PROGRAM 14. RMČ BS
1 a) Zahájení
b) Ověření správnosti zápisu z 13. RMČ BS
c) Ustavení ověřovatelů 14. RMČ BS
d) Schválení programu 14. RMČ BS
2) Kontrola usnesení RMČ BS
3) Mgr. Vladimír Koudelka, OSVČ – žádost o poskytnutí záštity a užití
znaku MČ BS
4) Mgr.Vladimír Koudelka, OSVČ – žádost o poskytnutí záštity a užití
znaku MČ BS
5) Metro Music s.r.o. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
6) Finanční neinvestiční transfer pro Sdružení Nakročeno, z.s.,
Bratislavská 5a, 602 00 Brno, IČ: 02288451
7) Finanční neinvestiční transfer pro Občanské sdružení Brněnský dráček, z.s.,
U Pošty 8, 625 00 Brno, IČ: 22842578
8) Finanční neinvestiční transfer pro Centrum Mandala, o.s., Loosova 356/13,
638 00 Brno, IČ: 22768599
9) Finanční neinvestiční transfer pro Český svaz bojovníků za svobodu,
Městský výbor v Brně, o.s., Generála Píky 2, 613 00 Brno, IČ: 00442755
10) Finanční neinvestiční transfer pro Flamingos Brno, o.s., Kampelíkova 14,
602 00 Brno, IČ: 22725032
11) Finanční neinvestiční transfer pro Modrá beruška – Komunitní centrum
rodičů a dětí s poruchou autistického centra, z.s., Kozinova 18, 627 00 Brno,
IČ: 01775332
12) Finanční neinvestiční transfer pro BESKYD DZR, o.p.s., Hlavní třída 2326,
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28618530
13) Finanční neinvestiční transfer pro BOHEMIA JAZZ FEST, o.p.s.,
Pařížská 19, 110 00 Praha 1 – Josefov, IČ: 27382354
14) Finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s.,
Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
15) Finanční neinvestiční transfer pro GYMNASIA CANTANT, o.s.,
Gymnasium Brno, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno, IČ: 26639181
16) Finanční neinvestiční transfer pro JAZZFESTBRNO, o.p.s., Koláčkova 21,
621 00 Brno, IČ: 27028194
17) Finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Petra Lukase, OSVČ, Kunštátská 11,
621 00 Brno, IČ: 72414171
18) Finanční neinvestiční transfer pro Sportovní klub policie Kometa Brno, z.s.,
Bauerova 321/5, 603 00 Brno, IČ: 41604164
19) Finanční neinvestiční transfer pro Soliton, o.s., Orlí 481/5, 602 00 Brno,
IČ: 69652368
20) Finanční neinvestiční transfer pro Sportovní akademii mládeže Brno, o.s.,
Merhautova 836/64, 613 00 Brno, IČ: 27045978
21) Finanční neinvestiční transfer pro Studio Aldente, o.s., Kainarova 81,
616 00 Brno, IČ: 22819380
22) Finanční neinvestiční transfer pro Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s.,
Štefánikova 122/53a, 602 00 Brno, IČ: 65761707
23) Finanční neinvestiční transfer pro ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.,
nám. 28. října 22, 602 00 Brno, IČ: 48512702
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24) Finanční neinvestiční transfer pro Veselá divadelní společnost o.p.s.,
Ondruškova 3, 635 00 Brno, IČ: 29285534
M.Landa
25) Implementace jednotného vizuálního stylu statutárního města Brna v městské
části Brno-střed
M.Landa
26) Žádost o souhlas s užitím znaku MČ BS
M.Landa
27) Schválení jednotné brněnské metodiky k udělování souhlasu k vyhrazenému
parkování pro osoby se zdravotním postižením a její zveřejnění na webu
radnice
Mgr.Flamiková
28) Spojení Vaňkova náměstí s Mendlovým náměstím
Ing.arch.Bořecký
29) Návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna z podnětu
navrhovatele, společnosti Palác Trnitá Brno, a.s., pozemky v k.ú.
Trnitá mezi ulicemi Trnitá a Opuštěná, obec Brno
Ing.arch.Bořecký
30) Úprava směrné části Územního plánu města Brna – ul. Mlýnská,
pozemky par. čís. 282/2, 282/6, k.ú. Trnitá, obec Brno
Ing.arch.Bořecký
31) Přestavba a dostavba OD Tesco Brno Dornych
Ing.arch.Bořecký
32) Změna stavby před dokončením spočívající ve změně počtu obchodních
jednotek v 1. NP, Heršpická 788/9, k.ú. Štýřice, obec Brno
Ing.arch.Bořecký
33) Odsvěření pozemků parc.č. 425/1,2,4,5,6; 426/2,3,4,5, k.ú. Stránice
a staveb na nich se nacházejících
S.Bartík
34) Schválení podání grantové žádosti Nadace Proměny na revitalizaci
Svrateckého nábřeží
RNDr.Chvátal
35) Soudní vymáhání pohledávek
Mgr.Navrátil
36) Souhlas se zvláštním užíváním komunikace
Bc.Hejmalíčková
37) Návrhy lokalit na území MČ Brno-střed na rozmístění dalších sběrných
nádob na separovaný sběr odpadů
Mgr.Hrnčíř
38) VZ malého rozsahu – připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č. 12110711 pro nové odběrné místo v parku
na náměstí 28. října pro Památník holocaustu
Výběr dodavatele, návrh smlouvy
Mgr.Hrnčíř
39) Rekonstrukce Björnsonova sadu – smlouva o převodu práv a povinností
z územního rozhodnutí na nabyvatele – E.ON Distribuce, a.s.
Návrh smlouvy
Mgr.Hrnčíř
40) VZ malého rozsahu – Výběr nejvhodnější nabídky na multifunkční stroje
Bc.Kolbábek
41) Dispozice s majetkem /99/14/ - Nabytí p.č. 1589/1, k.ú. Veveří
(vnitroblok)
Ing.Vodáková
42) Dispozice s majetkem /97/14/ - Pronájem p.č. 902/1, k.ú. Staré Brno
(Rybářská)
Ing.Vodáková
43) Dispozice s majetkem /15/46/ - Směna p.č. 873/2,4, k.ú. Staré Brno
(Poříčí)
Ing.Vodáková
44) Dispozice s majetkem /15/68/ - Pronájem p.č. 1479/10,11,12, k.ú. Pisárky
(Pisárecká)
Ing.Vodáková
45) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – ZŠ Brno,
Bakalovo nábřeží 8, p.o.
Mgr.Ondrašíková
46) Kurz pro získání základního vzdělání – ZŠ a MŠ Brno,
nám. 28. října 22, p.o.
Mgr.Ondrašíková
47) Přerušení provozu školních družin v době velikonočních prázdnin:
ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.,
ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o., ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
Mgr.Ondrašíková
48) Přerušení provozu MŠ Mlýnská 27 při ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21,
p.o.
Mgr.Ondrašíková

49) Přípravné třídy v ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
Mgr.Ondrašíková
50) Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor v
budově ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o. v souvislosti s ukončením nájmu
automatu na teplé nápoje
Mgr.Ondrašíková
51) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (I. část)
Mgr.Vernerová
52) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (II. část)
Mgr.Vernerová
53) Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce
a)
), Cejl 51, Brno, byt č. 1
b)
Křídlovická 59, Brno, byt č. 18
c)
), Botanická 41, Brno, byt č. 20
d)
), Starobrněnská 7, Brno, byt č. 11
e)
Konečného nám. 5, Brno, byt č. 18
f)
), Smetanova 30, Brno, byt č. 4
Mgr.Vernerová
54) Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí
a)
), Traubova 7, Brno, byt č. 4
b)
), Nádražní 4, Brno, byt č. 49
c)
), Nové sady 16, Brno, byt č. 15
Mgr.Vernerová
55) Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování
a)
), Veveří 12, Brno,
byt č. 3
b)
), Poříčí 37, Brno, byt č. 12
c)
), Žižkova 2, Brno, byt č. 10
Mgr.Vernerová
56) Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a společný nájem bytu
Mgr.Vernerová
57) Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a skončení nájmu bytu
Mgr.Vernerová
58) Zúžení předmětu nájmu
a)
), Kapucínské nám. 10, Brno, byt č. 6
b)
), Lidická 69, Brno, byt č. 15
Mgr.Vernerová
59) Společný nájem bytu
a)
), Údolní 52, Brno, byt č. 8
b)
Veveří 73, Brno, byt č. 5
c)
), Poříčí 39, Brno, byt č. 13
Mgr.Vernerová
60) Přidělení bytů v prioritním zájmu pronajímatele
a) byt č. 58, Koniklecová 5, Brno
b) byt č. 63, Koniklecová 5, Brno
Mgr.Vernerová
61) Dohoda o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
Mgr.Vernerová
62) Skončení nájmu bytu (I. část)
Mgr.Vernerová
63) Skončení nájmu bytu (II. část)
Mgr.Vernerová
64) Skončení nájmu bytu (III. část)
Mgr.Vernerová
65) Skončení nájmu bytu (IV. část)
Mgr.Vernerová
66) Skončení nájmu bytu (V. část)
Mgr.Vernerová
67) Uzavření nájemní smlouvy (I. část)
a)
), Kotlářská 11, Brno, byt č. 7
b)
), Botanická 45a, Brno, byt č. 3
c)
), Botanická 45a, Brno, byt č. 21
d)
), Lidická 8, Brno, byt č. 13
e)
), Poříčí 37, Brno, byt č. 6
f)
), Křídlovická 64, Brno, byt č. 16
g)
), Josefská 23, Brno, byt č. 9
h)
), Pellicova 1b, Brno, byt
č. 3

