PROGRAM 11. RMČ BS
1 a) Zahájení
M.Landa
b) Ověření správnosti zápisu z 10. RMČ BS
c) Ustavení ověřovatelů 11. RMČ BS
d) Schválení programu 11. RMČ BS
2) Bohemia JazzFest o.p.s. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku
MČ BS
M.Landa
3) Sokolská župa Jana Máchala, p.s. – žádost o poskytnutí záštity a užití
znaku MČ BS
M.Landa
4) Finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s.,
Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
M.Landa
5) Vlajka pro Tibet
M.Landa
6) Smlouva s Ochranným svazem autorským č.VP-2015-11622
– Vítání občánků v roce 2015
M.Landa
7) Návrh na doplnění a jmenování členů komisí Rady městské části Brno-střed
S.Bartík
8) Skončení nájmu bytu
Mgr.Vernerová
9) Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a skončení nájmu bytu
Mgr.Vernerová
10) Výměny bytů
a)
Botanická 45, Brno, byt č. 21
b)
Křídlovická 72, Brno, byt č. 4
Mgr.Vernerová
11) Uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu
Mgr.Vernerová
12) Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor
Mgr.Vernerová
13) Žádost – Pekařská 25, Brno, NP č. 102
Mgr.Vernerová
14) Volné nebytové prostory k pronájmu
Mgr.Vernerová
15) Návrh na podání výpovědi nájemci nebytových prostor
Mgr.Vernerová
16) Výpověď nájemce z nájmu nebytových prostor
Mgr.Vernerová
17) Pronájem nebytových prostor
Mgr.Vernerová
18) Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 103,
Solniční 6, Brno
Mgr.Vernerová
19) Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 107,
Nádražní 4, Brno
Mgr.Vernerová
20) Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 102,
Josefská 23, Brno
Mgr.Vernerová
21) Záměr pronájmu nebytových prostor
Mgr.Vernerová
22) Informace o průběhu realizace projektu na základě Smlouvy o spolupráci
s Armádou spásy ČR, z.s.
P.Pacal
23) Kobližná 15 – reklamace vyúčtování služeb za zúčtovací období roku
2012 a 2013
P.Pacal
24) Špitálka 39 –
, žádost o slevu z nájmu
P.Pacal
25) Bayerova 5 –
žádost o slevu z nájmu za sklep
P.Pacal
26) Mendlovo nám. 12 –
, žádost o slevu z nájmu
za sklep
P.Pacal
27) Jánská 7 –
, žádost o prodloužení slevy z nájmu
P.Pacal
28) Zelný trh 250/14-16 – výpověď nájemní smlouvy – O2 Czech Republic a.s.
P.Pacal
29) Zelný trh 250/14-16 – dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání –
P.Pacal
30) Václavská 18 – umožnění vjezdu do dvora BD
P.Pacal
31) Dodatek č. 1 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen

za poštovní služby
32) Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek
33) Dohoda o ukončení účinnosti Dohody o bezhotovostní úhradě cen
poštovních služeb
34) Rezignace členů ZMČ BS
35) Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015
36) Finanční neinvestiční transfer pro Armádu spásy v České republice,
z.s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411
37) Unifer, o.p.s. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
38) Informace, zprávy členů rady
39) Ověření zápisu
40) Závěr

