú. Zábrdovice o výměře
cca 60m2 a části pozemku p.č. 845, k.ú. Zábrdovice, o výměře 200m2 k pěstitelským
účelům s paní
bytem Vlhká 11, Brno, která je přílohou č.1
tohoto usnesení a
pověřuje
vedoucího odboru investičního a správy bytových domů podpisem výše uvedené
smlouvy a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 118.48. Cejl 35, nebytový prostor č. 101 – žádost o slevu z nájmu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
se slevou z nájemného o 649,92 Kč/m2/rok (tj. na 300,00 Kč/m2/rok), za období od 1.
6. 2014 do 31. 12. 2014, nebytový prostor č. 101, v domě Cejl 35, Brno, pro nájemce
STS DEVELOP s. r. o., IČ 292 13 193, za podmínky úhrady dluhu vč. příslušenství
do 31. 5. 2015 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše
uvedeného a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.49. Nádražní 4, nebytový prostor č. 113 – žádost o slevu z nájmu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí

se slevou z nájemného o 3 256,57 Kč/m2/rok (tj. na 300,00 Kč/m2/rok), nebytový
prostor č. 113, v domě Nádražní 4, Brno, pro nájemce IROFORM, s. r. o.,
IČ 255 07 435, a to za období od 1. 10. 2014 do doby provedení oprav, nejdéle však
po dobu 1 roku, za podmínky úhrady případného dluhu vč. příslušenství do
31. 5. 2015 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše
uvedeného a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.50. Dvořákova 3, nebytový prostor č. 102 – žádost o inominátní smlouvu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
inominátní smlouvu pro nebytový prostor č. 102, v domě Dvořákova 3, Brno, pro
nájemce Garrulus, s. r. o., IČ 282 97 369, která je přílohou č. 4 tohoto usnesení a
souhlasí
s uzavřením inominátní smlouvy pro nebytový prostor č. 102, v domě Dvořákova 3,
Brno, pro nájemce Garrulus, s. r. o., IČ 282 97 369, která je přílohou č. 4 tohoto
usnesení, a to na provedení instalace dřevěného mezipatra v nebytovém prostoru za
podmínky, že po skončení nájmu bude mezipatro odstraněno na náklady nájemce,
pokud nebude písemnou dohodou ujednáno jinak a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření inominátní smlouvy a
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem výše uvedené
inominátní smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 118.51. Václavská 7 – oprava nebytového prostoru č.103 - odstranění plísní
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s odstraněním vlhkosti v NP č. 103, Václavská 7, Brno, a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů provedení oprav zajistit a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.52. Masarykova 14 – úhrada nákladů za opravu výkladce, KUHRA s.r.o.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s umořením vložených nákladů ve výši 84.523,- Kč bez DPH formou slevy z čistého
nájemného ve výši 50% pro nájemce nebytového prostoru č. 102 v bytovém domě
Masarykova 14 Brno, KUHRA s. r. o., IČ 277 04 092, a to od 1. 6. 2015 za
podmínky úhrady případného dluhu vč. příslušenství do 31. 5. 2015 a

ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše
uvedeného a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.53. Moravské náměstí 12 – úhrada nákladů za opravy nebytového prostoru
č. 102
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s umořením vložených nákladů ve výši 412.583,- Kč formou slevy z čistého
nájemného ve výši 50% pro nájemce nebytového prostoru č. 102 v bytovém domě
Moravské náměstí 12, Brno, Dana Tantošová, IČ 721 50 203, a to od 1. 6. 2015 za
podmínky úhrady případného dluhu vč. příslušenství a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše
uvedeného a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.54. Kobližná 9 – provádění prací v rozporu s inominátní smlouvou,
byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
nesouhlasí
s prodloužením doby termínu oprav do 31. 3. 2015 pro nájemce bytu č. , v bytovém
domě Kobližná 9, Brno,
a
souhlasí
s udělením smluvní pokuty ve výši 38 594,50 Kč formou snížení výše nákladů
k umořování, pro nájemce bytu č. , v bytovém domě Kobližná 9, Brno,
souhlasí
s odstraněním nepovolených prací pro nájemce bytu č.
, v bytovém domě
Kobližná 9, Brno,
a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit udělení smluvní pokuty ve výši
38 594,50 Kč formou snížení výše nákladů k umořování, pro nájemce bytu č. ,
v bytovém domě Kobližná 9, Brno,
a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.55. Kobližná 9 – provádění prací v rozporu s inominátní smlouvou,
byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,

nesouhlasí
s prodloužením doby termínu oprav do 31.3.2015 pro nájemce bytu č. , v bytovém
domě Kobližná 9, Brno,
a
souhlasí
s udělením smluvní pokuty ve výši 40 472,10 Kč formou snížení výše nákladů
k umořování, pro nájemce bytu č. , v bytovém domě Kobližná 9, Brno,
a
souhlasí
s odstraněním nepovolených prací pro nájemce bytu č.
, v bytovém domě
Kobližná 9, Brno,
a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit udělení smluvní pokuty ve výši
40 472,10 Kč formou snížení výše nákladů k umořování, pro nájemce bytu č. ,
v bytovém domě Kobližná 9, Brno,
a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.56. Milady Horákové 1a - žádost o inominátní smlouvu a prodloužení
termínu oprav,
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s uzavřením dohody o provedených pracích pro nájemce bytu č. , v bytovém domě
Milady Horákové 1a, Brno,
za podmínky umoření nákladů na
opravy bytu ve výši 0,- Kč a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dohody o provedených
pracích a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 118.57. VZ malého rozsahu
a) Jánská 7 – výběr příkazce k zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele
rekonstrukce fasády, výměny oken a střešního pláště
b) Starobrněnská 7 – výběr příkazce k zajištění zadávacího řízení na výběr
zhotovitele opravy dvorních fasád a zateplení štítů
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Jánská 7 – výběr příkazce k zajištění
zadávacího řízení na výběr zhotovitele rekonstrukce fasády, výměny oken a střešního
pláště“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: DEA Energetická agentura, s.r.o.,
Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 41539656 a
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Starobrněnská 7 – výběr příkazce k zajištění
zadávacího řízení na výběr zhotovitele opravy dvorních fasád a zateplení štítů“ jako

nejvhodnější nabídku uchazeče: DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664
42 Modřice, IČ: 41539656 a
schvaluje
příkazní smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a DEA
Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 41539656, které
tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu a
souhlasí
s uzavřením příkazních smluv mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 41539656 a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příkazních smluv a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedených smluv zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 118.58. Dispozice s majetkem /91/14/ - Prodej domu Bayerova 7
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 118.59. Dispozice s majetkem /78/14/ - Prodej domu bratří Čapků 7
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 118.60. Dispozice s majetkem /85/14/ - Prodej domu Kobližná 11
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 118.61. Dispozice s majetkem /101/14/ - Prodej domu Vídeňská 36
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 118.62. Dispozice s majetkem /98/14/ - Prodej domu Zámečnická 8/Veselá 2
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 118.63. Dispozice s majetkem /15/48/ - Odprodej p.č. 1098/1, k.ú. Veveří
(Bulínova)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a

