PROGRAM 10. RMČ BS
1 a) Zahájení
M.Landa
b) Ověření správnosti zápisu z 9. RMČ BS
c) Ustavení ověřovatelů 10. RMČ BS
d) Schválení programu 10. RMČ BS
2) Kontrola usnesení RMČ BS
M.Landa
3) Základní škola Brno, Úvoz 55, p.o. – žádost o poskytnutí záštity a užití
znaku MČ BS
M.Landa
4) STUD Brno, z.s. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
M.Landa
5) Filharmonie Brno, p.o. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
M.Landa
6) Finanční neinvestiční transfer pro Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, z.s., Velkopavlovická 4067/1, 628 00 Brno, IČ: 03168328
M.Landa
7) Finanční neinvestiční transfer pro Armádu spásy v České republice, z.s.,
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411
M.Landa
8) Finanční neinvestiční transfer pro Unii Roska v ČR, regionální organizace
Roska Brno – město, z.p.s., Srbská 2741/53, 612 00 Brno, IČ: 64331016
M.Landa
9) Finanční neinvestiční transfer pro Unii neslyšících Brno, o.s.,
Palackého třída 114, 612 00 Brno, IČ: 65761201
M.Landa
10) Finanční neinvestiční transfer pro Diecézní charitu Brno, Chráněné bydlení
sv. Michaela, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260
M.Landa
11) Finanční neinvestiční transfer pro Asociaci pomáhající lidem s autismem
APLA – JM o.s., Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČ: 26589907
M.Landa
12) Finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s.,
Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
M.Landa
13) Finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10,
602 00 Brno, IČ: 15529479
M.Landa
14) Soudní vymáhání pohledávek
M.Landa
15) Rezignace člena ZMČ BS
M.Landa
16) Stížnost pana
M.Landa
17) Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
S.Bartík
18) Návrh na doplnění a jmenování členů komisí RMČ BS
S.Bartík
19) Věž architektů na Vaňkově náměstí v Brně
Mgr.Hrnčíř
20) Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015
Ing.Matejov
21) Dodatky k pojistným smlouvám
Ing.Matejov
22) Souhlas se zvláštním užíváním komunikace
Bc.Hejmalíčková
23) Dispozice s majetkem /14/22/ - Směna p.č. 896, k.ú. Zábrdovice
(Tkalcovská)
Ing.Vodáková
24) Dispozice s majetkem /14/32/ - Směna p.č. 1385/2, k.ú. Veveří
(Kounicova)
Ing.Vodáková
25) Dispozice s majetkem /14/38/ - Odprodej, pronájem p.č. 917/1,
k.ú. Veveří (Úvoz)
Ing.Vodáková
26) Dispozice s majetkem /14/26/ - Předkupní právo p.č. 776/2,3,
k.ú. Zábrdovice (Bratislavská)
Ing.Vodáková
27) Dispozice s majetkem /15/51/ - Předkupní právo p.č. 712/2, k.ú. Trnitá
(Cyrilská)
Ing.Vodáková
28) Dispozice s majetkem /69/14/ - Prodej, pronájem, svěření p.č. 23/1,2,
k.ú. Štýřice (Vsetínská)
Ing.Vodáková
29) Dispozice s majetkem – Nabytí p.č. 607/1, k.ú. Pisárky (Preslova)
Ing.Vodáková

30) Dispozice s majetkem /92/14/ - Pronájem, výpůjčka p.č. 1092/1,4,
k.ú. Trnitá (Vlhká)
31) Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par. č. 1595 a par č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33)
32) Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par. č. 1595 a par. č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33)
33) Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4)
34) Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. 4)
35) Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 – byt č. 4)
36) Prodej obecních vymezených jednotek (Křenová 23 – jednotka č. 110/1,
č. 110/3 a č. 110/7)
37) Prodej obecních vymezených jednotek – stanovení ceny
(Solniční 8 – jednotka č. 145/20, č. 145/21, č. 145/22 a č. 145/23)
38) Stanovisko MČ Brno-střed ke stavebním úpravám RD (Kamenná 67b)
39) Dohody o platebních podmínkách a odběrovém diagramu
– spol. Alfa-COM
40) Alfa-COM, s.r.o. – kalkulace ceny tepla r. 2015
41) Údolní 51 – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části
odběrného plynového zařízení
42) Vyúčtování nákladů za služby – Kobližná 13, Průchodní 2, Tučkova 40,
Rybářská 9 a Úvoz 23
43) Masarykova 14 – Příloha č. 3 ke smlouvě o dodávce a odběru tepla
44) Hybešova 65a – výpověď smlouvy na servis výtahů
45) Kotlářská 11 – žádost o slevu z nájmu,
46) Orlí 6 – sleva z nájmu
47) Solniční 8 – nebytový prostor č. 103, žádost o slevu z nájemného
48) Josefská 23 – nebytový prostor č.103, žádost o slevu z nájemného
49) Kounicova 3b – žádost o prodloužení doby sníženého nájemného,
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50) Lidická 47 – žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a termínu
oprav bytu,
51) Lidická 8 – žádost o prodloužení termínu oprav bytu,
52) Kraví Hora – žádost ZO ČSZ Kraví Hora 1 o úpravu nájemní smlouvy
53) Kounicova 42 – Žádost o projednání návrhu dodatku č. 1 ke stávající smlouvě
č. 14111 o nájmu části nemovitosti – Vodafone CZ a.s.
54) Žádosti o příspěvek z FBV k I. termínu roku 2015
55) Solniční 6 – náhrada nákladů za výměnu topení v bytě,
56) Pozemek p.č. 716, k.ú. Zábrdovice – uzavření nájemní smlouvy
57) Václavská 20 – uzavření nájemní smlouvy
58) Nádražní 4 – návrh firmy Ermis Brno, s.r.o. na prolongaci dohody o užívání
59) Kamenná ul. – záměr pronájmu pozemků p.č. 770,771,772,773, k.ú. Štýřice
60) Kounicova 43 – záměr pronájmu části fasády
61) Křížová
– záměr pronájmu reklamní plochy
62) Nové sady 8a – záměr pronájmu reklamní plochy
63) Nové sady 16 – Adresný záměr pronájmu části pozemku p.č. 1474,
k.ú. Staré Brno
64) VZ malého rozsahu
Beethovenova 3/5 – oprava střechy
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
65) VZ malého rozsahu
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a) Úvoz 14 – výměna oken v celém domě, oprava uliční a dvorní fasády
b) Kapucínské nám. 10 – částečná oprava uliční fasády, výměna oken
uliční část, oprava vestibulu
Zrušení výběrového řízení
P.Pacal
66) VZ malého rozsahu
a) Bratislavská 40 – oprava střechy dvorního křídla
b) Solniční 11 – výměna oken do dvora, oprava dvorní fasády
c) Václavská 3 – oprava bytů č. 7 a 8
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
P.Pacal
67) SNMČ Brno-střed, p.o. – jmenování technického náměstka
P.Pacal
68) Bezplatný převod movitého majetku ze správy ŠJ Brno, Nádvorní 1,
p.o. do správy MŠ Brno, Vídeňská 39a, p.o.
Mgr.Ondrašíková
69) Bezplatný převod movitého majetku ze správy ŠJ Brno, Pellicova 4,
p.o. do správy ŠJ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.
Mgr.Ondrašíková
70) Bezplatný převod movitého majetku ze správy ZŠ a MŠ Brno,
Křídlovická 30b, p.o. do správy ŠJ Brno, Nádvorní 1, p.o.
Mgr.Ondrašíková
71) Předání majetku příspěvkové organizaci – MŠ Brno, Úvoz 57, p.o.
– skříně
Mgr.Ondrašíková
72) Předání majetku příspěvkové organizaci – MŠ Brno, Úvoz 57, p.o.
– výpočetní technika
Mgr.Ondrašíková
73) Předání majetku příspěvkové organizaci – ŠJ Brno, Kounicova 30,
p.o.
Mgr.Ondrašíková
74) Přerušení provozu mateřských škol při ZŠ a MŠ Brno,
nám. 28. října 22, p.o.
Mgr.Ondrašíková
75) Přerušení provozu MŠ Mlýnská 27 při ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21,
p.o.
Mgr.Ondrašíková
76) Žádost o souhlas vlastníka s užíváním sídla Sdružení rodičů a přátel
školy MŠ Vídeňská 39a, Brno
Mgr.Ondrašíková
77) Členství ve školské radě – ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
Mgr.Ondrašíková
78) Členství ve školské radě – ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o.
Mgr.Ondrašíková
79) Přerušení provozu školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
v době jarních prázdnin
Mgr.Ondrašíková
80) Přerušení provozu školních družin v době jarních prázdnin: ZŠ Brno,
nám. Míru 3, p.o., ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21,
p.o., ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., ZŠ Brno, Horní 16, p.o.
Mgr.Ondrašíková
81) Navýšení kapacity školy – ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o.
Mgr.Ondrašíková
82) Změna zřizovací listiny ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.
Mgr.Ondrašíková
83) Žádost o opětovné projednání žádosti o revokaci usnesení RMČ BS
Mgr.Vernerová
84) Žádost o netrvání na výpovědi nájmu bytu
Mgr.Vernerová
85) Žádost o prodloužení termínu podpisu nájemní smlouvy
Mgr.Vernerová
86) Žádost o posunutí termínu podpisu nájemní smlouvy
Mgr.Vernerová
87) Žádost o vystavení nájemní smlouvy
Mgr.Vernerová
88) Žádost o stanovení nového termínu podpisu nájemní smlouvy
Mgr.Vernerová
89) Žádost o uzavření nájemní smlouvy
Mgr.Vernerová
90) Žádost o schválení podnájmu bytu
Mgr.Vernerová
91) Výměna bytů
Mgr.Vernerová
92) Společný nájem bytu
a)
Křídlovická 76, Brno, byt č. 5
b)
), Křídlovická 66, Brno, byt č. 7
c)
), Křídlovická 76, Brno, byt č. 6