ch)
), Vídeňská 36, Brno, byt č. 14
i)
), Moravské nám. 12, Brno, byt č. 32
j)
), Novobranská 10, Brno, byt č. 7
k)
Kounicova 1, Brno, byt č. 9
l)
), Botanická 45, Brno, byt č. 12
m)
), Václavská 13, Brno, byt č. 8
68) Uzavření nájemní smlouvy (II. část)
69) Uzavření nájemní smlouvy (III. část)
70) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Rumiště 7, Brno, byt č. 4
71) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Stará 2, Brno, byt č. 18
72) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Starobrněnská 15, Brno, byt č. 1
73) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Tučkova 38, Brno, byt č. 7
74) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Úvoz 16, Brno, byt č. 5
75) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Vachova 4, Brno, byt č. 6
76) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Vachova 4, Brno, byt č. 17
77) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Cejl 49, Brno, byt č. 2.2
78) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Cejl 51, Brno, byt č. 2
79) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Dornych 25a, Brno, byt č. 21
80) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Dornych 29, Brno, byt č. 14
81) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Dvořákova 8, Brno, byt č. 2
82) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Koliště 61, Brno, byt č. 1
83) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Křídlovická 3, Brno, byt č. 2
84) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Křídlovická 53, Brno, byt č. 17
85) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Křídlovická 59, Brno, byt č. 10
86) Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. 1, Milady Horákové 17, Brno
87) Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. 8, Špitálka 14, Brno
88) Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. 13, Křídlovická 59, Brno
89) Seznam bytů ke zveřejnění na ÚD MČ BS
90) Sloučení bytů – Cejl 49, Brno
91) Sloučení bytů – Václavská 15, Brno
92) Žádost o prominutí pohledávky – Masarykova 3/5, Brno, NP č. 101
93) Žádost o prominutí pohledávky – Novobranská 10, Brno, NP č. 101
94) Žádost o narovnání vztahu – Opletalova 4, Brno, NP č. 102
95) Pronájem nebytových prostor
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96) Záměr pronájmu nebytových prostor
Mgr.Vernerová
97) Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor
Mgr.Vernerová
98) Volné nebytové prostory k pronájmu
Mgr.Vernerová
99) Dodatky k pojistným smlouvám
Ing.Matejov
100) Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS
P.Pacal
101) Nabídka společnosti Teplárny Brno, a.s. na zajištění rekonstrukce
výměníkových stanic Mášova 21 a Mášova 23a
P.Pacal
102) Pivovarská – obnovení zahrádkářské kolonie
P.Pacal
103) Stará 1,11,15,24 – PODA – souhlas vlastníka s instalací komunikační sítě
P.Pacal
104) Husova 9 –
, žádost o slevu z nájmu
P.Pacal
105) Anenská 8 –
, žádost o slevu z nájmu
P.Pacal
106) Hrnčířská 21 – žádost o slevu z nájmu,
P.Pacal
107) Anenská 8 –
, žádost o slevu z nájmu za sklep
P.Pacal
108) Zelný trh 21 –
, žádost o slevu z nájmu za sklep
P.Pacal
109) Kobližná 9 –
, žádost o slevu z nájmu za sklep
P.Pacal
110) Kobližná 15 –
, žádost o slevu z nájmu za sklep
P.Pacal
111) Křížová 8 –
, žádost o slevu z nájmu za sklep
P.Pacal
112) Konečného nám. 6 – žádost o umoření vložených nákladů, nebytový
prostor č. 101
P.Pacal
113) Biskupská 3 – žádost o inominátní smlouvu, nebytový prostor č. 102
P.Pacal
114) Lidická 17 – náhrada nákladů za instalaci plynového kotle, HUSKY CZ, s.r.o. P.Pacal
115) Milady Horákové 19 – žádost o slevu z nájmu, nebytový prostor č. 106
P.Pacal
116) Francouzská 20 – žádost o navýšení nákladů na opravu bytu,
P.Pacal
117) Kotlářská 11 – žádost o navýšení nákladů na opravy bytu a o snížené nájemné
po dobu oprav,
P.Pacal
118) Konečného náměstí 2 – náhrada nákladů za opravy v bytě,
P.Pacal
119) Orlí 5 – žádost o prodloužení platby sníženého nájemného,
P.Pacal
120) Průchodní 1 – žádost o prodloužení platby sníženého nájemného,
P.Pacal
121) Poříčí 39 – žádost o prodloužení termínu oprav bytu,
P.Pacal
122) Lidická 8 – revokace usnesení
P.Pacal
123) Lidická 8 – JOY IMPORT, s.r.o., nebytový prostor č. 103
P.Pacal
124) Lidická 47 – technický stav dvorního objektu
P.Pacal
125) Havarijní servis v domech ve správě Správy nemovitostí městské části
Brno-střed, p.o.
P.Pacal
126) VZ malého rozsahu
a) Průchodní 1 – oprava dvorní fasády
b) Radnická 3 – oprava dvorní fasády
c) Orlí 11 – výměna oken ve dvoře a oprava fasád ve dvoře
d) Údolní 51 – výměna oken v celém domě, oprava fasád, oprava balkonů
e) Lidická 47 – oprava uliční fasády, oprava schodiště a oprava soklu ve dvoře
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
P.Pacal
127) VZ malého rozsahu
ZŠ Brno, Antonínská 3 – optické rozvody, dodávka a instalace aktivních
prvků vč. IP telefonie
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
P.Pacal

128) Návrh na zrušení nařízení statutárního města Brna č. 2/2006
Mgr.Navrátil
129) Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZMČ BS,
kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
Mgr.Navrátil
130) Vzor inominátní smlouvy – spoluvlastnické domy
P.Pacal
131) Zelný trh 250/14-16 – vizualizace navrhovaných oprav objektu
P.Pacal
132) Statický návrh oprav památkově chráněné zastávky Obilní trh
P.Pacal
133) Hlinky 46a – záměr pronájmu části pozemku
P.Pacal
134) VZ malého rozsahu
a) Křenová 23 – rekonstrukce sytému ústředního vytápění domu
b) Anenská 8 – oprava kanalizace
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
P.Pacal
135) Žádost MČ Brno-střed o dotaci – "Příroda na dosah – přírodní zahrada"
při MŠ Brno, Úvoz 57, p.o.
Mgr.Ondrašíková
136) Žádost MČ Brno-střed o dotaci – "Zahrada v podhradí"
při MŠ Zdislava Brno, Pellicova 4, p.o.
Mgr.Ondrašíková
137) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, nám 28. října 22,
p.o. do dotačního programu MŠMT ČR – "Podpora zabezpečení
škol a školských zařízení"
Mgr.Ondrašíková
138) ADEGO s.r.o. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
M.Landa
139) Různé – informace, zprávy členů rady
140) Ověření zápisu
141) Závěr
Bod 40 stažen.

USNESENÍ 14. RMČ BS
Usnesení 114.01. Kontrola usnesení RMČ BS
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení RMČ BS.
Usnesení 114.02. Mgr. Vladimír Koudelka, OSVČ – žádost o poskytnutí záštity a užití
znaku MČ BS
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Mgr. Vladimíra
Koudelku, OSVČ při pořádání 10. ročníku Příhraničních slavností, které se uskuteční
30. 4. 2015 a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 114.03. Mgr. Vladimír Koudelka, OSVČ – žádost o poskytnutí záštity a užití
znaku MČ BS
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Mgr. Vladimíra
Koudelku, OSVČ při pořádání akce DVANÁCTÉ BRNĚNSKÉ VELIKONOCE NA
LEDĚ, které se uskuteční 2. 4. 2015 a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 114.04. Metro Music s.r.o. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Metro Music s.r.o. při
pořádání mezinárodního hudebního open-air festivalu Čarodějáles 2015, který se
uskuteční 30. 4. 2015 a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 114.05. Finanční neinvestiční transfer pro Sdružení Nakročeno, z.s.,
Bratislavská 5a, 602 00 Brno, IČ: 02288451
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Sdružení Nakročeno, z.s., Bratislavská 5a, 602 00
Brno, IČ: 02288451 ve výši 10 000,- Kč na podporu uspořádání lekcí dramatické
výchovy a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a

pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 114.06. Finanční neinvestiční transfer pro Občanské sdružení Brněnský
dráček, z.s., U Pošty 8, 625 00 Brno, IČ: 22842578
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Občanské sdružení Brněnský dráček, z.s., U Pošty 8,
625 00 Brno, IČ: 22842578 ve výši 20 000,- Kč na podporu uspořádání 15. oblastního
kola celostátní přehlídky vystoupení dětí z mateřských škol z Brna a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 114.07. Finanční neinvestiční transfer pro Centrum Mandala, o.s.,
Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ: 22768599
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Centrum Mandala, o.s., Loosova 356/13, 638 00
Brno, IČ: 22768599 ve výši 10 000,- Kč na podporu uspořádání vernisáže s
výstavou Mandala dětem a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 114.08. Finanční neinvestiční transfer pro Český svaz bojovníků za svobodu,
Městský výbor v Brně, o.s., Generála Píky 2, 613 00 Brno, IČ: 00442755
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Český svaz bojovníků za svobodu, Městský výbor
v Brně, o.s., Generála Píky 2, 613 00 Brno, IČ: 00442755 ve výši 6 000,- Kč na
podporu činnosti svazu a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 114.09. Finanční neinvestiční transfer pro Flamingos Brno, o.s.,
Kampelíkova 14, 602 00 Brno, IČ: 22725032
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,

schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Flamingos Brno, o.s., Kampelíkova 14, 602 00 Brno,
IČ: 22725032 ve výši 5 000,- Kč na podporu celoroční činnosti a uspořádání turnajů
ve florbalu a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 114.10. Finanční neinvestiční transfer pro Modrá beruška – Komunitní
centrum rodičů a dětí s poruchou autistického centra, z.s., Kozinova 18, 627 00
Brno, IČ: 01775332
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Modrá beruška – komunitní centrum rodičů a dětí s
poruchou autistického centra, z.s., Kozinova 18, 627 00 Brno, IČ: 01775332 ve výši
20 000,- Kč na podporu uspořádání 2. konference rodičů dětí s PAS a propagace
kampaně Česko svítí modře a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 114.11. BESKYD DZR, o.p.s., Hlavní třída 2326, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 28618530
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
nedoporučuje
ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro BESKYD DZR, o.p.s., Hlavní
třída 2326, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28618530 na podporu domova se zvláštním
režimem – sociální zaměření a
nedoporučuje
ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou tohoto materiálu a
ukládá
OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 114.12. Finanční neinvestiční transfer pro BOHEMIA JAZZ FEST, o.p.s.,
Pařížská 19, 110 00 Praha 1- Josefov, IČ: 27382354
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
doporučuje
ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro BOHEMIA JAZZ FEST, o.p.s.,
Pařížská 19, 110 00 Praha 1- Josefov, IČ: 27382354 ve výši 5.000,- Kč na podporu
uspořádání 10. ročníku mezinárodního hudebního festivalu a
doporučuje

ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou tohoto materiálu a
ukládá
OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 114.13. Finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s.,
Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
doporučuje
ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s.,
Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441 ve výši 5 000,- Kč na podporu uspořádání
5. ročníku turnaje ve vodním fotbálku a
doporučuje
ZMČ BS schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 114.14. GYMNASIA CANTANT, o.s., Gymnasium Brno, Vídeňská 55/47,
639 00 Brno, IČ: 26639181
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
doporučuje
ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro GYMNASIA CANTANT, o.s.,
Gymnasium Brno, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno, IČ: 26639181 ve výši 20 000,- Kč
na podporu uspořádání XXI. ročníku hodnocené přehlídky GYMNASIA CANTANT
2015 a
doporučuje
ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou tohoto materiálu a
ukládá
OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 114.15. Finanční neinvestiční transfer pro JAZZFESTBRNO, o.p.s.,
Koláčkova 21, 621 00 Brno, IČ: 27028194
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
doporučuje
ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro JAZZFESTBRNO, o.p.s.,
Koláčkova 21, 621 00 Brno, IČ: 27028194 ve výši 20 000,- Kč na podporu uspořádání
14. ročníku jazzového festivalu a
doporučuje
ZMČ BS schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned

Usnesení 114.16. Finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Petra Lukase, OSVČ,
Kunštátská 11, 621 00 Brno, IČ: 72414171
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
doporučuje
ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Petra Lukase, OSVČ,
Kunštátská 11, 621 00 Brno, IČ: 72414171 ve výši 20.000,- Kč na podporu realizace
výstavy České korunovační klenoty na dosah a
doporučuje
ZMČ BS schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 114.17. Finanční neinvestiční transfer pro Sportovní klub policie Kometa Brno,
z.s., Bauerova 321/5, 603 00 Brno, IČ: 41604164
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Sportovní klub policie Kometa Brno, z.s., Bauerova
321/5, 603 00 Brno, IČ: 41604164 ve výši 10 000,- Kč na podporu uspořádání Ligy
brněnských škol ve vodním pólu a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 114.18. Finanční neinvestiční transfer pro Soliton, o.s., Orlí 481/5, 602 00 Brno,
IČ: 69652368
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Soliton, o.s., Orlí 481/5, 602 00 Brno, IČ: 69652368
ve výši 20 000,- Kč na podporu vzdělávání v environmentálních, zemědělských a
technických oborech a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 114.19. Finanční neinvestiční transfer pro Sportovní akademii mládeže Brno,
o.s., Merhautova 836/64, 613 00 Brno, IČ: 27045978
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
doporučuje
ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro Sportovní akademii mládeže Brno,
o.s., Merhautova 836/64, 613 00 Brno, IČ: 27045978 ve výši 10.000,- Kč na podporu
basketbalové ligy mládeže a

doporučuje
ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou tohoto materiálu a
ukládá
OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 114.20. Finanční neinvestiční transfer pro Studio Aldente, o.s., Kainarova 81,
616 00 Brno, IČ: 22819380
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Studio Aldente, o.s., Kainarova 81, 616 00 Brno, IČ:
22819380 ve výši 5 000,- Kč na podporu uspořádání nejen divadelní oslavu 10. výročí
světového dne Downova syndromu a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 114.21. Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s., Štefánikova 122/53a,
602 00 Brno, IČ: 65761707
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
doporučuje
ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro Folklorní sdružení JÁNOŠÍK
Brno, z.s., Štefánikova 122/53a, 602 00 Brno, IČ: 65761707 ve výši 20 000,- Kč
na podporu uspořádání XVIII. ročníku letních folklorních večerů a
doporučuje
ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou tohoto materiálu a
ukládá
OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 114.22. Finanční neinvestiční transfer pro ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22,
p.o., nám. 28. října 22, 602 00 Brno, IČ: 48512702
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o., nám. 28. října
22, 602 00 Brno, IČ: 48512702 ve výši 7 000,- Kč na podporu uspořádání
Olympijského dne a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned

Usnesení 114.23. Finanční neinvestiční transfer pro Veselá divadelní společnost o.p.s.,
Ondruškova 3, 635 00 Brno, IČ: 29285534
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
odkládá
rozhodnutí a
ukládá
Finančnímu výboru opětovně projednat.
Usnesení 114.24. Implementace jednotného vizuálního stylu statutárního města Brna
v městské části Brno-střed
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015 projednala návrh postupu řešení při
implementaci jednotného vizuálního stylu statutárního města Brna v městské části
Brno-střed a
bere na vědomí
dopis starosty MČ Brno-střed ve znění dle přílohy č. 1 a dopis primátora statutárního
města Brna ve znění dle přílohy č. 2;
ukládá
Odboru Kancelář starosty a vnějších vztahů ÚMČ BS rozpracovat a připravit ve
spolupráci s Kanceláří strategie města MMB návrh řešení při implementaci jednotného
vizuálního stylu statutárního města Brna v městské části Brno-střed;
ukládá
Odboru Kancelář starosty a vnějších vztahů ÚMČ BS výsledky navrženého řešení
předložit samosprávným orgánům MČ BS k projednání.
Usnesení 114.26. Schválení jednotné brněnské metodiky k udělování souhlasu
k vyhrazenému parkování pro osoby se zdravotním postižením a její zveřejnění
na webu radnice
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
metodiku OD MMB k udělování souhlasu k vyhrazenému parkování pro osoby se
zdravotním postižením,
souhlasí
s jeho zveřejněním na webu radnice městské části Brno-střed,
ukládá
sekretariátu 3. místostarostky zaslat usnesení OD MMB a
ukládá
vedoucí Odboru obchodu, dopravy a služeb MČ Brno-střed zajistit zveřejnění
metodiky na webu radnice.
Termín: ihned
Usnesení 114.27. Spojení Vaňkova náměstí s Mendlovým náměstím
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
realizovat veřejné, stále přístupné pěší spojení Vaňkova náměstí a Mendlova náměstí a
činit k tomu reálné brzké kroky. Doporučuje využít stávající cestu vedoucí
zahrádkovými osadami, tzn. pozemky parc. č. parc. č. 699, 739/1 – část, vše v k.ú.
Staré Brno, obec Brno, za předpokladu provedení nových plotů podél cesty (včetně
branek u vstupu do jednotlivých zahrádek). Zároveň Rada MČ BS podporuje i vznik
dalších dvou navrhovaných tras, tzn. severní trasy pod MOÚ a jižní trasy nad
pivovarem Starobrno (pozemek parc. č. 697) a doporučuje nepřijímat kroky, které by

dané trasy ohrožovaly nebo znemožňovaly a
ukládá
Ing.arch. Petru Bořeckému zaslat výpis žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 114.28. Návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna z podnětu
navrhovatele, společnosti Palác Trnitá Brno a.s., pozemky v k.ú. Trnitá mezi
ulicemi Trnitá a Opuštěná, obec Brno
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
bere na vědomí
usnesení Komise výstavby a územního rozvoje ze dne 24. 02. 2015 a
souhlasí
s návrhem na pořízení změny Územního plánu města Brna na navýšení IPP z podnětu
navrhovatele, společnosti Palác Trnitá Brno a.s., pozemky v k. ú. Trnitá mezi ulicemi
Trnitá a Opuštěná, obec Brno, za dodržení těchto podmínek a doporučení:
1. u bloků B1 až B6, A1 bude dodržena maximální výška s římskou stávající budovy
Městského úřadu Šlapanice + 1 ustupující podlaží, při zachování situace
navrhované stavby
2. bude řešeno veřejné parkování pro krátkodobá stání
3. střechy s ohledem na funkci estetickou, ekologickou, pohledovou i pro zlepšení
odtokových poměrů srážkové vody budou pokryty intenzivní zelenou střechou a
ukládá
Ing.arch. Petru Bořeckému zaslat výpis žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 114.29. Úprava směrné části Územního plánu města Brna – ul. Mlýnská,
pozemky par. čís. 282/2, 282/6, k. ú. Trnitá, obec Brno
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s úpravou směrné části Územního plánu města Brna – ul. Mlýnská, pozemky par. čís.
282/2, 282/6, k. ú. Trnitá, obec Brno za podmínky zajištění, že zde budovaný objekt
nepřevýší hřeben sousední budovy na ul. Mlýnská o více jak 2 m a
ukládá
Ing.arch. Petru Bořeckému zaslat výpis žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 114.30. Přestavba a dostavba OD Tesco Brno Dornych
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
bere na vědomí
usnesení Komise výstavby a územního rozvoje ze dne 24. 02. 2015 a
souhlasí
s investičním záměrem přestavby a dosavby OD Tesco Brno Dornych za těchto
podmínek a doporučení:
- společnost Tesco Stores ČR, a.s., doloží podrobnější podklady obsahové
náplně a možností kapacit pro veřejné využití (kupř. volnočasové aktivity pro
děti a mládež, veřejný bezplatný hrací koutek s herními prvky, family point,
parkování pro nádraží, nebytová jednotka pro účely MČ BS nebo SMB na
hlavní trase typu Urban centrum, nabíječka na elektromobily, veřejné toalety,
parkovací centrum pro kola)
- bude prověřeno studií únosnost/řešení napojení na ulici Úzká s ohledem na

-

-

navýšení kapacity parkování
střecha přístaveb bude pokryta intenzivní zelenou střechou (a to s ohledem na
funkci estetickou, ekologickou, pohledovou i pro zlepšení odtokových poměrů
srážkové vody), včetně případné veřejné bezplatné vyhlídkové partie nebo
malé střešní parkové úpravy
bude doplněna podrobnější dokumentace stavebního záměru
bude vypasána veřejná urbanisticko-architektonická soutěž na řešení
stavebního záměru a přilehlého okolí za relevantní účasti SMB a MČBS
s hlasovacími právy a respektování jejích výsledků a

ukládá
Ing.arch. Petru Bořeckému zaslat výpis žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 114.31. Změna stavby před dokončením spočívající ve změně počtu obchodních
jednotek v 1. NP, Heršpická 788/9, k. ú. Štýřice, obec Brno
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
se změnou stavby před dokončením stavby spočívající ve změně počtu obchodních
jednotek v 1. NP objektu Heršpická 788/9, k. ú. Štýřice, obec Brno a
ukládá
Ing.arch. Petru Bořeckému zaslat výpis žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 114.32. Odsvěření pozemků parc.č. 425/1,2,4,5,6; 426/2,3,4,5, k.ú. Stránice a
staveb na nich se nacházejících
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
revokuje
usnesení č. 251.94. ze 151. zasedání RMČ BS konaného dne 14.11.2014, které znělo:
„RMČ BS na 151. zasedání, konaném dne 14.11.2014 projednala návrh a bere na
vědomí stanovisko JUDr. Radka Ondruše – “Informace k otázce dalšího postupu v ca
Wilson”, souhlasí s odsvěřením pozemků parc.č. 425/1,2,4,5,6; 426/2,3,4,5 v k.ú.
Stránice a staveb na nich se nacházejících Městské části Brno-střed, žádá SmB o
odsvěření pozemků parc.č. 425/1,2,4,5,6; 426/2,3,4,5 v k.ú. Stránice a staveb na nich
se nacházejících a ukládá vedoucímu majetkového odboru zajistit odeslání žádosti o
odsvěření SmB.
v části:
- souhlasí s odsvěřením pozemků parc.č. 425/1,2,4,5,6; 426/2,3,4,5 v k.ú. Stránice a
staveb na nich se nacházejících Městské části Brno-střed
a
- žádá SmB o odsvěření pozemků parc.č. 425/1,2,4,5,6; 426/2,3,4,5 v k.ú. Stránice a
staveb na nich se nacházejících
V ostatním zůstává usnesení beze změny a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení SmB.
Usnesení 114.33. Podání grantové žádosti Nadace Proměny na revitalizaci Svrateckého
nábřeží
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
podání grantové žádosti Nadace Proměny na revitalizaci Svrateckého nábřeží a