nesouhlasí
s případnou dispozicí s pozemkem p.č. 1098/1 o vým. 1021 m2, k.ú. Veveří,
společnosti TECHENG CZ, s.r.o.,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 118.64. Dispozice s majetkem /15/54/ - Nabytí p.č. 721/2, k.ú. Zábrdovice
(Cejl 21a)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nemá námitek
k případné dispozici - nabytí pozemku p.č. 721/2 o vým. 1688 m2, jehož součástí je
budova Cejl 21a (č.p. 823), k.ú. Zábrdovice od současného vlastníka – pana
do vlastnictví statutárního města Brna, z úrovně města Brna,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 118.65. Dispozice s majetkem /15/47/ - Odprodej p.č. 1238/2,3,6; 1239/1,2; 2334;
2335; 2336, k.ú. Pisárky (Vinohrady)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
bere na vědomí
stanovisko OÚPR MMB, č.j. MMB/0019620/2014/Piš z 3.2.2015,
nesouhlasí
s odprodejem pozemků p.č. 1238/2 o vým. 15 m2, p.č. 1238/3 o vým. 9 m2, p.č.
1238/6 o vým. 4 m2, p.č. 2334 o vým. 4 m2, 2335 o vým. 4 m2, p.č. 2336 o vým. 5
m2 a částí pozemků p.č. 1239/1 o vým. cca 16 m2 a p.č. 1239/2 o vým. cca 7 m2, vše
v k.ú. Pisárky, manželům
souhlasí
pronájmem pozemků p.č. 1238/2 o vým. 15 m2, p.č. 1238/3 o vým. 9 m2, p.č. 1238/6
o vým. 4 m2, p.č. 2334 o vým. 4 m2, 2335 o vým. 4 m2, p.č. 2336 o vým. 5 m2 a
částí pozemků p.č. 1239/1 o vým. cca 16 m2 a p.č. 1239/2 o vým. cca 7 m2, vše v k.ú.
Pisárky, manželům
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 118.66. Dispozice s majetkem /71/14/ - Prodej, pronájem p.č. 3612, 3614, 3684,
k.ú. Černá Pole (Lidická, Tř. Kpt. Jaroše)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
odkládá
rozhodnutí a
ukládá
STAKO projednat.
Usnesení 118.67. Dispozice s majetkem /15/71/ - Pronájem p.č. 288/6, k.ú. Město Brno
(Josefská)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a

souhlasí
s pronájmem pozemku p.č. 288/6 o vým. 92 m2, k.ú. Město Brno, společnosti
KVINT spol. s r.o.,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 118.68. Dispozice s majetkem - Pozemky p.č. 160/1,2,3, vč. objektů, k.ú. Město
Brno (Pohořelec), a objekt č.p. 700 (Josefská 17), k.ú. Město Brno
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s odprodejem pozemků p.č. 160/1 o vým. 248 m2, p.č. 160/2 o vým. 102 m2 a p.č.
160/3 o vým. 77 m2, k.ú. Město Brno, vlastníkovi staveb bez č.p./ev. na pozemku p.č.
160/2,3, k.ú. Město Brno,
nesouhlasí
s odkoupením nemovité věci (stavby bez č.p/ev.) na pozemcích p.č. 160/2,3, k.ú.
Město Brno a objektu č.p. 700 (Josefská 17), k.ú. Město Brno od stávajícího vlastníka,
nesouhlasí
se směnou nemovité věci (stavby bez č.p/ev.) na pozemcích p.č. 160/2,3, k.ú. Město
Brno ve vlastnictví jiného vlastníka za pozemek p.č. 288/12 o výměře 9m2, p.č.
273/7 o výměře 28m2, který se nachází pod stavbou zapsanou na LV č. 355
s finančním dorovnáním do ceny a směnou pozemku kolem této stavby LV č. 355 o
výměře 427 m2, k.ú. Město Brno,
nesouhlasí
s pronájmem pozemků p.č. 160/2,3, části pozemku p.č. 160/1, k.ú. Město Brno a
pronájmem pozemku p.č. 288/12 vlastníkovi objektů na těchto pozemcích stojících,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 118.69. Dispozice s majetkem /15/66/ - Odprodej, věcné břemeno p.č. 163/2,
209/8, k.ú. Město Brno (Jánská, Římské nám.)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s odprodejem pozemků p.č. 163/2 o vým. 39 m2 a p.č. 209/8 o vým. 32 m2, k.ú.
Město Brno, společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
souhlasí
se zřízením služebnosti – umístění trafostanic na pozemcích p.č. 163/2 o vým. 39 m2
a p.č. 209/8 o vým. 32 m2, k.ú. Město Brno, společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 118.70. Dispozice s majetkem /15/85/ - Předkupní právo, svěření p.č. 1254/4,
1290, 1291, 1295/1,2, 1296, 1310, 1316/1,2, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322,
1323, 1324, 1325, 1327, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334/2, k.ú. Pisárky
(Červený kopec)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí

s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (chatky) na pozemku p.č. 1327 o
vým. 16 m2, k.ú. Pisárky, do majetku města dle nabídky pana
ze dne 17.3.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm.
a) Statutu města Brna do majetku města,
ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit předložení návrhu na dispozici s majetkem na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 118.71. Dispozice s majetkem /15/84/ - Prodej p.č. 874/6, k.ú. Štýřice
(Kamenná)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
bere na vědomí
stanovisko OÚPR MMB, č.j. OÚPR/0036788/2015/Sy z 30.1.2015,
nesouhlasí
s odprodejem pozemku p.č. 874/6 o vým. 17 m2, k.ú. Štýřice,
souhlasí
s pronájmem pozemku p.č. 874/6 o výměře 17 m2, k.ú. Štýřice, manželům
Hodečkovým,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 118.72. Dispozice s majetkem /15/77/ - Prodej p.č. 703/1, k.ú. Město Brno
(Údolní)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nemá námitek
k případné dispozici s částí pozemku p.č. 703/1 o výměře cca 14 m2, k.ú. Město Brno,
současnému uživateli,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 118.73. Dispozice s majetkem /15/89/ - Pronájem p.č. 1479, k.ú. Pisárky
(Pisárecká)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
bere na vědomí
konání akce „Brněnské psí dny“ ve dnech 3.7.2015 – 5.7.2015 na pozemku p.č.1479
(jedná se o pozemky p.č.1479/1-14), k.ú. Pisárky,
požaduje
zabezpečení konání akce „Brněnské psí dny“ v souladu s příslušnými platnými
předpisy,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 118.74. Půdní vestavby – úpravy ve smlouvě o výstavbě a nájmu bytu
(Kounicova 63 / Nerudova 14)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
odkládá
rozhodnutí.

Usnesení 118.75. Půdní vestavby – prodloužení termínu (Jiráskova 8 – byt )
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 118.76. Půdní vestavby – prodloužení termínu (Jiráskova 8 – byt )
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 118.77. Půdní vestavby – nabídka dostavby rozestavěných půdních vestaveb
(Hrnčířská 21 / Bayerova 48 – byt č.
)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 118.78. Půdní vestavby – prodloužení termínu (Hlinky 28 – byt )
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 118.79. Půdní vestavby – prodloužení termínu (Hlinky 28 – byt )
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 118.80. Žádost o uzavření nájemní smlouvy
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
neschvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
Brno, uživatel:
a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS.
Termín: ihned

, Vídeňská 11,

Usnesení 118.81. Žádost o vyúčtování přeplatku
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
vyplacení částky bezdůvodného obohacení, ve výši 12.248,- Kč (za období od 10/2012
do 03/2014), vzniklého v souvislosti s přeměřením bytu č. , Křížkovského 19, Brno
pro žadatele
a
ukládá
bytovému odboru zajistit prostřednictvím Správy nemovitostí městské části Brno –
střed p.o. vyplacení částky bezdůvodného obohacení.
Termín: ihned
Usnesení 118.82. Žádost o schválení podnájmu bytu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,

bere na vědomí
podnájem bytu č. , Kamenná 23, Brno, nájemce
pro
podnájemce
a to na dobu určitou od 15.03.2015 do
30.09.2015, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů nejpozději do 31.05.2015 a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.83. Výměna bytu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Orlí 8, Brno, dosavadní
nájemce:
na nového nájemce:
dosud bytem Axmanova 3, Brno, byt č. , s účinností ode dne fyzického přestěhování
účastníků „Návrhu na uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna
bytu)“ ze dne 28.01.2015, ve vztahu k bytu č. , Orlí 8, Brno, přičemž k fyzickému
přestěhování účastníků návrhu dohody dojde nejpozději do tří měsíců ode dne
schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Orlí 8, Brno, nový nájemce:
dosud bytem Axmanova 3, Brno, byt č. , na dobu neurčitou, s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností
z nájemní smlouvy v RMČ BS. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. (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
Usnesení 118.84. Společný nájem bytu
a/
Křížová 24, Brno, byt č.
b/
Botanická 45a, Brno, byt č.
c/
Kamenomlýnská 14, Brno, byt č.
d/
Úvoz 59, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
a/ schvaluje
uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. , Křížová 24, Brno,
dohodou s nájemci
na dobu neurčitou od 01.06.2015, 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. 5 (a to
v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle

předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné),
b/ schvaluje
uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. , Botanická 45a, Brno,
dohodou s nájemci
na dobu neurčitou od
01.06.2015, 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. 5 (a to v případě, že bylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
c/ schvaluje
uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. , Kamenomlýnská 14, Brno,
dohodou s nájemci
na dobu
neurčitou od 01.06.2015, 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. 5 (a to v případě, že bylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
d/ schvaluje
uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. , Úvoz 59, Brno, dohodou
s nájemci
na dobu neurčitou
od 01.06.2015, 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. 5 (a to v případě, že bylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a zajistit vystavení nájemní smlouvy
správcem k bytu ve vztahu k bodu a/ až d/.
Termín: ihned
Usnesení 118.85. Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. , Mlýnská 4, Brno, se po úmrtí
který zemřel dne 11.11.2014, stala
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Mlýnská 4, Brno, nájemce:
na dobu neurčitou, s účinností od 01.06.2015, 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 ve výši 59,-Kč/m2/měsíc a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a zajistit vystavení nájemní smlouvy
správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.86. Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování
a/
Konečného nám. 5, Brno, byt č.
b/
Hrnčířská 39, Brno, byt č.
c/
Křenová 23, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
a/ bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. , Konečného nám. 5, Brno, se po trvalém opuštění
rodinné domácnosti
stal
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Konečného nám. 5, Brno, nájemce:
na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2015, 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. 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),
b/ bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. , Hrnčířská 39, Brno, se po trvalém opuštění rodinné
domácnosti
stala
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Hrnčířská 39, Brno, nájemce:
na dobu neurčitou, s účinností od 01.06.2015, 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. 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),
c/ bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. , Křenová 23, Brno, se po trvalém opuštění rodinné
domácnosti
stal
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Křenová 23, Brno, nájemce:
na dobu neurčitou, s účinností od 01.06.2015, 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. 5 (a to
v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě

jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až c/ v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.87. Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a společný nájem bytu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. , Poštovská 1, Brno, se po úmrtí
která zemřela dne 09.01.2015, stal
schvaluje
uzavření společné nájemní smlouvy k bytu č.
, Poštovská 1, Brno, dohodou
s nájemci
a
na dobu určitou
s účinností od 01.06.2015 do 31.10.2016, 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. 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 v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.88. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (I. část)
a/
Křenová 39, Brno, byt č.
b/
Grmelova 10, Brno, byt č.
c/
Francouzská 20, Brno, byt č.
d/
Orlí 8, Brno, byt č.
e/
Křídlovická 60, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Křenová 39, 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 ve výši 40,- Kč/m2/měsíc,
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Grmelova 10, Brno, nájemce
na dobu určitou od 19.05.2015 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),
c/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Francouzská 20, 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 nového dodatku k nájemní smlouvě (a to v případě, že
nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
d/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Orlí 8, 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),
e/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Křídlovická 60, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.05.2016,
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 ve vztahu
k bodu a/ až e/ v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.89. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část)
a/
Křídlovická 57, Brno, byt č.
b/
Lidická 47, Brno, byt č.
c/
Podnásepní 2, Brno, byt č.
d/
Úvoz 61, Brno, byt č.
e/
Přízova 2, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Křídlovická 57, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.05.2016, 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),
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Lidická 47, Brno, nájemce

na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.05.2016, 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),
c/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Podnásepní 2, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.05.2016,
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
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),
d/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Úvoz 61, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.05.2016, 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 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),
e/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Přízova 2, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.05.2016, 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 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 e/ a zajistit uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu
se svolením k vykonatelnosti" správcem k bytu ve vztahu k bodu c/ až e/ v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.90. Souhlas s narovnáním právního stavu (I. část)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,

schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická 54,
Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.05.2016,
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
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 a zajistit
uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti" správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.91. Souhlas s narovnáním právního stavu (II. část)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Václavská 13,
Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.05.2016,
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
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 a zajistit
uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti" správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.92. Souhlas s narovnáním právního stavu (III. část)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. , Úvoz 14, Brno, se po úmrtí
který zemřel dne 18.12.2014, stala
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Úvoz 14, 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. 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 v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.93. Souhlas s narovnáním právního stavu (IV. část)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Přízova 2, Brno,
nájemce
na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.05.2016,
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 nového dodatku k nájemní
smlouvě (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), s tím, že další žádosti ve věci uzavření nájemní smlouvy nebudou již
projednávány v orgánech samosprávy a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.94. Skončení nájmu bytu
a/
Hybešova 65a, Brno, byt č.
b/
Traubova 7, Brno, byt č.
c/
Tučkova 40, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
a/ skončení nájmu bytu č. , Hybešova 65a, nájemce
písemnou dohodou ke dni 31.05.2015, 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 31.05.2015,
b/ skončení nájmu bytu č. , Traubova 7, nájemce
písemnou dohodou ke dni 31.05.2015, 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 31.05.2015,
c/ skončení nájmu bytu č.
, Tučkova 40, nájemce
písemnou dohodou ke dni 31.05.2015, 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 31.05.2015 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
Usnesení 118.95. Uzavření nájemní smlouvy (I. část)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Masarykova 6, Brno, nájemci:
na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2015, 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), s tím, že případné další žádosti ve věci uzavření nájemní
smlouvy v souvislosti s úpravou výše nájemného již nebudou projednávány
v orgánech samosprávy a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s
usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.96. Uzavření nájemní smlouvy (II. část)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Zámečnická 8, Brno, nájemci:
na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2015, 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. 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 a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.97. Uzavření nájemní smlouvy (III. část)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Průchodní 2, Brno, nájemce
na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2015, 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. 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 a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.98. Zúžení předmětu nájmu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
zúžení předmětu nájmu o sklep náležející k bytu č. , Vinohrady 34, Brno, nájemce
s účinností od 01.06.2015, 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 31.05.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení výpočtového listu správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.99. Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím Statutárního města Brna
– Hybešova 65c, Brno
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
souhlas Statutárního města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č.
, velikost 1+kk, v domě s pečovatelskou službou na ulici Hybešova 65c, Brno,
s žadatelem:
bytem Kopečná 18, Brno, na dobu určitou 1
rok,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, v domě s pečovatelskou službou na ulici
Hybešova 65c, Brno, s žadatelem:
na dobu určitou 1 rok
s účinností od 01.06.2015, za měsíční nájemné 48,02 Kč/m2 a s podmínkou podpisu
nájemní smlouvy nejpozději do 31.05.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit žadatele a MMB s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.100. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Botanická 43, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická 43, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Leitnerova 24, 602 00 Brno

s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu
oprav nejpozději do 31.05.2015, (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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu 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), 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
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.
Termín: ihned
Usnesení 118.101. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Botanická 68, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Botanická 68, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Kovalovice 111, 683 01 Kovalovice
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu
oprav nejpozději do 31.05.2015, (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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu 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), 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
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.
Termín: ihned

Usnesení 118.102. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Cejl 35, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Cejl 35, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Vranovská 17a, 614 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu
oprav nejpozději do 31.05.2015, (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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena 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
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.
Termín: ihned
Usnesení 118.103. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Hrnčířská 39, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Hrnčířská 39, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Tábor 28b, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu
oprav nejpozději do 31.05.2015, (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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu 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), 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