d)
), Kounicova 63, Brno, byt č. 18
e)
), nám. 28. října 11, Brno, byt č. 13
f)
Nerudova 14, Brno, byt č. 11
93) Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce
a)
Křídlovická 66, Brno, byt č. 3
b)
Pellicova 1b, Brno, byt č. 2
94) Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí
a)
Nové sady 32, Brno, byt č. 2
b)
), Jiráskova 10, Brno, byt č. 4
c)
), Čápkova 48, Brno, byt č. 6
d)
Botanická 45a, Brno, byt č. 18
95) Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování
a)
), Nádražní 4,
Brno, byt č. 8
b)
), Hybešova 6, Brno, byt č. 9
c)
), Beethovenova 3, Brno, byt č. 7
d)
), Kounicova 3c, Brno, byt č. 5
96) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (I. část)
a)
), Vídeňská 38, Brno, byt č. 13
b)
), Beethovenova 3, Brno, byt č. 1
c)
), Kounicova 3b, Brno, byt č. 8
d)
), Bratislavská 41, Brno, byt č. 29.4
e)
), Botanická 37, Brno, byt č. 16
f)
), Bratislavská 62, Brno, byt č. 28
g)
Bratislavská 62, Brno, byt č. 29
h)
Zámečnická 8, Brno, byt č. 23
i)
Hybešova 65b, Brno, byt č. 14
j)
Pekařská 54, Brno, byt č. 5
k)
Křídlovická 74, Brno, byt č. 2
l)
Francouzská 20, Brno, byt č. 26
m)
Solniční 3, Brno, byt č. 9
n)
Václavská 20, Brno, byt č. 13
o)
Josefská 23, Brno, byt č. 6
p)
Cejl 35, Brno, byt č. 19
97) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část)
a)
Vinohrady 28, Brno, byt č. 7
b)
Křenová 55, Brno, byt č. 19
c)
Křídlovická 56, Brno, byt č. 16
d)
Orlí 8, Brno, byt č. 14.1
e)
Václavská 13, Brno, byt č. 12
f)
Křenová 39, Brno, byt č. 3
g)
Bratislavská 62, Brno, byt č. 30
h)
Křídlovická 54, Brno, byt č. 3
i)
Kounicova 3c, Brno, byt č. 13
j)
Ludmily Konečné 17, Brno, byt č. 1
k)
Poříčí 37, Brno, byt č. 10
98) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (III. část)
a)
Vídeňská 14, Brno, byt č. 11
b)
Vídeňská 14, Brno, byt č. 6
c)
Vídeňská 14, Brno, byt č. 7
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d)
Vídeňská 14, Brno, byt č. 15
e)
Vídeňská 14, Brno, byt č. 8
f)
Vídeňská 14, Brno, byt č. 10.3
g)
Vídeňská 14, Brno, byt č. 3
h)
Vídeňská 14, Brno, byt č. 1
99) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (IV. část)
a)
Mášova 21, Brno, byt č. 8
b)
Pekařská 82, Brno, byt č. 2
c)
Kamenná 27, Brno, byt č. 6
d)
Úvoz 118, Brno, byt č. 32
100) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (V. část)
101) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (VI. část)
102) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (VII. část)
103) Souhlas s narovnáním právního stavu (I. část)
104) Souhlas s narovnáním právního stavu (II. část)
105) Skončení nájmu bytu
a)
Moravské nám. 12, Brno, byt č. 34
b)
Křenová 39, Brno, byt č. 5
c)
Botanická 23, Brno, byt č. 10
d)
Lidická 10, Brno, byt č. 13
e)
Dornych 31, Brno, byt
č. 12
106) Výpověď nájemce z nájmu bytu
a)
Cejl 35, Brno, byt č. 7
b)
Lidická 15, Brno, byt č. 3
107) Uzavření nájemní smlouvy (I. část)
108) Uzavření nájemní smlouvy (II. část)
109) Uzavření nájemní smlouvy (III. část)
110) Uzavření nájemní smlouvy (IV. část)
111) Uzavření nájemní smlouvy (V. část)
112) Uzavření nájemní smlouvy (VI. část)
113) Uzavření nájemní smlouvy (VII. část)
114) Uzavření nájemní smlouvy (VIII. část)
115) Uzavření nájemní smlouvy (IX. část)
116) Uzavření nájemní smlouvy (X. část)
117) Uzavření nájemní smlouvy (XI. část)
a)
Bayerova 7, Brno, byt č. 5
b)
Sukova 5, Brno, byt č. 12
c)
Vachova 4, Brno, byt č. 20
d)
Kamenná 5, Brno, byt č. 11
e)
Vachova 4, Brno, byt č. 19
f)
Orlí 5, Brno, byt č. 21
g)
Hrnčířská 37, Brno, byt č. 4
h)
Masarykova 6, Brno, byt č. 10
ch)
nám. 28. října 21, Brno, byt č. 4
i)
Veselá 2, Brno, byt č. 22
j)
Botanická 45, Brno,
byt č. 23
k)
Poříčí 37, Brno, byt č. 4
118) Uzavření nájemní smlouvy (XII. část)
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119) Seznam bytů zveřejněných na ÚD MČ BS
Mgr.Vernerová
120) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Anenská 8, Brno, byt č. 6
Mgr.Vernerová
121) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Anenská 8, Brno, byt č. 7
Mgr.Vernerová
122) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– bratří Čapků 7, Brno, byt č. 4
Mgr.Vernerová
123) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Kamenná 27, Brno, byt č. 5
Mgr.Vernerová
124) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Kapucínské nám. 10, Brno, byt č. 10
Mgr.Vernerová
125) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Kounicova 43, Brno, byt č. 20
Mgr.Vernerová
126) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Křenová 45, Brno, byt č. 2
Mgr.Vernerová
127) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Křídlovická 3, Brno, byt č. 1
Mgr.Vernerová
128) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Lidická 10, Brno, byt č. 16
Mgr.Vernerová
129) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Nádražní 4, Brno, byt č. 36
Mgr.Vernerová
130) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Příční 24, Brno, byt č. 10
Mgr.Vernerová
131) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Příční 25, Brno, byt č. 20a
Mgr.Vernerová
132) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Rumiště 2, Brno, byt č. 15
Mgr.Vernerová
133) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Údolní 51, Brno, byt č. 7
Mgr.Vernerová
134) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Václavská 10, Brno, byt č. 1
Mgr.Vernerová
135) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Veveří 67, Brno, byt č. 6
Mgr.Vernerová
136) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Dornych 31, Brno, byt č. 1
Mgr.Vernerová
137) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Rumiště 14, Brno, byt č. 3
Mgr.Vernerová
138) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Moravské nám. 12, Brno, byt č. 6
Mgr.Vernerová
139) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce
– Kobližná 9, Brno, byt č. 14
Mgr.Vernerová
140) Vystavení nájemní smlouvy k půdní vestavbě – Veveří 71, Brno,
byt č. 19.5
Mgr.Vernerová
141) Vystavení nájemní smlouvy k půdní vestavbě – Veveří 71, Brno,
byt č. 20.5
Mgr.Vernerová
142) Přehled volných bytů
Mgr.Vernerová
143) Rozdělení a sloučení bytů – Křížová , Brno
Mgr.Vernerová
144) Sloučení bytů – Rumiště 11, Brno
Mgr.Vernerová
145) Záměr pronájmu nebytových prostor
Mgr.Vernerová
146) Licenční smlouva – Family Point
M.Landa