Bc.Kolbábek
Bc.Kolbábek
Bc.Kolbábek
M.Landa
Ing.Matejov
M.Landa
M.Landa

USNESENÍ 11. RMČ BS
Usnesení 111.01 Bohemia JazzFest o. p. s. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ
BS
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Bohemia JazzFest o. p.
s., nad 10. Ročníkem Mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest Brno
2015, který se koná 9. – 26. 7. 2015 a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 111.02. Sokolská župa Jana Máchala, p.s. – žádost o poskytnutí záštity a užití
znaku MČ BS
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Sokolskou župu Jana
Máchala, p.s., při pořádání akce Sokolgym-Sokolské Brno 2015, která se koná 5. – 7.
6. 2015 a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 111.03. Finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s.,
Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
doporučuje
ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s.,
Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441 ve výši 10 000,- Kč na podporu celoroční
činnosti hráčů malé kopané z MČ BS a
doporučuje
ZMČ BS schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 111.04. Vlajka pro Tibet
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
souhlasí
s vyvěšením tibetské vlajky na budově Radnice městské části Brno-střed dne
10.03.2015;
ukládá
vedoucímu OISBD v souladu s usnesením Rady MČ BS zajistit vyvěšení tibetské
vlajky na budově Radnice městské části Brno-střed.
Termín: 10.03.2015

Usnesení 111.05. Smlouva s Ochranným svazem autorským č.VP-2015-11622 – Vítání
občánků v roce 2015
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem
autorským č.VP-2015-11622 při akci Vítání občánků v roce 2015, která je přílohou
tohoto usnesení a
ukládá
starostovi městské části Brno-střed - střed podepsat výše uvedenou smlouvu.
Termín: ihned
Usnesení 111.06. Návrh na doplnění a jmenování členů komisí Rady městské části Brnostřed
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
bere na vědomí
rezignaci pana Martina Landy na členství v Komisi pro správu bytových domů ke dni
11.2.2015;
bere na vědomí
rezignaci pana RNDr. Jana Hollana, Ph.D. jako předsedy Komise dislokační ke dni
16.2.2015;
bere na vědomí
rezignaci pana Ing. arch. Petra Bořeckého na členství v Komisi bytové dni 16.2.2015;
jmenuje
Ing. Zdeňka Machů místopředsedou Komise bytové od 16.2.2015,
bere na vědomí
rezignaci pana RNDr. Jana Hollana, Ph.D. na člena Komise výstavby a územního
rozvoje ke dni 16.2.2015,
jmenuje
Michala Doležela členem Komise výstavby a územního rozvoje od 16.2.2015,
bere na vědomí
rezignaci pana RNDr. Jana Hollana, Ph.D. na člena Komise pro strategické plánování
ke dni 16.2.2015,
jmenuje
Matěje Hollana členem Komise pro strategické plánování od 16.2.2015,
jmenuje
arch. Michala Kvapila členem Komise bytové od 16.2.2015;
jmenuje
arch. Michala Kvapila členem Komise majetkové od 16.2.2015.
Usnesení 111.07. Skončení nájmu bytu
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
skončení nájmu bytu č. 10, Jana Uhra 6, Brno, nájemci: Sbor Církve bratrské v Brně
(IČ: 657 60 735),
Jana Uhra 6,
Brno, byt č. 10, písemnou dohodou ke dni 28.02.2015, 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 28.02.2015,
bere na vědomí
v případě neuzavření dohody výpověď nájemců: Sbor Církve bratrské v Brně (IČ: 657

60 735),
z nájmu bytu č. 10, Jana
Uhra 6, 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,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu správcem k bytu
v souladu s usnesením a protokolu o předání a převzetí bytu a seznámit nájemce
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 111.08. Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a skončení nájmu bytu
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. 8, Vídeňská 97, Brno, se po úmrtí
který zemřel dne 16.01.2015, stala
schvaluje
skončení nájmu bytu č. 8, Vídeňská 97, Brno, nájemce
písemnou dohodou ke dni 28.02.2015, 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 28.02.2015,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu správcem k bytu
v souladu s usnesením a protokolu o předání a převzetí bytu a seznámit nájemce
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 111.09. Výměny bytů
a/
Botanická 45, Brno, byt č. 21
b/
Křídlovická 72, Brno, byt č. 4
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
a/ schvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. 21, Botanická 45, Brno,
dosavadní nájemce:
na nového nájemce:
dosud bytem Ibsenova 9, Brno, byt č. 15, s účinností ode dne fyzického přestěhování
účastníků „Návrhu na uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna
bytu)“ ze dne 19.11.2014, ve vztahu k bytu č. 21, Botanická 45, Brno, přičemž k
fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody dojde nejpozději do tří měsíců ode
dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, Botanická 45, Brno, nový nájemce:
dosud bytem Ibsenova 9, Brno, byt č. 15, na dobu neurčitou, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení
práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 1 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc

předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
b/ schvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. 4, Křídlovická 72, Brno,
dosavadní nájemci:
na nového nájemce:
dosud bytem Provazníkova 4, Brno, byt č. 12, s účinností
ode dne fyzického přestěhování účastníků „Návrhu na uzavření dohody o postoupení
nájemní smlouvy k bytu (směna bytu)“ ze dne 20.11.2014, ve vztahu k bytu č. 4,
Křídlovická 72, Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody
dojde nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z
nájemní smlouvy v RMČ BS,
schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Křídlovická 72, Brno, nový nájemce:
dosud bytem Provazníkova 4, Brno, byt č. 12, na dobu
neurčitou, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž
obě podmínky musí být splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení
práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 1 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv správcem k bytu dle bodu a/ a b/
v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 111.10. Uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi z nájmu
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
a) uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi, nebytový prostor č. 105, Pekařská 54, Brno,
nájemce SEUS s.r.o., IČ: 293 59 040, za podmínky úhrady příp. dluhu nájemce
souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem dohody o zpětvzetí
výpovědi a za podmínky podpisu dohody do 28.02.2015 (viz příloha č. 1),
b) uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi, nebytový prostor č. 101, Vachova 3, Brno,
nájemce MISTERA GROUP, s.r.o., IČ: 293 01 831, za podmínky úhrady příp. dluhu
nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem dohody o
zpětvzetí výpovědi a za podmínky podpisu dohody do 28.02.2015 (viz příloha č. 1),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohod o zpětvzetí výpovědi a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedených dokumentů.
Termín: ihned
Usnesení 111.11. Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
a) uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č. 103, Bratislavská 1 (č.p.
181), Brno, ke dni 28.02.2015, nájemce:
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 28.02.2015 (viz příloha č. 1),
b) uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č. 204, Lidická 17, Brno, ke
dni 28.02.2015, nájemce:
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 28.02.2015 (viz příloha č. 1),
neschvaluje
uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi, nebytový prostor č. 103, Veveří 4, nájemce: T
a T s.r.o., IČ: 255 26 090,
trvá
na výpovědi ze dne 05.11.2014, nebytový prostor č. 103, Veveří 4, Brno, nájemce: T
a T s.r.o., IČ: 255 26 090,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 103, Bratislavská 1, Brno, a
nebytového prostoru č. 204, Lidická 17, Brno, na úřední desce MČ BS (viz příloha č.
3) 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 111.12. Žádost – Pekařská 25, Brno, NP č. 102
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
bere na vědomí
žádost
doručenou dne 10.10.2014 a vyjádření Veroniky Hráčkové, IČ:
757 36 578 doručené dne 26.11.2014 ve smyslu opatření provedených v nebytovém
prostoru č. 102, Pekařská 25, Brno a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele se zněním usnesení.
Termín: ihned
Usnesení 111.13. Volné nebytové prostory k pronájmu
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu aktuálně volných a dlouhodobě volných nebytových
prostor na úřední desce MČ BS dle seznamu (viz příloha č. 1 a č. 2) a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce
MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 111.14. Návrh na podání výpovědi nájemci nebytových prostor
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,