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.
Termín: ihned
Usnesení 118.104. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Křídlovická 59, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická 59, 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 a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu
oprav nejpozději do 31.05.2015, (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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu 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), 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
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.
Termín: ihned
Usnesení 118.105. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Nové sady 32, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Nové sady 32, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Slatinská 58, 636 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu
oprav nejpozději do 31.05.2015, (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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu 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), 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
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.
Termín: ihned
Usnesení 118.106. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Solniční 11, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Solniční 11, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Pekařská 28, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu
oprav nejpozději do 31.05.2015, (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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu 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), 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
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.
Termín: ihned
Usnesení 118.107. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Tučkova 30, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Tučkova 30, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
Bartákova 7, 628 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu
oprav nejpozději do 31.05.2015, (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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu 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), 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.
2)
Jánská 14, 602 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.06.2015 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné a podmínky uvedené v odst. 1), a s podmínkou, že nedojde
k podpisu nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.05.2015,
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.
Termín: ihned
Usnesení 118.108. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Vídeňská 14, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Vídeňská 14, 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 a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu
oprav nejpozději do 31.05.2015, (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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu 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), 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
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.
Termín: ihned

Usnesení 118.109. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Zahradníkova 15, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Zahradníkova 15, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Tyršova 1555, 696 62 Strážnice
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu
oprav nejpozději do 31.05.2015, (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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu 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), 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
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.
Termín: ihned
Usnesení 118.110. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Lidická 10, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
, Lidická 10, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Rozseč nad Kunštátem 140, 679 72 Rozseč nad
Kunštátem
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu
oprav nejpozději do 31.05.2015, (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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu 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), 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
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.
Termín: ihned
Usnesení 118.111. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Kobližná 15, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Kobližná 15, Brno s žádným z žadatelů,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu bytu č. , Kobližná 15, Brno, na opravu vlastním
nákladem nájemce na úřední desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru zajistit opětovné zveřejnění bytu č.
, Kobližná 15, Brno, na
opravu vlastním nákladem nájemce na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 118.112. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Plynárenská 6, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Plynárenská 6, Brno s žádným z žadatelů,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu bytu č. , Plynárenská 6, Brno, na opravu vlastním
nákladem nájemce na úřední desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru zajistit opětovné zveřejnění bytu č. , Plynárenská 6, Brno, na
opravu vlastním nákladem nájemce na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 118.113. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Křenová 6, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Křenová 6, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Vranovská 1, 614 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.05.2015,
(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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena 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,
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,
schvaluje
vyřazení žadatele: Juránková Erika (1991), Údolní 36, Brno, (která ve lhůtě 30-ti dnů
ode dne doručení písemné výzvy neprokázala, že disponuje dostatečnými finančními
prostředky na opravu bytu č. , Křenová 6, Brno) z evidence žadatelů o pronájem
bytu,
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.114. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Leitnerova 24, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Leitnerova 24, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
Plotní 49, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu
oprav nejpozději do 31.05.2015, (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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu bude uzavřena 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.
1)
Husova 5, 602 00 Brno a
Bratčice 105,
664 67 Bratčice
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.06.2015 a
nájemní smlouvy po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu za nájemné a podmínek uvedených v odst. 1), a s podmínkou, že
nedojde k podpisu nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) do 31.05.2015,
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.
Termín: ihned

Usnesení 118.115. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Orlí 5, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Orlí 5, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Kravařská 4, 747 70 Opava
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.05.2015,
(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).
Nájemní smlouva po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na opravy bytu 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), snížené v souladu s Pravidly
pronájmu bytů v MČ BS,
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,
schvaluje
ponechání žadatele:
Vlhká 20, 602 00 Brno (která ve lhůtě 30-ti
dnů ode dne doručení písemné výzvy prokázala, že disponuje dostatečnými finančními
prostředky na opravu bytu č. , Orlí 5, Brno) v evidenci žadatelů o pronájem bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.116. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Lidická 8, Brno, byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Lidická 8, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s žádným žadatelem,
schvaluje
opětovné zveřejnění záměru pronájmu bytu č. , Lidická 8, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce na úřední desce MČ BS,
schvaluje
vyřazení žadatele:
Hviezdoslavova 4, 990 01 Veĺký Krtíš
(která ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy neprokázala, že disponuje
dostatečnými finančními prostředky na opravu bytu č. , Lidická 8, Brno) z evidence
žadatelů o pronájem bytu a
ukládá
bytovému odboru zajistit opětovné zveřejnění záměru pronájmu bytu č. , Lidická 8,
Brno na opravu vlastním nákladem nájemce na úřední desce MČ BS a seznámit
žadatele s usnesením.
Termín: ihned

Usnesení 118.117. Uzavření nájemní smlouvy k bytu přidělenému v prioritním zájmu
pronajímatele - posunutí termínu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Lidická 47, Brno přidělenému v prioritním
zájmu pronajímatele s tímto žadatelem:
1)
Lidická 47, 602 00 Brno
s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu
č. , Lidická 47, 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 31.05.2015.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 01.06.2015 do
31.05.2017, za měsíční nájemné 96,- Kč/m2 (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 dohody o skončení nájmu a nájemní smlouvy na
dobu určitou.
Termín: ihned
Usnesení 118.118. Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem bytu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
vyřazení žadatele:
Dědická 33, 627 00 Brno (který se v RMČ
BS stanovené lhůtě nedostavil k podpisu nájemní smlouvy k bytu č. , Hvězdová 3,
Brno) z evidence žadatelů o pronájem bytu
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.119. Seznam bytů zveřejněných na ÚD MČ BS
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
že o byty přidělené k pronájmu na opravu vlastním
nákladem nájemce
neprojevil zájem žádný žadatel (viz příloha č. 1) a že byty přidělené k pronájmu na
opravu vlastním nákladem nájemce byly vybranými žadateli odmítnuty (viz příloha č.
2),
schvaluje
opětovné zveřejnění bytů k pronájmu na opravu vlastním nákladem nájemce na úřední
desce MČ BS (viz příloha č. 1 a 2) a
ukládá
bytovému odboru zajistit opětovné zveřejnění bytů k pronájmu na opravu vlastním
nákladem nájemce na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned

Usnesení 118.120. Seznam bytů ke zveřejnění na ÚD MČ BS
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
zveřejnění vybraných bytů k pronájmu na opravu vlastním nákladem nájemce (dle
přílohy č. 1) na úřední desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraných bytů na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 118.121. Seznam bytů ke zveřejnění na ÚD MČ BS – bytový dům Kopečná 40,
Brno
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
revokuje
usnesení RMČ BS č. 245.48. ze dne 24.9.2014 a to pouze v části týkající se přílohy č.
2 s tím, že z předmětné přílohy je vypuštěna věta uvedená ve třetí odrážce [budoucí
nájemce (v případě zájmu o pronájem parkovacího stání) nabídne pronajímateli výši
měsíčního nájemného za pronájem parkovacího stání (minimálně ve výši 1.000,Kč/parkovací stání/měsíc)],
schvaluje
zveřejnění bytů (dle přílohy č. 3) v domě Kopečná 40, Brno na ÚD MČ BS po dobu 1
měsíce (po ukončení zveřejnění bytů v domě Kopečná 9, Brno), a to v souladu se
schváleným záměrem pronájmu bytů v domě Kopečná 40, Brno a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraných bytů na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 118.122. Žádost – vrácení a přidělení bytu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
neschvaluje
žádost nájemce
byt č. , Pekařská 25, Brno, doručenou dne
16.02.2015 (viz příloha č. 1) a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.123. Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. , Bratislavská 26, Brno
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
neschvaluje
nabídnutí bytové náhrady pro nájemce:
za stávající byt č. ,
Bratislavská 26, Brno a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.124. Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. , Mlýnská 4, Brno
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
neschvaluje
nabídnutí bytové náhrady pro nájemce:
za stávající byt č.
, Mlýnská 4, Brno a

ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.125. Nabídnutí bytové náhrady – za byt č.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
neschvaluje
nabídnutí bytové náhrady pro nájemce:
, Bratislavská 41, Brno a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned

, Bratislavská 41, Brno
za stávající byt č.