schvaluje
využití znaku MČ Brno-střed Mgr. Jaroslavem Biolkem zástupcem Inciativy P.A.R.K.
na akci „Veřejná diskuse aneb brněnské nábřeží ožívá?“, která proběhne 21.3.2015 na
Táborského nábřeží a v budově Lipky o.s. na Kamenné 20 a
pověřuje
předsedu Komise pro strategické plánování RNDr. Filipa Chvátala podáním grantové
žádosti na Nadaci Proměny na revitalizaci Svrateckého nábřeží a
jmenuje
pro potřeby realizace projektu jako osobu odpovědnou za:
- technické zajištění projektu - Mgr. Zbyňka Hrnčíře – Vedoucího odboru ŽP MČ
Brno-střed
- komunikaci a práci s veřejností v průběhu projektu – Mgr. Jasnu Flamikovou – Třetí
místostarostu MČ Brno-střed
Termín: 30.03.2015
Usnesení 114.34. Soudní vymáhání pohledávek
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s uplatňováním nároků statutárního města Brna, městské části Brno-střed za třetími
osobami, uvedenými v příloze č. 1,
ukládá
pověřenému vedoucímu Odboru právního a organizačního uplatňování nároků zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 114.35. Souhlas se zvláštním užíváním komunikace
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
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 114.36. Návrhy lokalit na území MČ Brno-střed na rozmístění dalších sběrných
nádob na separovaný sběr odpadů
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
navrhuje
-na rozmístění dalších nadzemních sběrných nádob na separovaný sběr odpadů
lokality uvedené v příloze
-umístění podzemních nádob na separovaný sběr odpadů lokalitu náměstí Míru dle
přílohy a
ukládá
odboru životního prostředí zajistit zaslání tohoto usnesení OŽP MMB.
Termín: ihned
Usnesení 114.37. VZ malého rozsahu – připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č. 12110711 pro nové odběrné místo v parku na náměstí
28. října pro Památník holocaustu
Výběr dodavatele, návrh smlouvy
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,

schvaluje
s odkazem na čl. 2.3.1. organizační směrnice č. 38/2008 (zadávání veřejných zakázek
dle zákona č. 137/2006 Sb.) „Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č. 12110711“ s provozovatelem distribuční soustavy E.ON
Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
v zastoupení společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, která je přílohou usnesení;
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem,
MČ Brno-střed a
provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, v zastoupení společnosti E.ON Česká
republika, s.r.o., IČ: 25733591, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed bezodkladným podpisem smlouvy,
ukládá
vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ BS podpis smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 114.38. „Rekonstrukce Björnsonova sadu“ – smlouva o převodu práv a
povinností z územního rozhodnutí na nabyvatele – E.ON Distribuce, a.s.
Návrh smlouvy
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
„Smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí“ s nabyvatelem E.ON
Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
v zastoupení společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, která je přílohou usnesení;
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a nabyvatelem
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, v zastoupení společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
pověřuje
vedoucího OŽP bezodkladným podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 114.39. Dispozice s majetkem /99/14/ - Nabytí p.č. 1589/1, k.ú. Veveří
(vnitroblok)
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
souhlasí
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1589/1 o vým. 3997 m2, k.ú. Veveří,
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Brna,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 114.40. Dispozice s majetkem /97/14/ - Pronájem p.č. 902/1, k.ú. Staré Brno
(Rybářská)
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015, projednala návrh na dispozici s

majetkem a
souhlasí
s pronájmem části pozemku p.č. 902/1, k.ú. Staré Brno, vlastníkům garáží, na dobu
max. 5 let dle stanoviska OÚPR MMB č.j. MMB/0456903/2013Hus z 10.12.2013,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 114.41. Dispozice s majetkem /15/46/ - Směna p.č. 873/2,4, k.ú. Staré Brno
(Poříčí)
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
souhlasí
se směnou pozemku p.č. 873/4 o vým. 37 m2 a části pozemku 873/2 o vým. cca 217
m2, k.ú. Staré Brno ve vlastnictví statutárního města Brna, za pozemek p.č. 873/3 o
vým. 28 m2, k.ú. Staré Brno, ve vlastnictví firmy Autocentrum ROS, a.s. s doplatkem,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 114.42. Dispozice s majetkem /15/68/ - Pronájem p.č. 1479/10,11,12,
k.ú. Pisárky (Pisárecká)
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
bere na vědomí
konání akce „Hon na velikonoční vajíčka“ dne 4.4.2015 na pozemku
p.č.1479/10,11,12, k.ú. Pisárky,
požaduje
zabezpečení konání akce „Hon na velikonoční vajíčka“ v souladu s příslušnými
platnými předpisy,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 114.43. Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru – ZŠ Brno,
Bakalovo nábřeží 8, p.o.
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s přijetím finančního daru ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. od pana
,
a to finanční částky ve výši 2 000,- Kč a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitelku školy o stanovisku RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 114.44. Kurz pro získání základního vzdělání - ZŠ a MŠ Brno,
nám. 28. října 22, p.o.
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s organizováním kurzu pro získání základního vzdělání Základní školou a mateřskou
školou Brno, nám. 28. října 22, příspěvkovou organizací ve školním roce 2015/2016
a to v podobě jedné třídy denní formy vzdělávání a v dálkové formě vzdělávání.
Termín: ihned

Usnesení 114.45. Přerušení provozu školních družin v době velikonočních prázdnin:
ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., ZŠ Brno, Úvoz 55,
p.o., ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
bere na vědomí
přerušení provozu školních družin při ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o., ZŠ a MŠ Brno,
Křenová 21, p.o., ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o., ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
v době velikonočních prázdnin, tj. ve dnech 2. 4. 2015 - 3. 4. 2015 včetně a
ukládá
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele škol o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 114.46. Přerušení provozu MŠ Mlýnská 27 při ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
bere na vědomí
přerušení provozu MŠ Mlýnská 27 v době velikonočních prázdnin: 2. a 3. 4. 2015 a
ukládá
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele školy o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 114.47. Přípravné třídy na ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
zřízení dvou přípravných tříd v Základní škole a mateřské škole Brno, nám. 28. října
22, 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 114.48. Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor
v budově ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o. v souvislosti s ukončením nájmu automatu
na teplé nápoje
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
návrh na změnu Smlouvy č. 140028359/CETP/SMT/007 formou Dodatku č.1, kterým
se ukončuje nájemní vztah k provozování automatu na teplé nápoje v budově ZŠ Brno,
Antonínská 3, p.o. a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem Dodatku č.1 o nájmu (dle přílohy) a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže podpis výše uvedeného
dokumentu zajistit.
Termín ihned

Usnesení 114.49. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (I. část)
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
trvá
na vyklizení bytu č. 12, Křížová 6, Brno, uživatel:
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS.
Termín: ihned

)a

Usnesení 114.50. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (II. část)
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
bere na vědomí
pravomocné rozhodnutí KS v Brně č.j. 19 Co 106/2013-48 ze dne 16.10.2013, PM
31.10.2013 s tím, že zaslaná výpověď z nájmu bytu č. 11 v domě Rumiště 2, Brno, je
neplatná a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 114.51. Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce
a/
), Cejl 51, Brno, byt č. 1
b/
), Křídlovická 59, Brno, byt č. 18
c/
), Botanická 41, Brno, byt č. 20
d/
), Starobrněnská 7, Brno, byt č. 11
e/
), Konečného nám. 5, Brno, byt č. 18
f/
), Smetanova 30, Brno, byt č. 4
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
a/ bere na vědomí
přechod nájmu bytu č. 1, Cejl 51, Brno, dle § 2279 obč. zákoníku, z původního
nájemce
), která zemřela dne 29.08.2014, na
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Cejl 51, Brno, nájemce:
na dobu určitou od 01.05.2015 do 29.08.2016, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 7,
b/ bere na vědomí
přechod nájmu bytu č. 18, Křídlovická 59, Brno, dle § 706 obč. zákoníku, z původního
nájemce
), která zemřela dne 08.07.1991, na
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, Křídlovická 59, Brno, nájemce:
, na dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 7,

c/ bere na vědomí
přechod nájmu bytu č. 20, Botanická 41, Brno, dle § 2279 obč. zákoníku, z původního
nájemce
), který zemřel dne 01.05.2014, na
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, Botanická 41, Brno, nájemce:
na dobu určitou od 01.05.2015 do 01.05.2016, 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 30.04.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 7,
d/ bere na vědomí
nesplnění podmínek pro přechod nájmu bytu č. 11, Starobrněnská 7, Brno, dle § 2279
obč. zákoníku, z původního nájemce
), který zemřel dne
09.06.2014, na
e/ bere na vědomí
přechod nájmu bytu č. 18, Konečného nám. 5, Brno, dle § 2279 obč. zákoníku, z
původního nájemce
), která zemřela dne 23.08.2014, na
),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, Konečného nám. 5, Brno, nájemce:
na dobu určitou od 01.05.2015 do 23.08.2016, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 7,
f/ bere na vědomí
přechod nájmu bytu č. 4, Smetanova 30, Brno, dle § 706 obč. zákoníku, z původního
nájemce
která zemřela dne 01.10.1980, na
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Smetanova 30, Brno, nájemci:
na dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2015, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2015. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 8 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až c/, e/ a f/ v souladu s usnesením a seznámit žadatele s usnesením ve
vztahu k bodu d/.
Termín: ihned
Usnesení 114.52. Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí
a/
Traubova 7, Brno, byt č. 4
b/
), Nádražní 4, Brno, byt č. 49
c/
Nové sady 16, Brno, byt č. 15
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,

a/ bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. 4, Traubova 7, Brno, se po úmrtí
která zemřela dne 28.09.2014, stal
),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Traubova 7, Brno, nájemce:
na dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015. 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. 49, Nádražní 4, Brno, se po úmrtí
který zemřel dne 20.09.2014, stala
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 49, Nádražní 4, Brno, nájemce:
na dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015. 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. 15, Nové sady 16, Brno, se po úmrtí
který zemřel dne 12.02.1994, stala
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, Nové sady 16, Brno, nájemce:
na dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015. 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 114.53. Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování
a/
), Veveří 12, Brno, byt č. 3
b/
), Poříčí 37, Brno, byt č. 12
c/
), Žižkova 2, Brno, byt č. 10
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,

a/ bere na vědomí
že společnými nájemci bytu č. 3, Veveří 12, Brno, se po trvalém opuštění rodinné
domácnosti
) staly
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Veveří 12, Brno, nájemci:
na dobu určitou s účinností od 01.05.2015 do
10.08.2016, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2015. Nájemné bude
stanoveno ve výši 46,06 Kč/m2/měsíc v důsledku provedených stavebních prací
(oprav) v předmětném bytě na základě smlouvy o právu provést stavbu/či práce ze dne
24.11.2011,
b/ bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. 12, Poříčí 37, Brno, se po trvalém opuštění rodinné
domácnosti
stala
),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Poříčí 37, Brno, nájemce:
na dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015. 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. 10, Žižkova 2, Brno, se po trvalém opuštění rodinné
domácnosti
, stal
),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Žižkova 2, Brno, nájemce:
na dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015. 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) 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 114.54. Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a společný nájem bytu
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. 4, Konečného nám. 6, Brno, se po úmrtí
který zemřel dne 18.08.2014, stala
),