schvaluje
podání výpovědí pronajímatelem z nájmu nebytových prostor těmto nájemcům (viz
příloha):
1) DOS production, spol. s r.o., IČ: 255 32 006 - NP č. 102, Orlí 11, Brno
2) Ing. Monika Hošková, IČ: 665 13 758 - NP č. 104, Pekařská 88, Brno
3) A.T. Mont s.r.o., IČ: 292 95 785 - NP č. 102, Bratislavská 1, Brno,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výpovědí z nájmu nebytových prostor a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zpracování a podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 111.15. Výpověď nájemce z nájmu nebytových prostor
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
bere na vědomí
výpověď nájemce Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, z nájmu nebytových prostor
č. 101, Údolní 51, Brno, s tím, že nájemní vztah skončí ke dni 31.03.2015,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 101, Údolní 51, Brno, na úřední
desce MČ BS (viz příloha č. 1) a
ukládá
bytovému odboru odpovědět nájemci ve smyslu tohoto usnesení a zajistit zpracování a
zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 111.16. Pronájem nebytových prostor
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
neschvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu prostor ,,bývalého bytu u půdy“, Vinohrady 28, Brno,
na úřední desce MČ BS, neboť se nejedná o nebytový prostor,
b) zveřejnění záměru pronájmu prostor ,,bývalé prádelny“, Vinohrady 28, Brno, na
úřední desce MČ BS,
c) záměr pronájmu nebytových prostor č. 105, Lidická 47, Brno na úřední desce MČ
BS,
bere na vědomí
vyjádření SNMČ BS ze dne 15.01.2015, že v domě Hrnčířská 21, Brno se nenachází
žádný volný nebytový prostor vhodný k pronájmu a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele se zněním usnesení.
Termín: ihned
Usnesení 111.17. Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 103, Solniční 6,
Brno
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č. 103, Solniční 6, Brno, ke dni
28.02.2015, nájemce: Ala Michael, IČ: 762 82 767, za podmínky úhrady příp. dluhu
nájemce souvisejícího s užíváním nebytových prostor před podpisem dohody, za
podmínky podpisu dohody před podpisem nájemní smlouvy s novým nájemcem, a to
nejpozději do 28.02.2015 (viz příloha č. 1),

schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.03.2015,
nebytový prostor č. 103, Solniční 6, Brno, nájemce ALMEK CZ s.r.o., IČ: 033 52 315,
účel nájmu: provozování hostinské činnosti, občerstvení, za nájemné 182.520,Kč/rok, za podmínky úhrady případného dluhu před podpisem nájemní smlouvy a za
podmínky podpisu nájemní smlouvy do 28.02.2015 (viz příloha č. 2),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o skončení nájmu a nájemní smlouvy a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedených dokumentů.
Termín: ihned
Usnesení 111.18. Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 107,
Nádražní 4, Brno
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový prostor č. 107, Nádražní 4, Brno, ke dni
28.02.2015, nájemce: MUDr. Jarmila Jankulovská, IČ: 485 14 624, 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 před podpisem nájemní smlouvy s novým nájemcem,
a to nejpozději do 28.02.2015 (viz příloha č. 1),
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.03.2015,
nebytový prostor č. 107, Nádražní 4, Brno, nájemce Sdružené ordinace s.r.o. , IČ: 035
31 023, účel nájmu: provozování zdravotního střediska, za nájemné 115.104,- Kč/rok,
za podmínky úhrady případného dluhu před podpisem nájemní smlouvy a za
podmínky podpisu nájemní smlouvy do 28.02.2015 (viz příloha č. 2),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o skončení nájmu a nájemní smlouvy a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedených dokumentů.
Termín: ihned
Usnesení 111.19. Návrh na změnu nájemní smlouvy – nebytový prostor č. 102,
Josefská 23, Brno
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
odkládá
rozhodnutí a
ukládá
bytovému odboru opětovně projednat v DISKO.
Usnesení 111.20. Záměr pronájmu nebytových prostor
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytových prostor (dle přílohy č. 1) na úřední
desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned

Usnesení 111.21. Informace o průběhu realizace projektu na základě Smlouvy o
spolupráci s Armádou spásy ČR, z.s.
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
bere na vědomí
Informace o průběhu realizace projektu Prevence bezdomovectví za 3. čtvrtletí roku
2014, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, a
bere na vědomí
Informace o průběhu realizace projektu Prevence bezdomovectví za 4. čtvrtletí roku
2014, které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
Termín: ihned
Usnesení 111.22. Kobližná 15 - reklamace vyúčtování služeb za zúčtovací období roku
2012 a 2013
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
souhlasí
s uhrazením nákladů za vodné a stočné za zúčtovací období roku 2012 a 2013, dle
zpracovaných a předaných rozúčtování služeb nájemcům bytového domu Kobližná 15,
souhlasí
s kompenzováním části nákladů za vodné a stočné v celkovém objemu 1.300 m3, a
to v roce 2012 (618,8 m3) a v roce 2013 (681,2 m3), formou sníženého čistého
nájemného po odečtení neuhrazených nedoplatků z vyúčtování služeb roku 2012 a
2013 všem nájemníkům bytového domu Kobližná 15 a to od 1.3.2015, a
souhlasí
s kompenzací části nákladů za vodné a stočné u nájemců, kteří již v zúčtovací jednotce
– bytovém domě Kobližná 15 nebydlí, a to formou zápočtu a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů slevu a zápočet dle výše uvedeného
zajistit a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 111.23. Špitálka 39 –
, žádost o slevu z nájmu
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
souhlasí
se slevou z čistého nájemného ve výši 1.505,- Kč/měsíc pro
9, Špitálka 39, Brno a to od 1.3.2015 do 31.5.2015 a
ukládá
OISBD seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a
ukládá
OISBD zajistit slevu dle výše uvedeného.
Termín: ihned

, byt č.

Usnesení 111.24. Bayerova 5 –
, žádost o slevu z nájmu za sklep
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
souhlasí
se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro paní
, byt č. 17,
Bayerova 5, Brno a to od 1.3.2015 do doby provedení oprav sklepu, nejdéle však na
dobu 1 roku, za podmínky případné úhrady dluhu a vyklizení sklepních kójí a

ukládá
OISBD seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a
ukládá
OISBD zajistit slevu dle výše uvedeného a
ukládá
SNMČ zamezit přístup do tohoto sklepa.
Termín: ihned
Usnesení 111.25. Mendlovo nám. 12 –
, žádost o slevu z nájmu
za sklep
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
souhlasí
se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro
, byt č. 12,
Mendlovo nám. 12, Brno a to od 1.3.2015 do doby provedení oprav sklepu, nejdéle
však na dobu 1 roku, za podmínky úhrady případného dluhu a vyklizení sklepních
kójí,
ukládá
OISBD seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a
ukládá
OISBD zajistit slevu dle výše uvedeného a
ukládá
SNMČ zamezit přístup do tohoto sklepa.
Termín: ihned
Usnesení 111.26. Jánská 7 –
, žádost o prodloužení slevy z nájmu
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
souhlasí
se slevou z čistého nájmu ve výši 20% pro nájemce bytu č. 3 v bytovém domě Jánská
7, Brno, paní
, a to od 1.3.2015 do doby provedení oprav, nejdéle
na dobu 1 roku a
ukládá
OISBD seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a
ukládá
OISBD zajistit slevu dle výše uvedeného.
Termín: ihned
Usnesení 111.27. Zelný trh 250/14-16 - výpověď nájemní smlouvy - O2 Czech Republic
a.s.
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
souhlasí
s ukončením Nájemní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Brnem,
městskou částí Brno-střed a společností O2 Czech Republic a.s., IČ 30193336,
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ze dne 1.10.2014 podáním
výpovědi, a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené výpovědi, která je přílohou č.1
tohoto usnesení a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů podpis a odeslání výše uvedené
výpovědi zajistit.