Usnesení 118.126. Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. , Kobližná 9, Brno
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
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
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned

,
,

Usnesení 118.127. Přidělení bytové náhrady – za byt č. Vlhká 22, Brno
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
přidělení bytové náhrady - byt č. , Moravské nám. 12, Brno, pro nájemce:
za stávající byt č. , Vlhká 22, Brno, s podmínkou
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2015 k bytu (bytové
náhradě) č. 8, Moravské nám. 12, 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 31.05.2015.
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) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu a vystavení nájemní
smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.128. Přidělení bytové náhrady – za byt č. , Milady Horákové 17, Brno
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
přidělení bytové náhrady - byt č. , Úvoz 16, Brno, pro nájemce:
za stávající byt č. , Milady Horákové 17, Brno, s podmínkou uzavření
nájemní smlouvy na dobu určitou s účinností od 01.06.2015 do 31.08.2015 k bytu

(bytové náhradě) č. , Úvoz 16, 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 31.05.2015.
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) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu a vystavení nájemní
smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.129. Nabídnutí a přidělení integračních bytů
a/
b/
c/
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
a/ nabídnutí a přidělení integračního bytu – byt č. , Bratislavská 46, Brno pro
žadatele:
přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s účinností od 01.06.2015 do 31.05.2016, 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)
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy do 31.05.2015,
b/ nabídnutí a přidělení integračního bytu – byt č. , Koliště 57, Brno pro žadatele:
přičemž nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do
posledního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude ukončena oprava výše
uvedeného bytu, 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),
c/ nabídnutí a přidělení integračního bytu – byt č. , Vídeňská 11, Brno pro žadatele:
přičemž nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s podmínkou podpisu nájemní smlouvy
nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude
ukončena oprava výše uvedeného bytu, 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 poskytnutí dotace na opravu
infrastruktury v souvislosti s přidělením předmětných bytů a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv správcem k bytům v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 118.130. Záměr pronájmu nebytových prostor (I. část)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru změny nájemní smlouvy, nebytový prostor č. 105,
Kounicova 3a, Brno, nájemce ViBe cz s. r. o., IČ: 292 76 977 na úřední desce MČ BS
(dle přílohy č. 1), z důvodu rozšíření stávajícího účelu nájmu o prodej spotřebního
zboží a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a zveřejnění adresného záměru na
úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 118.131. Záměr pronájmu nebytových prostor (II. část)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru změny nájemní smlouvy, nebytový prostor č. 104,
Veveří 12, Brno, nájemce Ing. Blanka Chalupníková, Ph.D., IČ: 010 80 857 na úřední
desce MČ BS (dle přílohy č. 1), z důvodu rozšíření stávajícího subjektu nájmu o
dalšího nájemce: Mgr. Štěpánka Jurčíková, IČ: 869 61 055 a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a zveřejnění adresného záměru na
úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 118.132. Žádost o narovnání právního vztahu – Kobližná 11, Brno, NP č. 101
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytových prostor č. 101, Kobližná 11, Brno,
bývalý nájemce HESSY s.r.o., IČ: 253 79 127, nový nájemce ZELTNER s.r.o., IČ:
018 54 445 na úřední desce MČ BS (dle přílohy č. 1) za nájemné dle rozhodnutí RMČ
BS a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a zveřejnění adresného záměru na
úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 118.133. Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 103,
Solniční 6, Brno
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,

trvá
na usnesení RMČ BS č. 111.17. ze dne 16.02.2015 [schvaluje uzavření dohody o
skončení nájmu, nebytový prostor č. 103, Solniční 6, Brno, ke dni 28.02.2015,
nájemce: Ala Michael, IČ: 762 82 767, za podmínky úhrady příp. dluhu nájemce
souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem dohody, za podmínky
podpisu dohody před podpisem nájemní smlouvy s novým nájemcem, a to nejpozději
do 28.02.2015 (viz příloha č. 1), schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na dobu
neurčitou s účinností od 01.03.2015, nebytový prostor č. 103, Solniční 6,
Brno, nájemce ALMEK CZ s.r.o., IČ: 033 52 315, účel nájmu: provozování hostinské
činnosti, občerstvení, za nájemné 182.520,- Kč/rok, za podmínky úhrady případného
dluhu před podpisem nájemní smlouvy a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do
28.02.2015 (viz příloha č. 2)], s tím že výše nájemného je stanovena namísto částky
182.520,- Kč na částku 183.252,- Kč, účinnost nájemní smlouvy je stanovena na místo
od 01.03.2015 až od 01.06.2015 a termín podpisu dohody o skončení nájmu a nájemní
smlouvy je stanoven na místo do 28.02.2015 až do 31.05.2015,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o skončení nájmu a nájemní smlouvy a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedených dokumentů.
Termín: ihned
Usnesení 118.134. Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 103 a 104,
Václavská 7, Brno
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě, s účinností od 01.05.2015, nebytový prostor č.
103, Václavská 7, Brno, nájemce: Jaroslav Vykoukal, IČ: 114 75 757 (dle přílohy č.
1), z důvodu povolení podnájmu nebytových prostor na dobu určitou od 01.05.2015 do
30.06.2015 (podnájemce: Milan Jedlička, IČ: 680 80 859, výměra podnájmu: 81 m2,
podnájemné: 7.112,- Kč/měsíc, splatnost podnájemného: měsíční k 25. dni předešlého
měsíce, účel podnájmu: provozování prodejny ovoce a zeleniny),
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě, s účinností od 01.05.2015, nebytový prostor č.
104, Václavská 7, Brno, nájemce: Jaroslav Vykoukal, IČ: 114 75 757 (dle přílohy č.
1), z důvodu povolení podnájmu nebytových prostor na dobu určitou od 01.05.2015 do
30.06.2015 (podnájemce: Milan Jedlička, IČ: 680 80 859, výměra podnájmu: 30 m2,
podnájemné: 279,- Kč/měsíc, splatnost podnájemného: měsíční k 25. dni předešlého
měsíce, účel podnájmu: provozování skladu a šatny),
přičemž oba dodatky budou podepsány za podmínky úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním NP před podpisem dodatků a s podmínkou podpisu dodatků,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.05.2015,
neschvaluje
prodloužení dalšího podnájmu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatků k nájemní smlouvě a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedených dokumentů.
Termín: ihned

Usnesení 118.135. Pronájem nebytových prostor (dle vyvěšených záměrů) (I. část)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
trvá
na usnesení RMČ BS č. 113.106. ze dne 02.03.2015 [schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2015, nebytový prostor č. 105,
Křížová 8, Brno, pro nájemce:
účel nájmu:
uskladnění osobních věcí, za nájemné 2.760,- Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní
smlouvy do 31.03.2015 (viz příloha č. 1)] s tím, že účinnost nájemní smlouvy je
stanovena na místo od 01.03.2015 až od 01.07.2015 a termín podpisu nájemní
smlouvy je stanoven na místo do 28.02.2015 až do 30.06.2015,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu.
Termín: ihned
Usnesení 118.136. Pronájem nebytových prostor (dle vyvěšených záměrů) (II. část)
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou, nebytový prostor č. 101, Bayerova 7,
Brno, s nájemci v tomto pořadí:
1) Klára Švandová, IČ: 026 65 573, účel nájmu: provozování kavárny, za nájemné
182.656,- Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 31.05.2015
s účinností od 01.06.2015 (viz příloha č. 1)
2) Ing. Ivan Ivánek, IČ: 689 52 902, účel nájmu: provozování kavárny, prodej kávy,
nápojů, pochutin a související aktivity, za nájemné 180.000,- Kč/rok, za
podmínky podpisu nájemní smlouvy do 30.06.2015 s účinností od 01.07.2015, to
vše za podmínky, že nedojde s nájemcem v 1. pořadí k podpisu nájemní smlouvy
do 31.05.2015 (viz příloha č. 1),
schvaluje
b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2015, nebytový
prostor č. 101, Lidická 49, Brno, nájemce: Klára Švandová, IČ: 026 65 573, účel
nájmu: provozování kavárny, design shopu a galerie, za nájemné 203.309,- Kč/rok, za
podmínky podpisu nájemní smlouvy do 31.05.2015 (viz příloha č. 1),
schvaluje
c) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou, nebytový prostor č. 101, Veveří 73,
Brno, s nájemci v tomto pořadí:
1) ROSO Cosmetics s.r.o., IČ: 276 80 967, účel nájmu: provozování prodeje
tiskovin, tabákových výrobků a dalšího sortimentu PNS, prodej sušených plodů a
doplňkového sortimentu, kancelář, za nájemné 300.000,- Kč/rok, za podmínky
podpisu nájemní smlouvy do 31.05.2015 s účinností od 01.06.2015 (viz příloha
č. 1)
2) Ilona Fleková, IČ: 633 74 838, účel nájmu: provozování sběrny oprav obuvi,
sběrny oprav oblečení a sběrny čistírny oděvů, za nájemné 132.000,- Kč/rok, za
podmínky podpisu nájemní smlouvy do 30.06.2015 s účinností od 01.07.2015 , to
vše za podmínky, že nedojde s nájemcem v 1. pořadí k podpisu nájemní smlouvy
do 31.05.2015 (viz příloha č. 1),
schvaluje
d) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou, nebytový prostor č. 101, Kapucínské
nám. 12, Brno, s nájemci v tomto pořadí:

1) Stylos finance s.r.o., IČ: 036 23 041, účel nájmu: provozování kavárny, cukrárny a
prodejny, za nájemné 280.000,- Kč/rok, za podmínky:
- úhrady zálohy na úplatu ve výši 326.585,- Kč za postoupení pohledávky ve výši
326.585,- Kč s příslušenstvím před podpisem nájemní smlouvy (záloha na úplatu
za postoupenou pohledávku bude ve výši 100% složena na účet pronajímatele)
- bývalý nájemce nebytového prostoru č. 101, Nové sady 22, Brno: EKOVOLT
PLUS CZ spol. s r.o., IČ: 277 35 460 (jež má stejného jednatele i společníka jako
Stylos finance s.r.o., IČ: 036 23 041) uhradí závazky vůči MČ BS související s
užíváním nebytového prostoru č. 101, Nové sady 22, Brno a vyklizený jej předá
pronajímateli, obojí před podpisem nájemní smlouvy
- podpisu smlouvy o postoupení pohledávky do 30 dnů ode dne schválení ZMČ BS
(pro případ neuzavření smlouvy o postoupení pohledávky ve lhůtě, pak marným
uplynutím lhůty pro podpis zanikne nájemní smlouva)
- podpisu nájemní smlouvy do 31.05.2015 s účinností od 01.06.2015,
doporučuje
ZMČ BS schválit postoupení pohledávky ve výši 326.585,- Kč s příslušenstvím,
evidované za nebytovým prostorem č. 101, Kapucínské nám. 12, Brno, postupníkovi:
Stylos finance s.r.o., IČ: 036 23 041, za úplatu ve výši 326.585,- Kč za podmínky
předchozího uzavření nájemní smlouvy k předmětnému prostoru a schválit smlouvu o
postoupení pohledávky (viz příloha č. 2)
2) Alexandr Kalina, IČ: 757 89 132, účel nájmu: provozování kavárny, za nájemné
120.000,- Kč/rok, za podmínky:
- úhrady zálohy na úplatu ve výši 50.000,- Kč za postoupení pohledávky ve výši
50.000,- Kč s příslušenstvím před podpisem nájemní smlouvy (záloha na úplatu
za postoupenou pohledávku bude ve výši 100% složena na účet pronajímatele)
- podpisu smlouvy o postoupení pohledávky do 30 dnů ode dne schválení ZMČ
BS (pro případ neuzavření smlouvy o postoupení pohledávky ve lhůtě, pak
marným uplynutím lhůty pro podpis zanikne nájemní smlouva)
- podpisu nájemní smlouvy do 30.06.2015 s účinností od 01.07.2015,
doporučuje
ZMČ BS schválit postoupení pohledávky ve výši 50.000,- Kč s příslušenstvím,
evidované za nebytovým prostorem č. 101, Kapucínské nám. 12, Brno, postupníkovi:
Alexandr Kalina, IČ: 757 89 132 za úplatu ve výši 50.000,- Kč za podmínky
předchozího uzavření nájemní smlouvy k předmětnému prostoru a schválit smlouvu o
postoupení pohledávky (viz příloha č. 2)
- to vše pokud nedojde s nájemcem v 1. pořadí k podpisu nájemní smlouvy do
31.05.2015,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemních smluv a smlouvy o postoupení
pohledávky,
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a předložení materiálů souvisejících
s postoupením pohledávky k projednání na zasedání ZMČ BS a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedených dokumentů.
Termín: ihned
Usnesení 118.137. Volné nebytové prostory k pronájmu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,

schvaluje
zveřejnění pronájmu aktuálně volných (viz příloha č. 1), a to pouze ve vztahu
k prostoru 1) a dlouhodobě volných nebytových prostor (viz příloha č. 2), kdy ze
seznamu bude vyřazen prostor č. 202, Dornych 31, Brno, na úřední desce MČ BS,
neschvaluje
zveřejnění pronájmu nebytových prostor č. 201, 202, 203, 204, 205, 206 – Dornych
31, Brno, nebytový prostor č. 101, Traubova 3a, Brno a nebytový prostor č. 101,
Francouzská 22, Brno, na úřední desce MČ BS,
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce
MČ BS,
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit předání nebytových prostor neschválených ke
zveřejnění na úřední desce MČ BS k dalšímu řešení OISBD, a to z hlediska rozhodnutí
o další dispozici s předmětnými prostory z důvodu jejich špatného technického stavu.
Termín: ihned
Usnesení 118.138. Rokabas, s.r.o. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Rokabas, s.r.o. při
pořádání JAM SESSION a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 118.139. Rokabas, s.r.o. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Rokabas, s.r.o. při
provozování hudebních, kulturních a vzdělávacích akcí a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 118.140. Moravská galerie v Brně – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku
MČ BS
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Moravskou galerii
v Brně při realizaci akce Brno – návrat do historie města. Obnova inzertní plochy
z roku 1964 a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 118.141. Finanční neinvestiční transfer pro AMADEUS, nadační fond při
Základní a umělecké škole Františka Jílka, Vídeňská 52, Brno 639 00,
IČ: 49467166
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,

schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro AMADEUS, nadační fond při Základní a umělecké
škole Františka Jílka, Vídeňská 52, Brno 639 00, IČ: 49467166 ve výši 15 000,- Kč na
podporu uspořádání XXII. ročníku mezinárodní soutěže mladých klavíristů 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 118.142. Finanční neinvestiční transfer pro Centrum naděje a pomoci o.s.,
Vodní 13, 602 00 Brno, IČ: 60553626
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Centrum naděje a pomoci o.s., Vodní 13, 602 00
Brno, IČ: 60553626 ve výši 10.000,- Kč na podporu poradny pro ženy a dívky 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 118.143. Finanční neinvestiční transfer pro Občanské sdružení pro vědy a
umění v Brně, o.s., Majdalenky 13, 638 00 Brno, IČ: 64330516
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Občanské sdružení pro vědy a umění v Brně, o.s.,
Majdalenky 13, 638 00 Brno, IČ: 64330516 64330516 ve výši 10 000,- Kč na podporu
akce „Světlo v obrazech – výstava obrazů Alice Kaufman“ 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 118.144. Finanční neinvestiční transfer pro SK KONTAKT Brno, občanský
spolek Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 70883645
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro SK KONTAKT Brno, občanský spolek Srbská 53,
612 00 Brno, IČ: 70883645 ve výši 10 000,- Kč na podporu uspořádání XX. ročníku
Mistrovství ČR v plavání tělesně postižených 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 118.145. Finanční neinvestiční transfer pro občanské sdružení ,,Sportuj
s námi“, o.s., Sv. Čecha 17, 680 01 Boskovice, IČ: 22821350
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro občanské sdružení ,,Sportuj s námi“, o.s., Sv. Čecha
17, 680 01 Boskovice, IČ: 22821350 ve výši 20 000,- Kč na podporu akce „Sport Life
Run“ 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 118.146. Finanční neinvestiční transfer pro Teen Challenge Internacional ČR,
účelové zařízení církve, Na Bundovce 24, 181 00 Praha, pobočka Dětské centrum,
Cejl 18, 602 00 Brno, IČ: 68402686
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Teen Challenge Internacional ČR, účelové zařízení
církve, Na Bundovce 24, 181 00 Praha, pobočka Dětské centrum, Cejl 18, 602 00
Brno, IČ: 68402686 ve výši 12 500,- Kč na podporu celoroční činnosti Dětského
centra 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 118.147. Finanční neinvestiční transfer pro T. J. Sokol Brno I – Symfonický
orchestr Sokola Brno I, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro T. J. Sokol Brno I – Symfonický orchestr Sokola
Brno I, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650 ve výši 15 000,- Kč na
podporu uspořádání koncertu ,,Trojhvězdí vídeňských klasiků“ 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 118.148. Finanční neinvestiční transfer pro Větrné mlýny s.r.o.,
Dominikánská 9, 602 00 Brno, IČ: 29279194
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,

schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Větrné mlýny s.r.o., Dominikánská 9, 602 00 Brno,
IČ: 29279194 ve výši 15 000,- Kč na podporu akce „Poezie na dně“, „Básnická
bezbřehá antologie“ 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 118.149. Odměňování členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS, kteří nejsou
členové ZMČ BS
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
projednala
měsíční odměnu členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ
BS analogicky dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
37/2007 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši 2.453,- Kč/měs.,
schvaluje
měsíční odměnu členů komisí RMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ BS analogicky dle
nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2007 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, ve
výši 2.453,- Kč/měs. od 1.6.2015 a
doporučuje
ZMČ BS schválit měsíční odměnu členů výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ
BS analogicky dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
37/2007 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů ve výši 2.453,- Kč/měs. od 1.6.2015.
Usnesení 118.150. Odvolání stávajících členů a jmenování nových členů dozorčí rady
SRAKH, p.o.
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 118.151. Soudní vymáhání pohledávek
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s uplatňováním nároků statutárního města Brna, městské části Brno-střed za třetími
osobami, uvedenými v příloze č. 1,
ukládá
pověřené vedoucí Odboru právního a organizačního uplatňování nároků zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 118.152. OZV č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
projednala

možnost změn v příloze k OZV č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, v platném znění,
pro MČ Brno-střed,
doporučuje
ZMČ BS nepožadovat provedení změn v příloze k OZV č. 21/2011, kterou se
stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě
Brně, v platném znění, s tím, že podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů pro MČ Brno-střed uvedené v příloze OZV č. 21/2011, v platném znění,
zůstávají i nadále v platnosti,
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed zajistit předložení možnosti změn v příloze k OZV č. 21/2011
na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 118.153. OZV č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
projednala
možnost změn v příloze k OZV č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku,
doporučuje
ZMČ BS ponechat stávající znění přílohy k OZV č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed zajistit předložení projednání možnosti změn v příloze k OZV
č. 12/2011 na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 118.154. Odměny neuvolněných členů ZMČ BS od 01.06.2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
revokuje
usnesení č. 117.27. ze 17. zasedání RMČ BS konaného dne 13.4.2015, které znělo:
„RMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 13.4.2015,
projednala
výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZMČ BS od 1.5.2015 dle přílohy č. 1
v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2007
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
doporučuje
ZMČ BS schválit výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZMČ BS od 1.5.2015
dle přílohy č. 1 v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2007 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů.“,
projednala
výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZMČ BS od 1.6.2015 dle přílohy č. 1
v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2007
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
doporučuje
ZMČ BS schválit výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZMČ BS od 1.6.2015
dle přílohy č. 1 v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení

vlády č. 37/2007 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů.
Usnesení 118.155. Žádost o vyjádření souhlasu s ohňostrojovými pracemi –
STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS 2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
projednala
žádost o vyjádření souhlasu s ohňostrojovými pracemi – STAROBRNO – IGNIS
BRUNENSIS 2015 dle přílohy č. 1 a
schvaluje
provedení ohňostrojových prací III. a IV. třídy dne 28.5.2015 od 22.30 h a
ohňostrojových prací III. a IV. třídy dne 20.6.2015 od 22.30 h v areálu hradu Špilberk.
Usnesení 118.156. Venkovský dvorek v areálu sportovně-rekreačního areálu Kraví hora
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27. 4. 2015 projednala žádost o umístění
venkovského dvorku v areálu sportovně-rekreačního areálu Kraví hora a
souhlasí
s umístěním ukázky venkovského dvorku v areálu sportovně-rekreačního areálu Kraví
hora a
ukládá
místostarostovi Ing. Martinu Schwabovi zaslat výpis žadateli.
Termín: ihned;
Usnesení 118.157. Pasáž Velký Špalíček – zajištění kamerového systému
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
požaduje
k zajištění pořádku a bezpečnosti instalaci kamerového systému a zlepšení osvětlení
v pasáži Velký Špalíček a
ukládá
sekretariátu Třetího místostarosty odeslat žádost na Odbor správy majetku Magistrátu
města Brna.
Termín: ihned
Usnesení 118.158. Pivovarská ul. - výpověď pachtovní smlouvy k pozemku p.č.181,
k.ú. Staré Brno
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
s ukončením pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 181, k.ú. Staré Brno, uzavřené mezi
MČ Brno-Střed a panem
, bytem Muráňska 58, 052 01 Spišská Nová
Ves, SR, písemnou výpovědí bez udání důvodu a
pověřuje
vedoucího odboru investičního a správy bytových domů podpisem výpovědi a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit podpis výpovědi a její odeslání
v nejbližším možném termínu.
Termín: ihned
Usnesení 118.159. Zelný trh 250/14-16 – odstoupení od smlouvy o nájmu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,

souhlasí
s odstoupením od smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 15.10.2014
uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a panem Lukášem
Michalčinem, Odbojářů 475, Rajhrad 664 61, IČ 87180464, a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem odstoupení od smlouvy, které tvoří přílohu č. 2
tohoto usnesení a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedeného dokumentu
zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 118.160. Seznam bytů ke zveřejnění na úřední desce MČ BS – IPRM
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
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
Usnesení 118.161. Poskytnutí bezplatných ploch v city-light vitrínách společnosti
EuroAWK Nadaci Partnerství pro propagaci akce Víno z blízka
RMČ BS na 118. zasedání, konaném dne 27.04. 2015 projednala možnosti využití
bezplatných ploch v city-light vitrínách společnosti EuroAWK a
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 118.162. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. do
projektu OPVK v rámci výzvy č. 56, vyhlašované v prioritní ose 1 Počáteční
vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
se zapojením ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. do projektu OPVK v rámci výzvy
č. 56, 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 o stanovisku RMČ BS
ředitelku školy.
Termín: ihned
Usnesení 118.163. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Horní 16, p.o. do projektu
OPVK v rámci výzvy č. 56, vyhlašované v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání,
v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
se zapojením ZŠ Brno, Horní 16, p.o. do projektu OPVK v rámci výzvy č. 56,
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 o stanovisku RMČ BS
ředitelku školy.
Termín: ihned
Usnesení 118.164. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
do projektu OPVK v rámci výzvy č. 56, vyhlašované v prioritní ose 1 – Počáteční
vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. do projektu OPVK v rámci výzvy č. 56,
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 o stanovisku RMČ BS
ředitele školy.
Termín: ihned
Usnesení 118.165. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. do
projektu „Škola pro život v 21. století II“, OPVK v rámci výzvy č. 56,
vyhlašované v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1
Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. do projektu „Škola pro život v 21.
století II“, OPVK v rámci výzvy č. 56, 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 o stanovisku RMČ BS
ředitele školy.
Termín: ihned
Usnesení 118.166. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. do
projektu OPVK v rámci výzvy č. 56, vyhlašované v prioritní ose 1 – Počáteční
vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. do projektu OPVK v rámci výzvy č. 56,
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 o stanovisku RMČ BS
ředitele školy.
Termín: ihned
Usnesení 118.167. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o.
do projektu OPVK v rámci výzvy č. 56, vyhlašované v prioritní ose 1 – Počáteční
vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,