147) Petice za klidné bydlení na ulici Zderadova
148) Žádost o vypsání nabídky pronájmu nebytového prostoru na úřední
desku
149) Změna názvu Komise pro strategické plánování a IPRM,
změna Jednacího řádu komisí RMČ BS
150) Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku projektu
Oranžové mobilní vzdělávání od Nadace ČEZ pro ZŠ a MŠ
Brno, Husova 17, p.o.
151) Povodňová komise MČ Brno-střed
152) Žádost o souhlas s užitím znaku MČ BS
153) Informace, zprávy členů rady
154) Ověření zápisu
155) Závěr

M.Landa
M.Landa
M.Landa
Mgr.Ondrašíková
M.Landa
M.Landa

USNESENÍ 10. RMČ BS
Usnesení 110.01. Kontrola usnesení RMČ BS
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení RMČ BS.
Usnesení 110.02. Základní škola Brno, Úvoz 55, p.o.– žádost o poskytnutí záštity a užití
znaku MČ BS
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Základní školu Brno,
Úvoz 55, p.o., při pořádání 5. ročníku plesu ZŠ Úvoz a HC Kometa Úvoz o.s., který
se koná 13. 3. 2015 a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 110.03. STUD Brno, z.s. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro STUD Brno, z.s. při
pořádání 3. ročníku semiformálního plesu QUEER BALL, který se koná 6. 3. 2015 a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 110.04. Filharmonie Brno, p.o. – žádost o poskytnutí záštity a užití znaku
MČ BS
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Filharmonie Brno, p.o.,
při pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Brno, který se bude konat od 29. 3. –
16. 10. 2015 a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Usnesení 110.05. Finanční neinvestiční transfer pro Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s., Velkopavlovická 4067/1, 628 00 Brno, IČ: 03168328
RMČ BS na 110. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
neschvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,
Velkopavlovická 4067/1, 628 00 Brno, IČ: 03168328.
Usnesení 110.06. Finanční neinvestiční transfer pro Armádu spásy v České republice,
z.s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,

odkládá
do příští RMČ BS.
Usnesení 110.07. Finanční neinvestiční transfer pro Unii Roska v ČR, regionální
organizace Roska Brno – město, z.p.s., Srbská 2741/53, 612 00 Brno, IČ:
64331016
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2014,
schvaluje
Finanční neinvestiční transfer pro Unii Roska v ČR, regionální organizace Roska Brno
– město, z.p.s., Srbská 2741/53, 612 00 Brno, IČ: 64331016 ve výši 15 000,- Kč na
rekondičně rehabilitační pobyty pro osoby trpící roztroušenou sklerózou
mozkomíšní 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 110.08. Finanční neinvestiční transfer pro Unii neslyšících Brno, o.s.,
Palackého třída 114, 612 00 Brno, IČ: 65761201
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Unii neslyšících Brno, o.s, Palackého třída 114, 612
00 Brno, IČ: 65761201 ve výši 10 000,- Kč na zajištění volnočasových aktivit pro
osoby se sluchovým postižením 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 110.09. Finanční neinvestiční transfer pro Diecézní charitu Brno, Chráněné
bydlení sv. Michaela, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
doporučuje
ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro Diecézní charitu Brno, Chráněné
bydlení sv. Michaela, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260 ve výši
25 000,- Kč na výměnu podlahy v kuchyni – obývacím pokoji rodinného domku, kde
bydlí 9 lidí 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 110.10. Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA – JM o.s., Fügnerova 30,
613 00 Brno, IČ: 26589907

RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA – JM
o.s., IČ: 26589907 ve výši 20 000,- Kč na podporu asistence pro děti a mladé lidi
postižené autismem 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 110.11. Finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s.,
Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
odkládá
do příští RMČ BS.
Usnesení 110.12. Finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10,
602 00 Brno, IČ: 15529479
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno,
IČ: 15529479 ve výši 20 000,- Kč na podporu uspořádání IX. ročníku keramické
soutěže Brněnský hrnek 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 110.13. Soudní vymáhání pohledávek
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
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 110.14. Rezignace člena ZMČ BS
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
rezignaci člena ZMČ BS Ing. Daniela Tkáče ke dni 31.1.2015,
osvědčuje
RNDr. Yvonnu Gaillyovou, CSc., nar. 21.11.1955, za člena Zastupitelstva městské
části Brno-střed.
Termín: ihned

Usnesení 110.15. Stížnost pana
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
stížnost pana
– žádost o snížení nájmu, která tvoří přílohu č. 1,
souhlasí
s návrhem odpovědi OISBD, který tvoří přílohu č. 2 a
ukládá
OISBD ÚMČ Brno-střed odeslání odpovědi zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 110.16. Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
revokuje
usnesení č. 104.29. ze 4. zasedání RMČ BS konaného dne 9.12.2014, které znělo:
„RMČ BS projednala předložené Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZMČ
BS, které jsou přílohou č. 1,
doporučuje ZMČ BS schválit předložené Zásady pro odměňování neuvolněných členů
ZMČ BS, které jsou přílohou č. 1,
ukládá pověřenému tajemníkovi ÚMČ BS zajistit předložení materiálu na nejbližší
zasedání ZMČ BS.“
v části v bodu 1 Zásad pro odměňování neuvolněných členů ZMČ BS tvořících
přílohu č. 1 usnesení, a to:
- 3. odrážka shora – revokace textu: „nebo předseda redakční rady“
- 4. odrážka shora – revokace textu: „nebo člen redakční rady“
- 6. odrážka shora – revokace textu: „předseda Komise pro strategické plánování a
IPRM – 50 % zákonné odměny uvolněného člena ZMČ BS – předsedy komise
rady“
- 7. odrážka shora – revokace textu: „člen RMČ BS pro věci sociální, zdravotní a
národnostní menšiny – 50 % zákonné odměny uvolněného člena ZMČ BS – člena
rady“
V ostatním zůstává usnesení beze změny,
doporučuje
ZMČ BS revokovat usnesení č. 302.10. ze 2. zasedání ZMČ BS konaného dne
10.12.2014 v části bodu 1 Zásad pro odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
tvořících přílohu č. 1 usnesení, a to:
- 3. odrážka shora – revokace textu: „nebo předseda redakční rady“
- 4. odrážka shora – revokace textu: „nebo člen redakční rady“
- 6. odrážka shora – revokace textu: „předseda Komise pro strategické plánování a
IPRM – 50 % zákonné odměny uvolněného člena ZMČ BS – předsedy komise
rady“
- 7. odrážka shora – revokace textu: „člen RMČ BS pro věci sociální, zdravotní a
národnostní menšiny – 50 % zákonné odměny uvolněného člena ZMČ BS – člena
rady“,
ukládá
OPO ÚMČ BS zajistit předložení revokace části usnesení č. 302.10. ze 2. zasedání
ZMČ BS konaného dne 10.12.2014 na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 110.17. Návrh na doplnění a jmenování členů komisí Rady městské části
Brno-střed
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,

bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Daniela Tkáče na členství v Komisi školství ke dni 20.1.2015;
jmenuje
pana Zdeňka Ručku členem Komise školství s účinností od 9.2.2015,
bere na vědomí
rezignaci pana Martina Říhy na členství v Komisi Majetkové ke dni 4.2.2015;
jmenuje
pana Jiřího Hráčka členem Komise majetkové od 9.2.2015,
bere na vědomí
rezignaci pana Jiřího Hráčka na členství v Komisi mládeže, kultury a sportu
6.2.2015;
jmenuje
pana Dalibora Ševčáka členem Komise mládeže a sportu od 9.2.2015.
Usnesení 110.18. Věž architektů na Vaňkově náměstí v Brně
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
souhlasí
se svěřením výtvarného díla s názvem „Věž architektů“ včetně jeho osvětlení
realizovaného v rámci rekonstrukce Vaňkova náměstí v Brně městské části Brno-střed,
ukládá
OŽP zaslat výpis usnesení žadateli – Brněnské komunikace, a.s..
Termín: ihned
Usnesení 110.19. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
projednala
- rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015 dle přílohy č. 1,
- poskytnutí půjčky ve výši 2 000 000 Kč ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
- poskytnutí půjčky ve výši 1 713 000 Kč ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
- smlouvu o zápůjčce peněz se ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. dle přílohy č. 2
- smlouvu o zápůjčce peněz se ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. dle přílohy č. 3,
ukládá
Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání
ZMČ BS a
doporučuje
ZMČ BS schválit:
- rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015 dle přílohy č. 1,
- poskytnutí půjčky ve výši 2 000 000 Kč ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
- poskytnutí půjčky ve výši 1 713 000 Kč ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
- smlouvu o zápůjčce peněz se ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. dle přílohy č. 2
- smlouvu o zápůjčce peněz se ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. dle přílohy č. 3.
Usnesení 110.20. Dodatky k pojistným smlouvám
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 110.21. Souhlas se zvláštním užíváním komunikace
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,

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 110.22. Dispozice s majetkem /14/22/ - Směna p.č. 896, k.ú. Zábrdovice
(Tkalcovská)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
souhlasí
se směnou pozemku p.č. 896 o vým. 15 m2, k.ú. Zábrdovice, ve vlastnictví
statutárního města Brna, za pozemek p.č. 3486/2 o vým. 33 m2, k.ú. Žebětín, ve
vlastnictví paní
,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 110.23. Dispozice s majetkem /14/32/ - Směna pozemku p.č. 1385/2, k.ú. Veveří
(Kounicova)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
souhlasí
se směnou pozemků p.č. 345/17 o vým. 5 m2 a p.č. 345/18 o vým. 21 m2, k.ú. Veveří
ve vlastnictví ČR – České správy sociálního zabezpečení za pozemek p.č. 1385/2 o
vým. 16 m2, k.ú. Veveří ve vlastnictví statutárního města Brna,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 110.24. Dispozice s majetkem /14/38/ - Odprodej, pronájem p.č. 917/1,
k.ú. Veveří (Úvoz)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s odprodejem pozemku p.č. 917/1 o vým. 47 m2, k.ú. Veveří,
souhlasí
s pronájmem pozemku p.č. 917/1 o vým. 47 m2, k.ú. Veveří, společnosti BOMET SK,
s.r.o., za podmínky zachování průchodu do vnitrobloku,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 110.25. Dispozice s majetkem /14/26/ - Předkupní právo p.č. 776/2,3,
k.ú. Zábrdovice (Bratislavská)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovitých věcí (garáží) na pozemcích p.č.
776/2 o vým. 17 m2 a p.č. 776/3 o vým. 17 m2, k.ú. Zábrdovice, do majetku města,
ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit předložení návrhu na dispozici s majetkem na
nejbližší zasedání ZMČ BS.

Usnesení 110.26. Dispozice s majetkem /15/51/ - Předkupní právo p.č. 712/2, k.ú. Trnitá
(Cyrilská)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí části nemovité věci (garáže) na pozemku p.č.
712/2 o vým. 38 m2, k.ú. Trnitá, do majetku města,
ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit předložení návrhu na dispozici s majetkem na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 110.27. Dispozice s majetkem /69/14/ - Prodej, pronájem, svěření p.č. 23/1,2,
k.ú. Štýřice (Vsetínská)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s odprodejem pozemku p.č. 23/2 o vým. 502 m2 a části pozemku p.č. 23/1 o vým. cca
30 m2, k.ú. Štýřice,
souhlasí
s pronájmem pozemku p.č. 23/2 o vým. 502 m2 a části pozemku p.č. 23/1 o vým. cca
30 m2, k.ú. Štýřice,
nesouhlasí
se svěřením pozemku p.č. 23/2, k.ú. Štýřice, MČ Brno-střed do správy,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 110.28. Dispozice s majetkem - Nabytí p. č. 607/1, k.ú. Pisárky (Preslova)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
doporučuje
požádat statutární město Brno o zahájení řízení ve věci bezúplatného nabytí pozemku
p.č. 607/1, k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Brna,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS statutárnímu městu Brnu.
Usnesení 110.29. Dispozice s majetkem /92/14/ - Pronájem, výpůjčka p.č. 1092/1,4,
k.ú. Trnitá (Vlhká)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
souhlasí
s pronájmem, výpůjčkou nemovitých věcí - budov a pozemků p.č. 1092/1 o vým. 1311
m2 a p.č. 1092/4 o vým. 209 m2 k.ú. Trnitá, spolku “Kulturou proti chátrání, z. s.“
k realizaci „neziskového centra Vlhká“,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Usnesení 110.30. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.
č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,

A) doporučuje
ZMČ BS schválit prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 790/37979 vzhledem
k celku na pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a
par.č. 1596 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem
Dřevařská č.p. 870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního
úřadu pro obec Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 871/9
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a
doplňků a usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 15.391,--Kč za
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
B) doporučuje
ZMČ BS schválit prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 695/37979 vzhledem
k celku na pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a
par.č. 1596 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem
Dřevařská č.p. 870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního
úřadu pro obec Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 871/10
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z
vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění
pozdějších změn a doplňků a usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši
13.541,--Kč za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
C) doporučuje
ZMČ BS schválit prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 608/37979 vzhledem
k celku na pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a
par.č. 1596 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem
Dřevařská č.p. 870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního
úřadu pro obec Brno a k.ú. Veveří, vlastníku bytové jednotky č. 871/14
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů,
bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a
usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 za částku ve výši 11.846,--Kč za
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
D) doporučuje
ZMČ BS schválit prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 442/37979 vzhledem
k celku na pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a
par.č. 1596 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem
Dřevařská č.p. 870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního

úřadu pro obec Brno a k.ú. Veveří, vlastníku bytové jednotky č. 871/25
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů,
bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a
usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 za částku ve výši 8.612,--Kč za
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS a
ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit předložení návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 110.31. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.
č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
A) doporučuje
ZMČ BS schválit prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 968/37979 vzhledem
k celku na pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a
par.č. 1596 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem
Dřevařská č.p. 870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního
úřadu pro obec Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 870/13
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a
doplňků a usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 18.860,--Kč za
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
B) doporučuje
ZMČ BS schválit prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 802/37979 vzhledem
k celku na pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a
par.č. 1596 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem
Dřevařská č.p. 870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního
úřadu pro obec Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 870/24
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a
doplňků a usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 15.625,--Kč za
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
C) doporučuje
ZMČ BS schválit prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 587/37979 vzhledem
k celku na pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a
par.č. 1596 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem

Dřevařská č.p. 870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního
úřadu pro obec Brno a k.ú. Veveří, podílovým spoluvlastníkům bytové jednotky č.
871/1
v podílu 587/75958 a
v podílu 587/75958 za
kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a
nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do
vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a
usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 za částku ve výši 11.437,--Kč za
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit předložení návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 110.32. Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
sdělení Bytového odboru Magistrátu města Brna ze dne 21.10.2014, č.j.
MMB/0413357/2014, a
revokuje
usnesení 120. RMČ BS ze dne 12.3.2014, č. usnesení 220.23., a
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí sdělení Bytového odboru Magistrátu města Brna ze dne
21.10.2014, č.j. MMB/0413357/2014,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené jednotky č. 47/27 v bytovém domě
Gallašova 4, č. p. 47 v k.ú. Štýřice, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na
společných částech domu č.p. 47, pozemku par.č. 559, par.č. 555 a par.č. 560, v k.ú.
Štýřice, z úrovně statutárního města Brna do vlastnictví třetích osob v nabídkovém
řízení,
ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit předložení návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 110.33. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. 4)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
doporučuje
ZMČ BS schválit prodej bytové jednotky č. 542/4 vymezené Prohlášením vlastníka ze
dne 18.2.2011 v bytovém domě Křížkovského 542/19, který je součástí pozemku p.č.
840, včetně podílu na společných částech domu Křížkovského 542/19 a pozemku
par.č. 840, vše v k.ú. Staré Brno, stávajícímu nájemci
za kupní cenu
ve výši 664.858,- Kč při splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS a
ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit předložení návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.

Usnesení 110.34. Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 – byt č. 4)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
doporučuje
ZMČ BS schválit prodej bytové jednotky č. 472/4 vymezené Prohlášením vlastníka ze
dne 11.3.2003 v bytovém domě Táborského nábřeží 472/5, který je součástí pozemku
p.č. 700, včetně podílu na společných částech domu Táborského nábřeží 472/5, a
pozemku par.č. 700 a par.č. 699, vše v k.ú. Štýřice, stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 873.600,- Kč při splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS a
ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit předložení návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 110.35. Prodej obecních vymezených jednotek - (Křenová 23 – jednotka
č. 110/1, č. 110/3 a č. 110/7)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
A) doporučuje
ZMČ BS schválit prodej obecní bytové jednotky č. 110/1 vymezené Prohlášením
vlastníka ze dne 19.12.2013 v bytovém domě Křenová 110/23, který je součástí
pozemku p.č. 65 v k.ú. Trnitá, včetně podílu na společných částech domu Křenová
110/23 a pozemku par.č. 65 stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve
výši 685.843,-- Kč při splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním vymezené obecní bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
B) doporučuje
ZMČ BS schválit prodej obecní bytové jednotky č. 110/3 vymezené Prohlášením
vlastníka ze dne 19.12.2013 v bytovém domě Křenová 110/23, který je součástí
pozemku p.č. 65 v k.ú. Trnitá, včetně podílu na společných částech domu Křenová
110/23 a pozemku par.č. 65 stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve
výši 1.093.562,-- Kč při splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním vymezené obecní bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
C) doporučuje
ZMČ BS schválit prodej obecní bytové jednotky č. 110/7 vymezené Prohlášením
vlastníka ze dne 19.12.2013 v bytovém domě Křenová 110/23, který je součástí
pozemku p.č. 65 v k.ú. Trnitá, včetně podílu na společných částech domu Křenová
110/23 a pozemku par.č. 65 stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve
výši 1.093.562,-- Kč při splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním vymezené obecní bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit předložení návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.

Usnesení 110.36. Prodej obecních vymezených jednotek - stanovení ceny (Solniční 8
– jednotka č. 145/20, č. 145/21, č. 145/22 a č. 145/23)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
I.)
bere na vědomí
stanovisko BO MMB ze dne 15.10.2014, č.j. DH140094157 a
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí stanovisko BO MMB ze dne 15.10.2014, č.j. DH140094157,
II.)
A) doporučuje
ZMČ BS stanovit stávajícímu nájemci bytové jednotky č. 145/20 vymezené
Prohlášením vlastníka ze dne 14.3.2014 v bytovém domě Solniční 145/8, který je
součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, pro 1. nabídku na odkoupení cenu
bytové jednotky v částce 592.920,--Kč a cenu podílu na pozemku v částce 170.800,-Kč,
B) doporučuje
ZMČ BS stanovit stávajícímu nájemci bytové jednotky č. 145/21 vymezené
Prohlášením vlastníka ze dne 14.3.2014 v bytovém domě Solniční 145/8, který je
součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, pro 1. nabídku na odkoupení cenu
bytové jednotky v částce 287.550,--Kč a cenu podílu na pozemku v částce 74.550,-Kč,
C) doporučuje
ZMČ BS stanovit stávajícímu nájemci bytové jednotky č. 145/22 vymezené
Prohlášením vlastníka ze dne 14.3.2014 v bytovém domě Solniční 145/8, který je
součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, pro 1. nabídku na odkoupení cenu
bytové jednotky v částce 582.600,--Kč a cenu podílu na pozemku v částce 151.200,-Kč,
D) doporučuje
ZMČ BS stanovit stávajícímu nájemci bytové jednotky č. 145/23 vymezené
Prohlášením vlastníka ze dne 14.3.2014 v bytovém domě Solniční 145/8, který je
součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, pro 1. nabídku na odkoupení cenu
bytové jednotky v částce 496.770,--Kč a cenu podílu na pozemku v částce 133.000,-Kč, a
III.)
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s úpravou kupní ceny podle způsobu úhrady kupujícím:
1) poskytnutí slevy ve výši 20% z ceny stanovené dle části II. tohoto usnesení při
zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
2) při placení kupní ceny ve dvou splátkách nebude poskytnuta sleva, kupující uhradí
50% z ceny dle části II. tohoto usnesení před podpisem kupní smlouvy a druhou
splátku do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy. Pro případ prodlení kupujícího
s úhradou druhé splátky je kupující povinen zaplatit úroky z prodlení stanovené
cenovým předpisem.
3) při placení kupní ceny ve více splátkách, bude cena stanovená podle části II. tohoto
usnesení násobena koeficientem 1,09; kupující uhradí 30% z kupní ceny před
podpisem kupní smlouvy, zbytek ceny ve výši 70% uhradí kupující v pěti ročních
splátkách rovnoměrně stanovených. Bude-li kupující v prodlení s úhradou splátky, je
povinen zaplatit úroky z prodlení stanovené cenovým předpisem, a