Termín: ihned
Usnesení 111.28. Zelný trh 250/14 -16 - dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání – pan
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
souhlasí
s ukončením Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi Statutárním
městem Brnem, městskou částí Brno-střed a panem
, Mánesova 1578,
666 03 Tišnov dohodou a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené dohody
zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 111.29. Václavská 18 – umožnění vjezdu do dvora BD
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
dočasné povolení vjezdu do dvora BD Václavská 18/20, p.č. 1717/1, k.ú. Staré Brno,
obec Brno, za účelem vjezdu, na dobu 3 měsíců, t.j, do 9.4.2015, které je uvedeno
v příloze č.2 a
souhlasí
s vydáním dočasného povolení vjezdu do dvora BD Václavská 18/20, p.č. 1717/1, k.ú.
Staré Brno, obec Brno, na dobu 3 měsíců, t.j, do 9.4.2015, žadatelům uvedeným
v příloze č.3 tohoto usnesení a
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1717/1, k.ú. Staré Brno, obec Brno za
účelem vjezdu a průjezdu do dvora BD Václavská 18/20, dle přílohy č.4 tohoto
usnesení a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku p.č. 1717/1, k.ú. Staré Brno, obec Brno za účelem vjezdu a průjezdu do
dvora BD Václavská 18/20 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů vydání dočasného povolení žadatelům
zajistit a
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem dočasného
povolení vjezdu do dvora BD Václavská 18/20, p.č. 1717/1, k.ú. Staré Brno, obec
Brno, za účelem vjezdu.
Termín : ihned
Usnesení 111.30. Dodatek č.1 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen
za poštovní služby
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
Dodatek č.1 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovné služby,
pověřuje
starostu podpisem dodatku a

ukládá
vedoucímu odboru informatiky uzavření smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 111.31. Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
smlouvu s přílohou o Svozu a rozvozu poštovních zásilek s Českou poštou, s.p.,
pověřuje
starostu podpisem smlouvy a
ukládá
vedoucímu odboru informatiky uzavření smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 111.32. Dohoda o ukončení účinnosti Dohody o bezhotovostní úhradě cen
poštovních služeb
RMČ BS na 11. zasedání konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
dohodu o ukončení účinnosti Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb,
pověřuje
starostu podpisem dohody a
ukládá
vedoucímu odboru informatiky uzavření smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 111.33. Rezignace členů ZMČ BS
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
bere na vědomí
rezignaci člena ZMČ BS RNDr. Jana Hollana , Ph.D. z politického hnutí Žít Brno ke
dni 10.2.2015,
osvědčuje
Bc. Michala Doležela, nar. 20.6.1986, za člena Zastupitelstva městské části Brnostřed, v pořadí prvního náhradníka z kandidátní listiny politického hnutí Žít Brno,
bere na vědomí
nesouhlas RNDr. Yvonny Gaillyové, CSc. s nástupem na uprázdněný mandát v ZMČ
BS jako v pořadí první náhradnice z kandidátní listiny politické strany Strana
zelených,
bere na vědomí
nesouhlas Mgr. Evy Lípové s nástupem na uprázdněný mandát v ZMČ BS jako
v pořadí druhé náhradnice z kandidátní listiny politické strany Strana zelených a
osvědčuje
Mgr. Zdeňka Ručku, nar. 11.9.1982, za člena Zastupitelstva městské části Brno-střed,
v pořadí třetího náhradníka z kandidátní listiny politické strany Strana zelených.
Termín: ihned
Usnesení 111.34. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
projednala
rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015 dle přílohy č. 1,

ukládá
Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání
ZMČ BS a
doporučuje
ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015 dle přílohy č. 1.
Usnesení 111.35. Finanční neinvestiční transfer pro Armádu spásy v České republice,
z.s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Armádu spásy v České republice, z.s.,Petržílkova
2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411 ve výši 10 000,- Kč na léky pro osoby bez
přístřeší na vybavení zdravotnické ošetřovny Centra soc. služeb Josefa Korbela,
Mlýnská 25, Brno 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 111.37. Podání
RMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 16.2.2015,
bere na vědomí
podání
ze dne 13.1.2015,
bere na vědomí
odpověď Mgr. Plechové na podání a
pověřuje
Ing. arch. Petra Bořeckého o prošetření postupu stavebního úřadu v této věci.