schvaluje
uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, Konečného nám. 6, Brno,
dohodou s nájemci
) a
), na dobu
neurčitou od 01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2015. 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) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.55. Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a skončení nájmu bytu
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. 11, Koliště 29, Brno, se po úmrtí
), který zemřel dne 17.09.2014, stala
),
schvaluje
skončení nájmu bytu č. 11, Koliště 29, Brno, nájemce
),
písemnou dohodou ke dni 31.03.2015, 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 31.03.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.56. Zúžení předmětu nájmu
a/
Kapucínské nám. 10, Brno, byt č. 6
b/
), Lidická 69, Brno, byt č. 15
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
neschvaluje
a/ zúžení předmětu nájmu o sklep náležející k bytu č. 6, Kapucínské nám. 10, Brno,
nájemce
b/ zúžení předmětu nájmu o sklep náležející k bytu č. 15, Lidická 69, Brno, nájemce
),
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.57. Společný nájem bytu
a/
), Údolní 52, Brno, byt č. 8
b/
Veveří 73, Brno, byt č. 5
c/
), Poříčí 39, Brno, byt č. 13
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,

a/ neschvaluje
uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 8, Údolní 52, Brno, dohodou
s nájemci
),
)a
),
b/ schvaluje
uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Veveří 73, Brno, dohodou
s nájemci
), na dobu neurčitou od
01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy,
přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2015. 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/ neschvaluje
uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 13, Poříčí 39, Brno, dohodou
s nájemci
)a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu b/ v souladu s usnesením a seznámit žadatele s usnesením ve vztahu k bodu a/
a c/.
Termín: ihned
Usnesení 114.58. Přidělení bytů v prioritním zájmu pronajímatele
a/ byt č. 58, Koniklecová 5, Brno
b/ byt č. 63, Koniklecová 5, Brno
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
a/ schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.04.2015 do 31.03.2017, k bytu č. 58,
Koniklecová 5, Brno s žadateli v tomto pořadí:
1)
Husova 5, 602 00 Brno
2)
), Pěkná 42a, 643 00 Brno
(v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1),
b/ schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.04.2015 do 31.03.2017, k bytu č. 68,
Koniklecová 5, Brno s žadateli v tomto pořadí:
1)
), Koliště 5, 602 00 Brno
2)
), Husova 5, 602 00 Brno
(v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s žadatelem dle odst. 1) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.59. Dohoda o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 9, Křídlovická 61a, Brno,
nájemce
), s podmínkou prokázání úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu

bytu a s podmínkou podpisu dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2015,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a
seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.60. Skončení nájmu bytu (I. část)
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
neschvaluje
skončení nájmu bytu č. 30, Nádražní 4, Brno, nájemce
),
písemnou dohodou a
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. 30, Nádražní 4, Brno s tím, že nájemní vztah skončí
k 31.03.2015, s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů a to nejpozději do 31.03.2015
(v protokolu o předání a převzetí bytu bude uvedeno, že bývalý nájemce prohlašuje, že
jeho případné nároky vyplývající z oprav bytu č. 30, Nádražní 4, Brno, vlastním
nákladem nájemce jsou ke dni podpisu protokolu považovány za vypořádané) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení protokolu správcem k bytu v souladu s usnesením
a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.61. Skončení nájmu bytu (II. část)
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
neschvaluje
skončení nájmu bytu č. 15.1, Cejl 49, Brno, nájemce
),
písemnou dohodou a
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. 15.1, Cejl 49, Brno s tím, že nájemní vztah skončí k
31.03.2015, s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů a to nejpozději do 31.03.2015 a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.62. Skončení nájmu bytu (III. část)
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
skončení nájmu bytu č. 8.1, Cejl 49, Brno, nájemci:
písemnou dohodou ke dni 31.03.2015, 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 31.03.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Termín: ihned
Usnesení 114.63. Skončení nájmu bytu (IV. část)
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
skončení nájmu bytu č. 16, Křídlovická 33, Brno, nájemce
),
písemnou dohodou ke dni 31.03.2015, 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 31.03.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.64. Skončení nájmu bytu (V. část)
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
neschvaluje
skončení nájmu bytu č. 7, Hvězdova 3, Brno, nájemci:
) a
Hvězdova 3, Brno, byt č. 7, písemnou dohodou a
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. 7, Hvězdova 3, Brno s tím, že nájemní vztah skončí
k 31.03.2015, s podmínkou úhrady případných závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů a to nejpozději do 31.03.2015 a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.65. Uzavření nájemní smlouvy (I. část)
a/
), Kotlářská 11, Brno, byt č. 7
b/
), Botanická 45a, Brno, byt č. 3
c/
), Botanická 45a, Brno, byt č. 21
d/
Lidická 8, Brno, byt č. 13
e/
), Poříčí 37, Brno, byt č. 6
f/
Křídlovická 64, Brno, byt č. 16
g/
), Josefská 23, Brno, byt č. 9
h
), Pellicova 1b, Brno, byt č. 3
ch/
), Vídeňská 36, Brno, byt č. 14
i/
), Moravské nám. 12, Brno, byt č. 32
j/
), Novobranská 10, Brno, byt č. 7
k/
), Kounicova 1, Brno, byt č. 9
l/
), Botanická 45, Brno, byt č. 12
m/
), Václavská 13, Brno, byt č. 8
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
a/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Kotlářská 11, Brno, nájemci:
), na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2015, s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 30.04.2015.

Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15,
b/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Botanická 45a, Brno, nájemce
na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15,
c/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, Botanická 45a, Brno, nájemce
, na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15,
d/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Lidická 8, Brno, nájemce
na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15,
e/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Poříčí 37, Brno, nájemce
na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15,
f/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, Křídlovická 64, Brno, nájemci:
na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2015, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2015.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15,
g/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Josefská 23, Brno, nájemce
s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
30.04.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15,
h/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Pellicova 1b, Brno, nájemci:
na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2015, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15,
ch/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Vídeňská 36, Brno, nájemce
na dobu určitou s účinností od 01.05.2015 do 18.06.2016, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15,

i/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32, Moravské nám. 12, Brno, nájemce
), s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků vůči
MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15,
j/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Novobranská 10, Brno, nájemce
na dobu určitou s účinností od 01.05.2015 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 30.04.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15,
k/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Kounicova 1, Brno, nájemce
na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15,
l/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Botanická 45, Brno, nájemce
s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou
podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do
30.04.2015.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15,
m/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Václavská 13, Brno, nájemce
na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2015, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 15 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu dle bodu a/ až
m/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.66. Uzavření nájemní smlouvy (II. část)
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Moravské nám. 12, 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 31.03.2015.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 3 (a to v případě, že bylo
možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu
nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost
nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné) a

ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s
usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.67. Uzavření nájemní smlouvy (III. část)
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, Kounicova 63, 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 31.03.2015.
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 114.68. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce − Rumiště 7, Brno, byt č. 4
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Rumiště 7, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Porhajmova 18, 618 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 30.04.2015, (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 114.69. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Stará 2, Brno, byt č. 18
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, Stará 2, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s žádným z žadatelů a
schvaluje
opětovné zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 18, Stará 2, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce na úřední desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 18, Stará 2, Brno na
opravu vlastním nákladem nájemce na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 114.70. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce − Starobrněnská 15, Brno, byt č. 1
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Starobrněnská 15, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Chaloupky 3, 664 41 Popůvky
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 30.04.2015, (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 114.71. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Tučkova 38, Brno, byt č. 7
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Tučkova 38, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
), Košinova 72, 612 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 30.04.2015, (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 114.72. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Úvoz 16, Brno, byt č. 5
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Úvoz 16, Brno s žádným z žadatelů a
schvaluje
opětovné zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 5, Úvoz 16, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce na úřední desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 5, Úvoz 16, Brno na
opravu vlastním nákladem nájemce na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 114.73. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Vachova 4, Brno, byt č. 6
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Vachova 4, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Chudčická 19, 635 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 30.04.2015, (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 114.74. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Vachova 4, Brno, byt č. 17
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, Vachova 4, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Včelařská 1, 644 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 30.04.2015, (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 114.75. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Cejl 49, Brno, byt č. 2.2
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2.2, Cejl 49, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
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 30.04.2015, (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 114.76. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Cejl 51, Brno, byt č. 2
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Cejl 51, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
Cyrilská 12, 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 30.04.2015, (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.
2)
Hálkova 54, 614 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.05.2015 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 30.04.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned

Usnesení 114.77. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce − Dornych 25a, Brno, byt č. 21
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, Dornych 25a, 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 30.04.2015, (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 114.78. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Dornych 29, Brno, byt č. 14
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Dornych 29, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
), Masná 14, 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 30.04.2015, (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 114.79. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Dvořákova 8, Brno, byt č. 2
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Dvořákova 8, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
), Horní Studénky 112, 789 01 Zábřeh
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 30.04.2015, (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)
Nováčkova 8, 614 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.05.2015 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 30.04.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 114.80. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Koliště 61, Brno, byt č. 1
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Koliště 61, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
Koliště 53, 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 30.04.2015, (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.
2)
Bratislavská 41, 602 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.05.2015 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 30.04.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 114.81. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Křídlovická 3, Brno, byt č. 2
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Křídlovická 3, 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 30.04.2015, (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 114.82. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Křídlovická 53, Brno, byt č. 17
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, Křídlovická 53, Brno na opravu vlastním
nákladem s žadateli v tomto pořadí:
1)
Koliště 9, 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 30.04.2015, (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)
Krajní 35, 635 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 31.05.2015 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 30.04.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Termín: ihned
Usnesení 114.83. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Křídlovická 59, Brno, byt č. 10
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Křídlovická 59, 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 30.04.2015, (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 114.84. Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. 1, Milady Horákové 17, Brno
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
nabídnutí bytové náhrady - byt č. 12, Vídeňská 11, Brno, byt č. 9.3, Cejl 49, Brno a
byt č. 9.3, Bratislavská 41, Brno, pro nájemce:
za stávající byt č. 1, Milady Horákové 17, Brno a
ukládá
seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.85. Nabídnutí bytové náhrady - za byt č. 8, Špitálka 14, Brno
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
nabídnutí bytové náhrady - byt č. 25.4, Bratislavská 41, Brno, byt č. 12, Plynárenská 6,
Brno a byt č. 3, Bratislavská 46, Brno pro nájemce:
za
stávající byt č. 8, Špitálka 14, Brno a
ukládá
seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.86. Nabídnutí bytové náhrady – za byt č. 13, Křídlovická 59, Brno
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
neschvaluje
nabídnutí bytové náhrady pro nájemce:
za stávající byt č. 13,
Křídlovická 59, Brno a
ukládá
seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.87. Seznam bytů ke zveřejnění na ÚD MČ BS
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
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 114.88. Sloučení bytů – Cejl 49, Brno
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 114.89. Sloučení bytů – Václavská 15, Brno
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
sloučení stávajícího bytu č. 12 (o ploše 47,00 m2), Václavská 15, Brno, nájemce
s volným bytem č. 8 (o ploše 33,00 m2), Václavská
15, Brno s podmínkou uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Václavská 15, Brno (po
dobu jeho slučování a oprav), přičemž sloučení a opravu budou provedeny vlastním
nákladem nájemce s tím, že předmětný náklad nebude nájemcům nijak zohledněn.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 01.05.2015 do
31.10.2015, 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), s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.04.2015.
Po sloučení bytů bude nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po dni
sloučení uzavřena nájemní smlouva na sloučený byt (o ploše cca 80,00m2) na dobu
neurčitou, za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu), (a to
v případě, že bylo možné v předmětné 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 dohody o skončení nájmu bytu č.
12 (o ploše 47,00 m2), Václavská 15, Brno před podpisem nájemní smlouvy,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv správcem bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 114.90. Žádost o prominutí pohledávky – Masarykova 3/5, Brno, NP č. 101
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
nedoporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši
102.858,- Kč a úrocích z prodlení ke dni 16.03.2015 ve výši 7.223,- Kč, nebytový
prostor č. 101, Masarykova 3/5, Brno, žadatel: SUPACOM a.s., IČ: 276 85 039 a
ukládá
vedoucímu bytovému odboru zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání
na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 114.91. Žádost o prominutí pohledávky – Novobranská 10, Brno, NP č. 101
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,