souhlasí
se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. do projektu OPVK v rámci výzvy
č. 56, 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 o stanovisku RMČ BS
ředitelku školy.
Termín: ihned
Usnesení 118.168. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22,
p.o. do projektu OPVK v rámci výzvy č. 56, vyhlašované v prioritní ose 1 –
Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP
VK
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí
se zapojením ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. do projektu OPVK v rámci výzvy
č. 56, 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 o stanovisku RMČ BS
ředitelku školy.
Termín: ihned
Usnesení 118.169. Jmenování do funkce vedoucího Odboru právního a organizačního
ÚMČ Brno-střed
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
projednala
návrh tajemníka ÚMČ Brno-střed na jmenování Ing. Bc. Jiřího Sodomky do funkce
vedoucího Odboru právního a organizačního ÚMČ Brno-střed dle přílohy č. 1,
jmenuje
Ing. Bc. Jiřího Sodomku do funkce vedoucího Odboru právního a organizačního ÚMČ
Brno-střed s účinností od 1.7.2015.
Usnesení 118.170. Zelný trh - výroba prototypu prodejního stánku
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
revokuje
usnesení 116.23 přijaté na 16. zasedání RMČ Brno-střed dne 30. 3. 2015,
souhlasí
s objednáním výroby prototypu prodejního stánku „02“ s použitím dřeva borovice
douglasky pro potřeby tržnice Zelný trh u společnosti Atelier RAW s.r.o., Domažlická
12, 612 00 Brno, IČ 28299442 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit vystavení objednávky dle
směrnice č. 38/2008.
Termín: ihned
Usnesení 118.171. Prohlášení RMČ BS k prvomájovému pochodu Dělnické mládeže
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
souhlasí

s prohlášením ve znění: „Rada městské části Brno-střed nesouhlasí s plánovaným
prvomájovým pochodem Dělnické mládeže. Tato organizace dlouhodobě spolupracuje
s neonacistickou scénou a vyzývá k potlačování práv a svobod, na kterých stojí
demokratická společnost. Rovněž se staví proti základním právům národnostních a
etnických menšin v České republice, což je pro nás nepřijatelné. Situace je vzhledem k
sedmdesátému výročí konce války a vítězství nad nacismem, o to závažnější.
Tímto vyzýváme občany městské části Brno-střed, zejména příslušníky národnostních
menšin, proti kterým tato organizace pravidelně vystupuje, aby přišli pokojně vyjádřit
svůj názor a dokázali, že Brno je otevřené a tolerantní, nenávist a xenofobie v jeho
ulicích nemá místo.“
Termín: ihned
Usnesení 118.172. Změna tržního řádu
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
upravuje
již schválenou změnu nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává
„Tržní řád“, která byla schválena na 16. zasedání RMČ BS dne 30.03.2015 usnesením
č. 116.34. Změna tržního řádu tak, že
revokuje
přílohu č. 3 (Vyřazení dlouhodobě nevyhovujících lokalit) v části b) úprava Hlavy B1)
Tržní místa – k.ú. Město Brno (vyjma tzv. příležitostného prodeje) – vyřazení lokality
nám. Svobody,
schvaluje
přílohu č. 3 (Vyřazení dlouhodobě nevyhovujících lokalit) v části b) úprava Hlavy B1)
Tržní místa – k.ú. Město Brno (vyjma tzv. příležitostného prodeje) – vyřazení lokality
nám. Svobody s účinností od 1.1.2016 a
ukládá
Odboru obchodu, dopravy a služeb odeslat uvedenou informaci příslušnému orgánu
statutárního města Brna.
Termín: ihned
Usnesení 118.173. Interpelace vznesené na 4. zasedání ZMČ BS konaném dne 1. 4. 2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na požadavek zastupitele Ing. Bohumila Straky, Ph.D., o písemný
přehled všech dluhů žadatele pana
ve věci žádosti o prominutí
poplatků z prodlení,
pověřuje
2. místostarostu Jiřího Švachulu podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 2. místostarosty odpověď odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 118.174. Interpelace vznesené na 4. zasedání ZMČ BS konaném dne 1. 4. 2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na požadavek zastupitele Ing. Bohumila Straky, Ph.D., zastupitele
Jiřího Hráčka a zastupitele Tomáše Jana Otradovce, DiS. ve věci požadavku o přehled
pracovníků ÚMČ BS, kteří se zabývají činností správy bytových domů,

pověřuje
2. místostarostu Jiřího Švachulu podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 2. místostarosty odpověď odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 118.175. Odpovědi na interpelace vznesené na 4. zasedání ZMČ BS konaném
dne 1. 4. 2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Mgr. Řepy:
Žádám informaci, jaké prostředky budou pro tento a případně i další nejbližší roky
alokovány na nezbytné opravy ZŠ a MŠ Husova? Dále žádám o informaci, jakou má
školský odbor připravenu koncepci dalších oprav a investic i z hlediska pořadí
důležitosti do těchto dlouhodobě podfinancovaných budov a jaké další případné zdroje
včetně grantů bude moct radnice Brno-střed na tyto opravy a investice využít i do
dalších let? Interpelace byla vznesena na 4. zasedání ZMČ BS konaném dne 1. 4. 2015
(příloha č. 1) a
pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 118.176. Odpovědi na interpelace vznesené na 4. zasedání ZMČ BS konaném
dne 1. 4. 2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Mgr. Řepy:
V médiích i z úst některých koaličních představitelů se v poslední době objevily
zprávy o tom, že je radnice personálně poddimenzovaná a že v některých oblastech
úřednický aparát časově nestíhá. Žádám informaci, zda máte v současnosti nějakou
ucelenou koncepci či alespoň představu, jak s tímto problémem budete do budoucna
nakládat? Dále žádám informaci, jaké mají být první prioritní úkoly nového pana
tajemníka ve funkci? a
pověřuje
tajemníka Bc. Petra Štiku, MBA, LL.M podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu tajemníka odpověď odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 118.177. Odpovědi na interpelace vznesené na 4. zasedání ZMČ BS konaném
dne 1. 4. 2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Mgr. Šťástky:
Mgr. Šťástka dále vznáší interpelaci na pana tajemníka, zda je paní
či její
společnost evidovaná jako dlužník naší MČ BS, pokud ano, tak o jakou částku se
jedná, zda byl dluh uhrazen, případně v jaké výši. Dále žádá o poskytnutí manuálu,

kterým se sjednocuje vizuální styl restauračních zahrádek a žádá, aby tento manuál byl
poskytnut všem zastupitelům. a
pověřuje
tajemníka Bc. Petra Štiku, MBA, LL.M podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu tajemníka odpověď odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 118.178. Odpovědi na interpelace vznesené na 4. zasedání ZMČ BS konaném
dne 1. 4. 2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Zechmeistera:
Zastupitel Zechmeister vznáší interpelaci na 3. místostarostku Mgr. Flamikovou
týkající se koncepce rezidentního parkování. Dotazuje se na časové možnosti samotné
implementace.,
pověřuje
3. místostarostku Mgr. Jasnu Flamikovou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 3. místostarostky odpověď odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 118.179. Petice za klidné bydlení na ulici Zderadova
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
Petici za klidné bydlení na ulici Zderadova.
Usnesení 118.180. Podání ze dne 26.3.2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
podání
ve věci vadného hospodaření města – občanská výstraha
(veřejné zakázky na služby).
Usnesení 118.181. Podání ze dne 23.3.2015
RMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 27.4.2015,
bere na vědomí
podání
ve věci závadnosti stanovisek k privatizaci bytů –
pochybné veřejné zakázky – petice.