IV.)
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s tím, aby ke kupní ceně stanovené dle části III. tohoto usnesení
byla připočítána částka odpovídající 4% z ceny stanovené dle části II. tohoto usnesení
představující náklady města spojené s realizací prodeje,
ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit předložení návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Usnesení 110.37. Stanovisko MČ Brno-střed ke stavebním úpravám RD (Kamenná 67b)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
projektovou dokumentaci k akci „Stavební úpravy
rodinného domku
Kamenná 722/67b, Brno-Štýřice a vodovodní přípojka“ k plánovaným stavebním
úpravám rodinného domu na ul. Kamenná, č.or. 67b a k rekonstrukci vodovodní
přípojky v důsledku havarijního stavu objektu, vše na pozemku p.č. 829, k.ú. Štýřice,
souhlasí
se stavebními úpravami rodinného domu Kamenná, č.or. 67b, včetně rekonstrukce
vodovodní přípojky, vše na pozemku p.č. 85, k.ú. Štýřice, v rozsahu projektové
dokumentace dle první části tohoto usnesení, a
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit žadatelce stanovisko RMČ.
Termín: ihned
Usnesení 110.38. Dohody o platebních podmínkách a odběrovém diagramu – spol. Alfa
-COM
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
Dohody o platebních podmínkách a odběrovém diagramu pro rok 2015 k odběrným
místům Botanická 23, Cejl 35, Dvořákova 3, Francouzská 60, Hybešova 65, 65a, 65b,
Hvězdova 3, Jánská 7 – byty, Jánská 7 – nebyty, Koliště 29, Kőrnerova 8, Kounicova
42, Křenová 23, Křenová 39, Květinářská 2, Masarykova 6, Mášova 21, Milady
Horákové 38, Mlýnská 26, Nádražní 4, Orlí 6, Orlí 8, Orlí 28,22/Novobranská 10,
Poříčí 37, Průchodní 2, Průchodní 2 (levý kotel), Tvrdého 15, Úvoz 61, Úvoz 59,
Úvoz 59-lékárna, Úvoz 118, Úvoz 118 – NB ÚT, Vachova 4, Vídeňská 14 které jsou
přílohami č. 1 až č. 29 tohoto usnesení a
souhlasí
s uzavřením Dohod o platebních podmínkách a odběrovém diagramu pro rok 2015
k odběrným místům, dle příloh č. 1 až č. 29, mezi Statutárním městem Brnem,
městskou částí Brno-střed za odběratele a společností Alfa-COM s.r.o. za dodavatele a
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů městské části Brno-střed
podpisem výše uvedených Dohod.
Termín: ihned
Usnesení 110.39. Alfa-COM, s.r.o. – kalkulace ceny tepla r. 2015
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
protokoly o stanovení předběžné ceny tepla k 1. 1. 2015 pro plynové kotelny,
výměníkové stanice a teplovodní předávací stanice, které jsou přílohou č. 1,2 a 3
tohoto usnesení a

souhlasí
s potvrzením předběžných kalkulací cen tepla dle dané lokality a topného média a
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů městské části Brno-střed
podpisem těchto protokolů za pronajímatele.
Termín: ihned
Usnesení 110.40. Údolní 51 – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části
odběrného plynového zařízení
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového
zařízení, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
souhlasí
s uzavřením Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného
plynového zařízení mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno, IČ: 27935311 a
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem výše uvedené
dohody.
Termín: ihned
Usnesení 110.41. Vyúčtování nákladů za služby – Kobližná 13, Průchodní 2, Tučkova 40,
Rybářská 9 a Úvoz 23
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
souhlasí
s vyúčtováním částky ve výši 11.916,00 Kč, u domu – zúčtovací jednotky Kobližná
13,u nebytového prostoru č. 102, v zúčtovacím období roku 2012 do nákladů městské
části Brno-střed a
souhlasí
s vyúčtováním částky ve výši 56.979,92 Kč, u domu – zúčtovací jednotky Průchodní
2, za vodné a stočné v zúčtovacím období let 2011 a 2012 do nákladů městské části
Brno-střed a
souhlasí
s vyúčtováním částky ve výši 6.289,00 Kč, u bytu č. 22, v domě – zúčtovací
jednotce Tučkova 40, za vodné a stočné v zúčtovacím období roku 2012, do nákladů
městské části Brno-střed a
souhlasí
s vyúčtováním částky ve výši 10.141,50 Kč, u bytu č. 9, v
domě – zúčtovací
jednotce Rybářská 9, za vodné a stočné v zúčtovacím období roku 2013, do nákladů
městské části Brno-střed a
souhlasí
s vyúčtováním částky ve výši 30.424,50 Kč, u bytu č. 3,
v domě – zúčtovací
jednotce Úvoz 23, za vodné a stočné v zúčtovacím období roku 2013, do
nákladů
městské části Brno-střed a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit vyúčtování celkové částky ve
výši 115.750,92 Kč do nákladů městské části Brno-střed a následně uplatňovat tuto
částku jako náhrady škod po bytové kanceláři AGER.
Termín: ihned

Usnesení 110.42. Masarykova 14 – Příloha č. 3 ke smlouvě o dodávce a odběru tepla
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
Přílohu č. 3 ke smlouvě o dodávce a odběru tepla pro bytový dům Masarykova 14,
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
souhlasí
s uzavřením Přílohy č. 3 ke smlouvě o dodávce a odběru tepla pro bytový dům
Masarykova 14 mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a
společností Synerga, a.s., Sladkého 13, Brno, PSČ 617 00, IČ: 60735678 a
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem výše uvedené
přílohy.
Termín: ihned
Usnesení 110.43. Hybešova 65a – výpověď smlouvy na servis výtahů
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
souhlasí
s ukončením Smlouvy o dílo na servis výtahů v bytovém domě Hybešova 65a ze dne
27.6.2006 uzavřenou se společností KONE, a.s., podáním výpovědi ke dni 27.6.2015 a
pověřuje
starostu městské části Brno-střed podpisem výše uvedené výpovědi, která je přílohou
č. 2 tohoto usnesení a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit odeslání písemné výpovědi.
Termín: ihned
Usnesení 110.44. Kotlářská 11 – žádost o slevu z nájmu,
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
nesouhlasí
se slevou z nájmu pro nájemce bytu č. 12 na ulici Kotlářská 11, pana
ukládá
OISBD seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed.
Termín: ihned

,a

Usnesení 110.45. Orlí 6 - sleva z nájmu
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
souhlasí
se slevou z čistého nájemného ve výši 30% po dobu tří měsíců od 1.3.2015 nájemcům
, byt č. 4,
, byt č. 5,
, byt č. 9,
, byt č. 10,
, byt č. 15,
, byt č. 17,
, byt č. 18,
, byt č. 22,
, byt č. 23,
, byt č. 24,
, byt č. 25 a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením
RMČ BS.
Termín: ihned