doporučuje
ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši
53.623,50 Kč, nebytový prostor č. 101, Novobranská 10, Brno, žadatel: Jana
Šmerdová, IČ: 680 35 519 a
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - dluhu na úrocích z prodlení ke dni
16.03.2015 ve výši 21.697,- Kč, nebytový prostor č. 101, Novobranská 10, Brno,
žadatel: Jana Šmerdová, IČ: 680 35 519 a to za podmínky úhrady dluhu na nájemném
ve výši 53.623,50 Kč nejpozději do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo
prominutí pohledávky schváleno a
ukládá
vedoucímu bytovému odboru zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání
na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 114.92. Žádost o narovnání vztahu – Opletalova 4, Brno, NP č. 102
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
neschvaluje
narovnání stavu souvisejícího s užíváním nebytových prostor č. 102, Opletalova 4,
Brno, neoprávněný uživatel Eternita, s.r.o., IČ: 276 69 548,
trvá
na vyklizení nebytového prostoru č. 102, Opletalova 4, Brno, neoprávněný uživatel
Eternita, s.r.o., IČ: 276 69 548 a
ukládá
bytovému odboru seznámit neoprávněného uživatele se zněním usnesení a postupovat
ve smyslu usnesení.
Termín: ihned
Usnesení 114.93. Pronájem nebytových prostor
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
bere na vědomí
vyjádření nájemce Oubi Hamoud, IČ: 488 70 366, týkající se nebytového prostoru č.
106, Solniční 11, Brno (viz příloha č. 1),
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy, nebytový prostor č. 106, Solniční 11, Brno s žádným
z žadatelů a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele se zněním usnesení.
Termín: ihned
Usnesení 114.94. Záměr pronájmu nebytových prostor
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytových prostor z důvodu změny jejich
nájemce (dle přílohy č. 1) na úřední desce MČ BS a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a zveřejnění adresného záměru na
úřední desce MČ BS.
Termín: ihned

Usnesení 114.95. Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
a) uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č. 101, Cejl 28, Brno, ke dni
31.03.2015, nájemce: ŠIMEK 96, spol. s r.o., IČ: 645 09 931, za podmínky úhrady
příp. dluhu nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem
dohody, za podmínky předání vyklizeného prostoru před podpisem dohody a za
podmínky podpisu dohody do 31.03.2015 (viz příloha č. 1),
b) uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č. 102, Veveří 4, Brno, ke dni
31.03.2015, nájemce: Miroslav Suchánek, IČ: 155 65 041, za podmínky úhrady příp.
dluhu nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem dohody, za
podmínky předání vyklizeného prostoru před podpisem dohody, za podmínky podpisu
dohody do 31.03.2015 a za podmínky, že se nájemce vzdá nároku na vypořádání příp.
investic (viz příloha č. 1),
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 101, Cejl 28, Brno a nebytového
prostoru č. 102, Veveří 4, Brno, na úřední desce MČ BS (viz příloha č. 2) a to
v případě, že dojde k uzavření dohod o skončení nájmu k příslušnému nebytovému
prostoru,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohod o skončení nájmu a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedených dokumentů a zajistit
zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS a seznámit žadatele se zněním
usnesení.
Termín: ihned
Usnesení 114.96. Volné nebytové prostory k pronájmu
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu aktuálně volných nebytových prostor na úřední desce MČ
BS dle seznamu (viz příloha č. 1) a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce
MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 114.97. Dodatky k pojistným smlouvám
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 114.98. Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s výpůjčkou společenského centra ÚMČ BS žadateli uvedenému v příloze č. 1 tohoto
usnesení a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ BS.
Termín: ihned

Usnesení 114.99. Nabídka společnosti Teplárny Brno,a.s. na zajištění rekonstrukce
výměníkových stanic Mášova 21 a Mášova 23a
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
nabídku na zajištění rekonstrukce a provozování výměníkové stanice na adrese
Mášova 21, Brno, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
schvaluje
nabídku na zajištění rekonstrukce a provozování výměníkové stanice na adrese
Mášova 23a, Brno, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení a
souhlasí
s nabídkou společnosti Teplárny Brno,a.s., ve variantě „Teplo komfort KLASIK“, pro
rekonstrukce tepelných zdrojů Mášova 21 a Mášova 23a, a
schvaluje
Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. AC01/1999, se společností Alfa-COM, s.r.o., se
sídlem Moravské náměstí 12, IČ:25325451, který je přílohou č. 3 tohoto usnesení a
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. AC01/1999, se společností AlfaCOM, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 12, IČ:25325451, ke snížení provozovaných
zdrojů o výměníkovou stanici Mášova 21
a Mášova 23a, k datu zahájení jejich
rekonstrukce a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů uzavřít Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě
č. AC01/1999, seznámit společnost Teplárny Brno,a.s. s usnesením Rady městské části
Brno-střed a činit další kroky k realizaci rekonstrukcí výměníkových stanic Mášova
21 a Mášova 23a vlastními zdroji společnosti Teplárny Brno,a.s., včetně zajištění
uzavření samostatných nájemních smluv na pronájem jednotlivých dotčených
výměníkových stanic.
Termín: ihned
Usnesení 114.100. Pivovarská – Obnovení zahrádkářské kolonie
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
neschvaluje
zveřejnění záměru propachtování části pozemku p.č.170, k.ú. Staré Brno, obec Brno, o
výměře 2757 m2 k pěstitelským účelům.
Usnesení 114.101. Stará 1, 11, 15, 24 – PODA – souhlas vlastníka s instalací komunikační
sítě
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s umístěním stavby vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť, žadatele PODA,a.s., v domech na
ulici Stará 28/1, 59/11, 87/15, 104/24, Brno a
schvaluje
souhlas s umístěním stavby vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť 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 114.102. Husova 9 –
, žádost o slevu z nájmu
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
nesouhlasí
se slevou z čistého nájemného pro paní
, byt č. 15, Husova
9, Brno a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 114.103. Anenská 8 –
, žádost o slevu z nájmu
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
se slevou z čistého nájmu ve výši 30% pro nájemce nebytového prostoru č.101
v bytovém domě Anenská 8, Brno,
a to od 1.4.2015 do doby než bude
provedena oprava nebytového prostoru včetně stropu pod ním, nejdéle však na dobu 1
roku, za podmínky případné úhrady dluhu a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a
ukládá
Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zajistit opravu nebytového prostoru
včetně stropu pod ním.
Termín: ihned
Usnesení 114.104. Hrnčířská 21 – žádost o slevu z nájmu,
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
se slevou z čistého nájemného ve výši 1 480,44 Kč pro nájemce bytu č.18 v bytovém
domě Hrnčířská 21, Brno,
s tím, že sleva z nájemného bude poskytnuta
v měsíci dubnu 2015 za podmínky úhrady případného dluhu do 31.3.2015 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 114.105. Anenská 8 –
, žádost o slevu z nájmu za sklep
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro paní
, byt č. 2,
Anenská 8, Brno a to od 1.4.2015 do doby provedení oprav sklepu, nejdéle však na
dobu 1 roku, za podmínky úhrady případného dluhu a vyklizení sklepních kójí a

ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a
ukládá
Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístupu do tohoto sklepa.
Termín: ihned
Usnesení 114.106. Zelný trh 21 –
, žádost o slevu z nájmu za sklep
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro
, byt č. 14, Zelný trh
21, Brno a to od 1.4.2015 do doby provedení oprav sklepu, nejdéle však na dobu 1
roku, za podmínky případné úhrady dluhu a vyklizení sklepních kójí a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a
ukládá
Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístup do tohoto sklepa.
Termín: ihned
Usnesení 114.107. Kobližná 9 –
, žádost o slevu z nájmu za sklep
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro
, byt č. 16, Kobližná
9, Brno a to od 1.4.2015 do doby provedení oprav sklepu, nejdéle však na dobu 1
roku, za podmínky úhrady případného dluhu a vyklizení sklepních kójí a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a
ukládá
Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístupu do tohoto sklepa.
Termín: ihned
Usnesení 114.108. Kobližná 15 –
, žádost o slevu z nájmu za sklep
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro
, byt č. 11.1,
Kobližná 15, Brno a to od 1.4.2015 do doby provedení oprav sklepu, nejdéle však na
dobu 1 roku, za podmínky úhrady případného dluhu a vyklizení sklepních kójí a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a

ukládá
Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístupu do tohoto sklepa.
Termín: ihned
Usnesení 114.109. Křížová 8 –
, žádost o slevu z nájmu za sklep
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro paní
, byt č. 6,
Křížová 8, Brno a to od 1.4.2015 do doby provedení oprav sklepu, nejdéle však na
dobu 1 roku, za podmínky úhrady případného dluhu a vyklizení sklepních kójí a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a
ukládá
Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístupu do tohoto sklepa.
Termín: ihned
Usnesení 114.110. Konečného nám. 6 - žádost o umoření vložených nákladů, nebytový
prostor č. 101
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s umořením vložených nákladů ve výši 458.400,- Kč bez DPH (v souladu
s kontrolním rozpočtem), a to formou slevy z čistého nájmu ve výši 100% pro
nájemce u nebytového prostoru č. 101, Konečného nám.6, Brno, nájemce PRIORITY
Servis, s. r. o., IČ: 283 43 387, a to od 1.4.2015 za podmínky úhrady případného
dluhu vč. příslušenství do 31.3.2015 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 114.111. Biskupská 3 - žádost o inominátní smlouvu, nebytový prostor č. 102
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s uzavřením inominátní smlouvy na práce, které jsou nezbytně nutné, ve výši nákladů
142.000,- Kč bez DPH a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření inominátní smlouvy a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 114.112. Lidická 17 – náhrada nákladů za instalaci plynového kotle, HUSKY
CZ, s. r. o.

RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s umořením vložených nákladů ve výši 18.192,- Kč bez DPH formou slevy z čistého
nájmu ve výši 100% pro nájemce nebytového prostoru č. 105 v bytovém domě
Lidická 17, Brno, HUSKY CZ, s.r.o., a to od 1.4.2015 za podmínky úhrady
případného dluhu do 31. 3. 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 114.113. Milady Horákové 19 - žádost o slevu z nájmu, nebytový prostor č. 106
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
se slevou z čistého nájmu ve výši 100% vč. služeb z důvodu špatného technického
stavu domu pro nájemce nebytového prostoru č. 106 v bytovém domě Milady
Horákové 19, Brno, EU Sdružení LR, IČ: 019 87 526, za období od 1.11.2014 do
doby ukončení nájemního vztahu, tj. do 31.3.2015 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 114.114. Francouzská 20 – žádost o navýšení nákladů na opravu bytu,
Kateřina Bučeková
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
nesouhlasí
s navýšením rozpočtu na opravy bytu č. 17 v bytovém domě Francouzská 20, Brno
pro nájemce
a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 114.115. Kotlářská 11 – žádost o navýšení nákladů na opravy bytu a o snížené
nájemné po dobu oprav,
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s přidělením náhradního bytu na opravu vlastním nákladem pro nájemce bytu č.1
v bytovém domě Kotlářská 11, Brno, a
souhlasí
se slevou z nájemného ve výši 100% vč. služeb pro nájemce bytu č. 1 v bytovém
domě Kotlářská 11, Brno,
, a to za období od 1.8.2014 do doby vrácení
bytu č.1 pronajímateli a

ukládá
Bytovému odboru zajistit přidělení náhradního bytu na opravu vlastním nákladem pro
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 114.116. Konečného náměstí 2 - náhrada nákladů za opravy v bytě,
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s umořením vložených nákladů ve výši 86.845,- Kč vč. DPH za opravy v bytě formou
slevy z čistého nájmu ve výši 100% pro nájemce bytu č.10 v bytovém domě
Konečného náměstí 2, Brno,
a to
od 1.4.2015 za podmínky úhrady případného dluhu do 31.3.2015 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 114.117. Orlí 5 – žádost o prodloužení platby sníženého nájemného,
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s prodloužením doby sníženého nájemného o 1 měsíc ve výši 100,-Kč/měs.pro
nájemce bytu č. 8 v bytovém domě Orlí 5, Brno,
a
, a to do 28.2.2015 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 114.118. Průchodní 1 – žádost o prodloužení platby sníženého nájemného,
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
nesouhlasí
s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs.pro nájemce bytu č.
17 v bytovém domě Průchodní 1, Brno,
, a to
do 31.1.2015 a

ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 114.119. Poříčí 39 – žádost o prodloužení termínu oprav bytu,
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s prodloužením termínu oprav pro nájemce bytu č. 4 v bytovém domě Poříčí 39,
Brno,
, a to do 30.4.2015 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku č. 1
k inominátní smlouvě a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 114.120. Lidická 8 – revokace usnesení
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
revokuje
usnesení RMČ BS č. 108.66. ze dne 12.1.2015 jako duplicitní s usnesením RMČ BS
č.107.02. ze dne 8.1.2015.
Termín: ihned
Usnesení 114.121. Lidická 8 – JOY IMPORT, s.r.o., nebytový prostor č. 103
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s provedením oprav nebytového prostoru č. 103 v bytovém domě Lidická 8, Brno,
z úrovně městské části Brno-střed a
souhlasí
se slevou z čistého nájmu ve výši 50 % pro nájemce nebytového prostoru č. 103
v bytovém domě Lidická 8, Brno, JOY IMPORT, s.r.o., od 1.1.2015 do doby
protokolárního předání vyklizeného nebytového prostoru, nejpozději do 31. 3. 2015 a
souhlasí
se slevou z čistého nájmu ve výši 100 % pro nájemce nebytového prostoru č. 103
v bytovém domě Lidická 8, Brno, JOY IMPORT, s.r.o., od protokolárního předání
vyklizeného nebytového prostoru, tj. nejpozději od 31. 3. 2015, do doby provedení
oprav nebytového prostoru z úrovně městské části Brno-střed, a to nejdéle po dobu 6
měsíců, za podmínky úhrady případného dluhu do 31. 3. 2015 a
nesouhlasí
s doplacením zůstatku škody v důsledku zatečení do nebytového prostoru pro
nájemce nebytového prostoru č. 103 v bytovém domě Lidická 8, Brno, JOY
IMPORT, s. r. o., a
nesouhlasí
se slevou z nájemného po celou dobu uzavření prodejny, tj. za období od 1. 7. 2013 do
31. 8. 2013 a od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 za podmínky úhrady případného dluhu do
31. 3. 2015 a
ukládá

Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit opravy nebytového prostoru dle
směrnice č. 38/2008 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 114.122. Lidická 47 – technický stav dvorního objektu
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s demolicí dvorního objektu na ulici Lidická 47, Brno z úrovně ÚMČ BS a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů vypracování projektové dokumentace
na demolici.
Termín: ihned
Usnesení 114.123. Havarijní servis v domech ve správě Správy nemovitostí městské části
Brno-střed, p.o.
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 114.124. VZ malého rozsahu
a) Průchodní 1 – oprava dvorní fasády
b) Radnická 3 – oprava dvorní fasády
c) Orlí 11 - výměna oken ve dvoře a oprava fasád ve dvoře
d) Údolní 51 - výměna oken v celém domě, oprava fasád, oprava balkonů

e) Lidická 47 - oprava uliční fasády, oprava schodiště a oprava soklu ve dvoře
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Průchodní 1 – oprava dvorní fasády“ jako
nejvhodnější nabídku uchazeče: MIV Trade s.r.o., Kotvrdovice 71, 679 07,
IČ:27735435 a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Radnická 3 – oprava dvorní fasády“ jako
nejvhodnější nabídku uchazeče: MIV Trade s.r.o., Kotvrdovice 71, 679 07,
IČ:27735435 a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Orlí 11 – výměna oken a oprava fasád ve
dvoře“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2,661 10
Brno, IČ:46901361 a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Údolní 51 – výměna oken v celém domě,
oprava fasád, oprava balkónů“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257 a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Lidická 47 - oprava uliční fasády, oprava
schodiště a oprava soklu ve dvoře“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: W.A.K., spol.
s r.o., Hudcova 532/78b, 61200 Brno, IČ: 18565832 a
schvaluje

smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a MIV Trade s.r.o.,
Kotvrdovice 71, 679 07, IČ:27735435 a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a MIV Trade s.r.o.,
Kotvrdovice 71, 679 07, IČ:27735435 a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a PSK Brno s.r.o.,
Kabátníkova 2,661 10 Brno, IČ:46901361 a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257 a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a W.A.K., spol. s r.o.,
Hudcova 532/78b, 61200 Brno, IČ: 18565832 a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a MIV
Trade s.r.o., Kotvrdovice 71, 679 07, IČ:27735435 a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a MIV
Trade s.r.o., Kotvrdovice 71, 679 07, IČ:27735435 a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a PSK
Brno s.r.o., Kabátníkova 2,661 10 Brno, IČ:46901361 a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a IMOS
Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257 a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
W.A.K., spol. s r.o., Hudcova 532/78b, 61200 Brno, IČ: 18565832 a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smluv o dílo a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpisy výše uvedených smluv zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 114.125. VZ malého rozsahu
ZŠ Brno, Antonínská 3 – optické rozvody, dodávka a instalace aktivních prvků
vč. IP telefonie
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ Brno, Antonínská 3 – optické rozvody,
dodávka a instalace aktivních prvků vč. IP telefonie“ jako nejvhodnější nabídku
uchazeče: UNIS COMPUTERS, a.s., Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, IČ: 63476223,
schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a UNIS
COMPUTERS, a.s., Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, IČ: 63476223 a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a UNIS
COMPUTERS, a.s., Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, IČ: 63476223 a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy o dílo a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpisy výše uvedené smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 114.126. Návrh na zrušení nařízení statutárního města Brna č. 2/2006
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,

souhlasí
s předloženým návrhem na zrušení nařízení statutárního města Brna č. 2/2006 dle
přílohy č. 1,
bere na vědomí
vyjádření Odboru územního řízení a stavebního řádu – Stavební úřad ÚMČ BS k
návrhu zrušení nařízení statutárního města Brna č. 2/2006 dle přílohy č. 2 a
ukládá
OPO ÚMČ BS zajistit odeslání stanoviska RMČ BS Magistrátu města Brna, odboru
územního a stavebního řízení.
Usnesení 114.127. Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZMČ
BS, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
odkládá
rozhodnutí a
ukládá
KLO projednat.
Usnesení 114.128. Vzor inominátní smlouvy – spoluvlastnické domy
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
odkládá
rozhodnutí a
ukládá
KLO projednat.
Usnesení 114.129. Zelný trh 250/14-16 – vizualizace navrhovaných oprav objektu
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s objednáním vizualizace navrhovaných oprav objektu Zelný trh 250/14-16 u
Kamenná čtvrť 589/13, 639 00 Brno, IČ 64311261 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit vystavení objednávky dle
směrnice č. 38/2008.
Termín: ihned
Usnesení 114.130. Statický návrh oprav památkově chráněné zastávky Obilní trh
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s objednáním statického návrhu oprav objektu zastávky Obilní trh u společnosti RAW,
s r.o., Domažlická 12, 621 00 Brno, IČ:28299442 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit vystavení objednávky dle
směrnice č. 38/2008.
Termín: ihned
Usnesení 114.131. Hlinky 46a – Záměr pronájmu části pozemku
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,

schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 651, k.ú Staré Brno, za účelem zřízení
zařízení staveniště, uložení stavebního materiálu a zabezpečení přípravných a
realizačních prací při výstavbě půdního prostoru a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce.
Termín : ihned
Usnesení 114.132. VZ malého rozsahu
a) Křenová 23 – rekonstrukce sytému ústředního vytápění domu
b) Anenská 8 – oprava kanalizace
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Křenová 23 – rekonstrukce sytému ústředního
vytápění domu“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: PECAK s.r.o., Střížova 786/6,
620 00 Brno, IČ: 26308185 a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Anenská 8 – oprava kanalizace“ jako
nejvhodnější nabídku uchazeče: Profiteam topení voda plyn s.r.o., , Tovární 807,
Rajhrad, 664 61, IČ: 28287967 a
schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a PECAK s.r.o.,
Střížova 786/6, 620 00 Brno, IČ: 26308185 a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Profiteam topení
voda plyn s.r.o., , Tovární 807, Rajhrad, 664 61, IČ: 28287967 a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
PECAK s.r.o., Střížova 786/6, 620 00 Brno, IČ: 26308185 a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
Profiteam topení voda plyn s.r.o., , Tovární 807, Rajhrad, 664 61, IČ: 28287967 a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smluv o dílo a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpisy výše uvedených smluv zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 114.133. Žádost MČ Brno-střed o dotaci – „Příroda na dosah – přírodní
zahrada“ při MŠ Brno, Úvoz 57, p.o.
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Příroda na dosah – přírodní zahrada“
realizovaného v MŠ Brno, Úvoz 57, p.o. v rámci Operačního programu Životní
prostředí,
souhlasí
se spolufinancováním projektu „Příroda na dosah – přírodní zahrada“ z rozpočtu MČ
Brno-střed ve výši minimálně 10% z celkových způsobilých výdajů projektu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní
obsažených na projekt „Příroda na dosah – přírodní zahrada“, k jednání se Státním

fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování
dokumentů, týkajících se administrace projektu,
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed zajistit podání žádosti o podporu a její elektronické
odeslání prostřednictvím informačního systému BENE-FILL,
ukládá
OŠSKM v součinnosti s EO zajistit vyhotovení návrhu zajištění finančních prostředků
pro spolufinancování uvedeného projektu a předložit k projednání samosprávným
orgánům MČ BS,
doporučuje
ZMČ Brno-střed souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Příroda na dosah –
přírodní zahrada“ realizovaného v MŠ Brno, Úvoz 57, p.o. v rámci Operačního
programu Životní prostředí a souhlasit se spolufinancováním projektu „Příroda na
dosah – přírodní zahrada“ z rozpočtu MČ Brno-střed ve výši minimálně 10%
z celkových způsobilých výdajů projektu a
ukládá
1. místostarostce JUDr. Michaele Dumbrovské předložit výše uvedený materiál do
ZMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 114.134. Žádost MČ Brno-střed o dotaci – „Zahrada v podhradí“ při MŠ
Zdislava Brno, Pellicova 4, p.o.
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zahrada v podhradí“ realizovaného v MŠ
Zdislava Brno, Pellicova 4, p.o. v rámci Operačního programu Životní prostředí,
souhlasí
se spolufinancováním projektu „Zahrada v podhradí“ z rozpočtu MČ Brno-střed ve
výši minimálně 10% z celkových způsobilých výdajů projektu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní
obsažených na projekt „Zahrada v podhradí“, k jednání se Státním fondem životního
prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů,
týkajících se administrace projektu,
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed zajistit podání žádosti o podporu a její elektronické
odeslání prostřednictvím informačního systému BENE-FILL,
ukládá
OŠSKM v součinnosti s EO zajistit vyhotovení návrhu zajištění finančních prostředků
pro spolufinancování uvedeného projektu a předložit k projednání samosprávným
orgánům MČ BS,
doporučuje
ZMČ Brno-střed souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zahrada v podhradí“
realizovaného v MŠ Zdislava Brno, Pellicova 4, p.o. v rámci Operačního programu
Životní prostředí a souhlasit se spolufinancováním projektu „Zahrada v podhradí“
z rozpočtu MČ Brno-střed ve výši minimálně 10% z celkových způsobilých výdajů
projektu a
ukládá
1. místostarostce JUDr. Michaele Dumbrovské předložit výše uvedený materiál do
ZMČ Brno-střed.

Termín: ihned
Usnesení 114.135. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22,
p.o. do dotačního programu MŠMT ČR – „Podpora zabezpečení škol a školských
zařízení“
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
souhlasí
se zapojením ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. do dotačního programu „Podpora
zabezpečení škol a školských zařízení“, vyhlášenému MŠMT ČR a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže informovat o stanovisku RMČ BS
ředitelku školy.
Termín: ihned
Usnesení 114.136. ADEGO s.r.o. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro společnost ADEGO
s.r.o., při pořádání koncertu, který se bude konat u příležitosti oslav 25 let existence
skupiny Vanessa a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 114.137. Interpelace vznesená na 3. ZMČ BS konaném dne 18. 02. 2015
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Martina Říhy ve věci porušování právních
předpisů v rámci stavebního zákona v domě na ulici Údolní 13 v Brně, a na ulici
Křídlovická 5 v Brně a
pověřuje
Ing.arch. Bořeckého podpisem odpovědi a
ukládá
Ing. arch. Bořeckému odpověď odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 114.138. Interpelace vznesená na 3. zasedání ZMČ BS konaném dne 18.2.2015
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Jiřího Hráčka ve věci vzniku kryté městské
tržnice v budově bývalého Domu potravin, Zelný trh 14-16,
pověřuje
2. místostarostu Jiřího Švachulu podpisem odpovědi a
ukládá
2. místostarostovi Jiřímu Švachulovi odpověď odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 114.139. Odpovědi na interpelace vznesené na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18. 2. 2015
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,

schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele M. Říhy:
Žádám o informaci, zda MČ BS již obdržela materiál Záměr realizačního projektu ke
strategii parkování ve městě Brně, na který odkazujete ve své odpovědi na dotaz
položený v souladu s § 82 zákona o obcích na ZMČ BS 10.12.2014. Pokud ano,
žádám o její poskytnutí. Zároveň žádám o sdělení, zda byly z vaší strany vzneseny
jakékoliv připomínky k tomuto materiálu, případně ke strategii parkování jako
takové. Pokud ano, prosím o jejich zaslání a také žádám o sdělení, zda jste se již nad
tímto materiálem pracovně setkali a diskutovali nad jeho podobou. Pokud ano, s jakým
výsledkem a pokud ne, kdy takovou diskuzi plánujete? (příloha č. 1),
pověřuje
3. místostarostku Mgr. Jasnu Flamikovou podpisem odpovědi,
ukládá
3. místostarostce Mgr. Jasně Flamikové odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Mgr. L. Šťástky:
Požaduji informaci, zda již byl z úrovně současného vedení ÚMČ BS, případně
příslušného uvolněného člena ZMČ BS, vydán zákaz používání herbicidu s označením
Roundup firmám provádějícím úklid a údržbu čistoty na území MČ BS? Pokud ano,
prosím o informaci na základě jaké odborné analýzy, či studie se tak stalo. A pokud
ne, tak žádám o sdělení, kdy se tak stane a na základě jakých podkladů studií, či
analýz? (příloha č. 2),
pověřuje
3. místostarostku Mgr. Jasnu Flamikovou podpisem odpovědi,
ukládá
3. místostarostce Mgr. Jasně Flamikové odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Ing. arch. Mencla:
Žádám o informaci, jaká je aktuální situace v záležitosti zavedení parkovacích zón na
území MČ BS. Zda již byla ze strany MČ BS, či příslušného uvolněného člena ZMČ
BS pro oblast dopravy, přijata dílčí opatření, vedena konkrétní jednání za účelem
zavedení parkovacích zón v roce 2015. Zda byla podoba rezidentního parkování již
projednána v podrobné diskuzi s občany. Pokud ano, s jakým výsledkem? Pokud ne,
kdy se takové podrobné projednání s občany plánuje a kde? Dále žádám o informaci,
kdy konkrétně v letošním roce k zavedení parkovacích zón dojde a v jakých lokalitách
a za jakých finančních podmínek pro místní obyvatele? Jakou výši zpoplatnění za
rezidenční kartu budete vy a RMČ BS navrhovat? (příloha č. 3),
pověřuje
3. místostarostku Mgr. Jasnu Flamikovou podpisem odpovědi,
ukládá
3. místostarostce Mgr. Jasně Flamikové odpověď odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 114.140. Interpelace vznesené na 3. ZMČ BS konaném dne 18.2.2015
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Mgr. Šťástky, týkající se doby zahájení
zasedání ZMČ BS;

schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Mgr. Šťástky, týkající se harmonogramu
zasedání komisí Rady městské části Brno – střed;
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele J.Zechmeistera, týkající se ekonomické
analýzy infocentra MČ Brno-střed a zavedení jmenovitého hlasování na zasedáních
Rady MČ Brno – střed,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele J.Zechmeistera, týkající zavedení
jmenovitého hlasování na zasedáních Rady MČ Brno – střed,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele JUDr. Kerndla, týkající se zavedení
jmenovitého hlasování na zasedáních Rady MČ Brno – střed;
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Ing. Straky, Ph.D. týkající se programového
prohlášení RMČ BS;
pověřuje
starostu Martina Landu podpisem odpovědí a
ukládá
OKSVV odpovědi odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 114.141. Uzavření nájemní smlouvy – změna usnesení RMČ BS č. 113.83.
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
bere na vědomí
informaci Odboru majetkového, že byt č. 8, Grohova 49, Brno je ve skutečnosti bytem
č. 9, Grohova 49, Brno,
provádí technickou opravu
usnesení RMČ BS č. 113.83 ze dne 02.03.2015,
původní znění:
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Grohova 49, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
Rousínovská 5, 627 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 31.03.2015, (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)

), Sevastopolská 8, 625 00 Brno a
Švermova 1, 625 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.04.2015 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 31.03.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
se opravuje takto:
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Grohova 49, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žadateli v tomto pořadí:
1)
Rousínovská 5, 627 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 31.03.2015, (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)
Sevastopolská 8, 625 00 Brno a
Švermova 1, 625 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.04.2015 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 31.03.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu.
Usnesení 114.142. Návrh na doplnění a jmenování členů komisí Rady městské části
Brno-střed
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
jmenuje
Martina Landu předsedou Komise pro správu bytových domů od 16.3.2015.
Usnesení 114.143. Revokace usnesení RMČ BS
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,

revokuje
usnesení RMČ BS č. 113.106. písm. c) ze dne 02.03.2015:
(schválení uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2015,
nebytový prostor č. 104, Biskupská 3, Brno, pro nájemce: True Blanc, s.r.o., IČ: 262
25 212, účel nájmu: skladování a archivace dokumentů a skladování materiálu a zboží,
za nájemné 3.900,- Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 31.03.2015 (viz
příloha č. 1)) a
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č. 104, Biskupská 3, Brno, na úřední
desce MČ Brno-střed a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS a
seznámit žadatele se zněním usnesení.
Usnesení 114.144. Podání
RMČ BS na 14. zasedání, konaném dne 16.3.2015,
bere na vědomí
podání ze dne 11.2.2015 – Mgr. Jakub Hedija.