Usnesení 110.46. Solniční 8 - nebytový prostor č. 103, žádost o slevu z nájemného
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
souhlasí
se slevou z nájemného pro nájemce nebytového prostoru č. 103, v domě Solniční 8,
Brno, nájemce A.S.D., IČ: 750 62 518, o 1 812,00 Kč/m2/rok za výměru 123,12m2
(tj. o 50% Kč/m2/rok), od 1.3.2015 do doby provedení oprav, nejdéle však po dobu
1 roku, za podmínky úhrady dluhu včetně příslušenství 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 110.47. Josefská 23 – nebytový prostor č.103, žádost o slevu z nájemného
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
souhlasí
se slevou z čistého nájemného pro nájemce nebytového prostoru č. 103, v domě
Josefská 23, Brno, nájemce LE & LE, spol. s r. o., IČ: 255 54 361, ve výši 50% za
období od 1.11.2014 do 30.11.2014 za podmínky úhrady dluhu včetně příslušenství
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 110.48. Kounicova 3b – žádost o prodloužení doby sníženého nájemného,
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
souhlasí
s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs. pro nájemce bytu
č. 24 v bytovém domě Kounicova 3b, Brno,
, a to 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 110.49. Lidická 47 – žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a termínu
oprav bytu,
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,

souhlasí
s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs. pro nájemce bytu
č. 4 v bytovém domě Lidická 47, Brno,
, a to do 28.2.2015 a
souhlasí
prodloužením termínu oprav bytu pro nájemce bytu č. 4 v bytovém domě Lidická 47,
Brno,
, 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 zajistit uzavření dodatku k inominátní
smlouvě a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 110.50. Lidická 8 – žádost o prodloužení termínu oprav bytu, Zbyněk Jaroš
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
souhlasí
s prodloužením termínu oprav bytu pro nájemce bytu č.14 v bytovém domě Lidická 8,
Brno,
, a to do 28.2.2015 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní
smlouvě a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 110.51. Kraví Hora – žádost ZO ČSZ Kraví Hora 1 o úpravu nájemní smlouvy
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
nesouhlasí
s úpravou nájemní smlouvy se ZO ČSV Kraví Hora 1 ve smyslu prodloužení
výpovědní doby nájemní smlouvy na 10 let a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s výše uvedeným
usnesením.
Termín : ihned
Usnesení 110.52. Kounicova 42 - Žádost o projednání návrhu dodatku č. 1 ke stávající
smlouvě č. 14111 o nájmu části nemovitosti - Vodafone CZ a.s.
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
souhlasí
s uzavřením dodatku č.1 ke stávající smlouvě č. 14111 o nájmu části nemovitosti
týkající se telekomunikačního zařízení spol. Vodafone CZ a.s. umístěného na bytovém
domě č.p. 299, ul. Kounicova 42 v Brně, uzavřené dne 23.6.2003, mezi smluvními
stranami Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – střed a Vodafone Czech
Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 a

schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke stávající smlouvě č. 14111 o nájmu části nemovitosti týkající
se telekomunikačního zařízení spol. Vodafone CZ a.s. umístěného na bytovém domě
č.p. 299, ul. Kounicova 42 v Brně, uzavřené dne 23.6.2003, mezi smluvními stranami
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – střed a Vodafone Czech Republic
a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Termín : ihned
Usnesení 110.53. Žádosti o příspěvek z FBV k I. termínu roku 2015
RMČ BS na 110. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
žádosti o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na bytové domy,
které jsou přílohou č. 1-17 tohoto usnesení a
souhlasí
s podáním žádostí o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na bytové
domy Orlí 5, Kobližná 9, Preslova 9, Tvrdého 15, Křenová 45, Pekařská 6, Solniční 6,
Kobližná 15, Beethovenova 3/5, Bratislavská 40, Václavská 15, Lidická 47, Orlí 11,
Moravské nám. 12, Údolní 51, Radnická 3, Průchodní 1 a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedených žádostí a
ukládá
OISBD podpisy a odeslání výše uvedených žádostí zajistit.
Termín : ihned
Usnesení 110.54. Solniční 6 – náhrada nákladů za výměnu topení v bytě,
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
souhlasí
s umořením vložených nákladů ve výši 85% doložených nákladů za zřízení vytápění
v bytě formou slevy z čistého nájmu ve výši 100% pro nájemce bytu č.7 v bytovém
domě Solniční 6, 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 110.55. Pozemek p.č.716, k.ú. Zábrdovice – uzavření nájemní smlouvy
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
smlouvu na pronájem pozemku p.č.716, k.ú. Zábrdovice, obec Brno, o výměře cca
354m2 za účelem zřízení technického zázemí stavby, se společností Livix, s.r.o., IČ
02141345, se sídlem Syrovice 213, 66467 Syrovice,

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č.716, k.ú. Zábrdovice, obec
Brno, o výměře cca 354m2 za účelem zřízení technického zázemí stavby, se
společností Livix, s.r.o., IČ 02141345, se sídlem Syrovice 213, 66467 Syrovice,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené nájemní smlouvy a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy
zajistit.
Termín : ihned
Usnesení 110.56. Václavská 20 – uzavření nájemní smlouvy
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
neschvaluje
smlouvu o pronájmu části pozemků p.č. 1717/1, 1717/2, k.ú. Staré Brno, obec Brno,
za účelem průchodu a průjezdu vlastníkovi sousedních pozemků p.č. 1720/3 a 1720/2
společnosti Ventana, a.s. a
nesouhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy se společností Ventana, a.s., IČ 26946815, Václavská
237/6, 60300 Brno a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s výše uvedeným
usnesením.
Termín : ihned
Usnesení 110.57. Nádražní 4 – návrh firmy Ermis Brno, s.r.o. na prolongaci dohody
o užívání
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
souhlasí
s uzavřením Nájemní smlouvy o užívání podružného napojení rozvodů vody a
kanalizace se společností ERMIS Brno, s.r.o., s ročním nájemným 66.000,-Kč + DPH
v aktuální sazbě, s účinností doby nájmu do 31.12.2015, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení a
schvaluje
Nájemní smlouvu o užívání podružného napojení rozvodů vody a kanalizace se
společností ERMIS Brno, s.r.o., s ročním nájemným 66.000,-Kč + DPH v aktuální
sazbě, s účinností doby nájmu do 31.12.2015, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené smlouvy a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 110.58. Kamenná ul. – záměr pronájmu pozemků p.č. 770,771, 772, 773,
k.ú. Štýřice
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č.770, 771, 772, 773 v k.ú. Štýřice obec Brno,
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce.

Termín : ihned
Usnesení 110.59. Kounicova 43 – záměr pronájmu části fasády
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem části uliční fasády bytového domu Kounicova 43, na
p.č. 268, k.ú. Veveří, obec Brno jako reklamní plochu a to pro každou plochu zvlášť
s uvedením návrhu reklamy a předběžného vyjádření Odboru památkové péče MMB a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce.
Termín : ihned
Usnesení 110.60. Křížová
– záměr pronájmu reklamní plochy
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části štítu budovy na ul. Křížová , Brno s uvedením
návrhu reklamy a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce.
Termín : ihned
Usnesení 110.61. Nové Sady 8a – záměr pronájmu reklamní plochy
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
neschvaluje
zveřejnění záměru pronájmu reklamní plochy na BD na ul. Nové Sady 8a, Brno a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s výše uvedeným
usnesením.
Termín : ihned
Usnesení 110.62. Nové sady 16 - Adresný záměr pronájmu části pozemku p.č. 1474,
k.ú. Staré Brno
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemku p.č. 1474, k.ú. Staré Brno o
výměře cca 36m2, ve dvoře bytového domu Nové sady č.p. 16, k pěstitelským
účelům,
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce.
Termín : ihned
Usnesení 110.63. VZ malého rozsahu
Beethovenova 3/5 – oprava střechy
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Beethovenova 3/5 – oprava střechy“ jako
nejvhodnější nabídku uchazeče: BARÁK-STAV s.r.o., Vodařská 514/7, 619 00 Brno,
IČ:28264657 a

schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a BARÁK-STAV
s.r.o., Vodařská 514/7, 619 00 Brno, IČ:28264657 a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
BARÁK-STAV s.r.o., Vodařská 514/7, 619 00 Brno, IČ:28264657 a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy o dílo a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 110.64. VZ malého rozsahu
a) Úvoz 14 – výměna oken v celém domě, oprava uliční a dvorní fasády
b) Kapucínské nám. 10 – částečná oprava uliční fasády, výměna oken uliční část,
oprava vestibulu
Zrušení výběrového řízení
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
zrušení VZ malého rozsahu na stavební práce u akcí „Úvoz 14 – výměna oken
v celém domě, oprava uliční a dvorní fasády“ a „Kapucínské nám. 10 – částečná
oprava uliční fasády, výměna oken uliční část, oprava vestibulu“ a
ukládá
odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit oslovené dodavatele
s usnesením RMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 110.65. VZ malého rozsahu
a) Bratislavská 40 – oprava střechy dvorního křídla
b) Solniční 11 – výměna oken do dvora, oprava dvorní fasády
c) Václavská 3 – oprava bytů č. 7 a 8
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
skutečnost, že nabídky doručené po termínu k podání cenové nabídky nebudou
předmětem hodnocení a
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Bratislavská 40 – oprava střechy dvorního
křídla“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: KROS – stav, a.s., Körnerova 455/7, 602
00 Brno, IČ:26227657 a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Solniční 11 – výměna oken do dvora, oprava
dvorní fasády“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: FALTON, spol. s r.o., Langrova
43, Brno, IČ:46905804 a
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Václavská 3 – oprava bytů č. 7 a 8“ jako
nejvhodnější nabídku uchazeče: PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618
00 Brno, IČ: 28334043 a
schvaluje
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a KROS – stav, a.s.,
Körnerova 455/7, 602 00 Brno, IČ:26227657 a

smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a FALTON, spol.
s r.o., Langrova 43, Brno, IČ:46905804 a
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a PROTECHSTAV,
s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, IČ: 28334043 a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a KROS
– stav, a.s., Körnerova 455/7, 602 00 Brno, IČ:26227657 a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, Brno, IČ:46905804 a
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, IČ: 28334043 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 110.66. SNMČ Brno-střed, p.o. – jmenování technického náměstka
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
jmenuje
na návrh ředitelky příspěvkové organizace do funkce technického náměstka SNMČ
Brno-střed, p.o. pana Bc. Petra Kosmáka s účinností ke dni 10.2.2015 a
ukládá
OISBD seznámit SNMČ Brno-střed, p.o. s tímto usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.67. Bezplatný převod movitého majetku ze správy ŠJ Brno, Nádvorní 1,
p.o. do správy MŠ Brno, Vídeňská 39a, p.o.
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
bezplatný převod movitého majetku ze správy Školní jídelny Brno, Nádvorní 1, p.o.
do správy Mateřské školy Brno, Vídeňská 39a, p.o.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příslušných předávacích protokolů dle přílohy a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed podpis výše uvedeného protokolů zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 110.68. Bezplatný převod movitého majetku ze správy ŠJ Brno, Pellicova 4,
p.o. do správy ŠJ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
bezplatný převod movitého majetku ze správy Školní jídelny Brno, Pellicova 4, p.o. do
správy Školní jídelny Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příslušných předávacích protokolů dle přílohy a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed podpis výše uvedeného protokolů zajistit.
Termín: ihned

Usnesení 110.69. Bezplatný převod movitého majetku ze správy ZŠ a MŠ Brno,
Křídlovická 30b, p.o. do správy ŠJ Brno, Nádvorní 1, p.o.
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
bezplatný převod movitého majetku ze správy Základní a mateřské školy Brno,
Křídlovická 30b, p.o. do správy Školní jídelny Brno, Nádvorní 1, p.o.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příslušných předávacích protokolů dle přílohy a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed podpis výše uvedeného protokolů zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 110.70. Předání majetku příspěvkové organizaci – MŠ Brno, Úvoz 57, p.o.
- skříně
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
předání majetku dle přílohy k hospodaření MŠ Brno, Úvoz 57, p.o.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příslušného předávacího protokolu dle přílohy a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed podpis výše uvedeného protokolu zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 110.71. Předání majetku příspěvkové organizaci – MŠ Brno, Úvoz 57, p.o.
- výpočetní technika
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
předání majetku dle přílohy k hospodaření MŠ Brno, Úvoz 57, p.o.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příslušného předávacího protokolu dle přílohy a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed podpis výše uvedeného protokolu zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 110.72. Předání majetku příspěvkové organizaci – ŠJ Brno, Kounicova 30, p.o.
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
předání majetku dle přílohy k hospodaření ŠJ Brno, Kounicova 30, p.o.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příslušného předávacího protokolu dle přílohy a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed podpis výše uvedeného protokolu zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 110.73. Přerušení činnosti mateřských škol při ZŠ a MŠ nám. 28, října 22, p.o.
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
přerušení provozu mateřských škol při ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, p.o., MŠ nám. 28.
října 21 a MŠ Dituška, Stará 13/15 v době:
jarních prázdnin: 23.2.2015- 27.2.2015 a

velikonočních prázdnin: 2.4.2015- 3.4.2015 a
ukládá
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelku školy o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 110.74. Přerušení provozu MŠ Mlýnská 27 při ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
přerušení provozu MŠ Mlýnská 27 v době jarních prázdnin: 23.02- 27. 02. 2015 a
ukládá
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele školy o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 110.75. Žádost Sdružení rodičů a přátel školy MŠ Vídeňská 39a, Brno
o souhlas vlastníka s užíváním sídla
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
souhlasí
s udělením souhlasu pro Sdružení rodičů a přátel školy MŠ Vídeňská 39a, Brno
s užívání sídla MŠ Brno, Vídeňská 39a, p.o., na adrese Vídeňská 253/39a, Štýřice,
639 00 Brno a
ukládá
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelku školy o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 110.76. Členství ve školské radě – ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
jmenuje
Mgr. Tomáše Řepu členem školské rady při Základní škole a mateřské škole Brno,
Husova 17, p.o. ke dni 1. 3. 2015.
Termín: ihned
Usnesení 110.77. Členství ve školské radě – ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o.
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
jmenuje
pana Martina Landu členem školské rady při Základní škole a mateřské škole Brno,
Křídlovická 30b, p.o. ke dni 1. 3. 2015.
Termín: ihned
Usnesení 110.78. Přerušení provozu školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
v době jarních prázdnin
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
přerušení provozu školní družiny při ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. a
ukládá
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele školy o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned

Usnesení 110.79. Přerušení provozu školních družin v době jarních prázdnin: ZŠ Brno,
nám. Míru 3, p.o., ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., ZŠ a
MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., ZŠ Brno, Horní 16, p.o.
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
přerušení provozu školních družin při ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o., ZŠ Brno, Úvoz 55,
p.o., ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., ZŠ Brno,
Horní 16, p.o. v době jarních prázdnin od 23. 2. 2015 do 1. 3. 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 110.80. Navýšení kapacity školy - ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o.
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole Brno, Antonínská 3,
příspěvkové organizaci o 20 žáků, tj. ze stávajících 480 na 500 žáků, a to s účinností
od 1. 9. 2015,
schvaluje
podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a
pověřuje
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed k podání žádosti ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Termín: ihned
Usnesení 110.81. Změna zřizovací listiny ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.
RMČ BS 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
změnu zřizovací listiny dle dodatku č. 1 zřizovací listiny ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8,
příspěvkové organizace v souvislosti s přesunutím stravovací místnosti a cvičné
kuchyňky ze svěřeného majetku Školní jídelny Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvkové
organizace a to s účinností dnem jejího schválení ZMČ Brno-střed,
ukládá
první místostarostce JUDr. Michaele Dumbrovské předložit výše uvedený materiál do
ZMČ Brno-střed a
doporučuje
ZMČ Brno-střed schválit změnu zřizovací listiny dle dodatku č. 1, a to s účinností
dnem jejího schválení ZMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 110.82. Žádost o opětovné projednání žádosti o revokaci usnesení RMČ BS
RMČ BS na 110. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
trvá
na usnesení RMČ BS č. 239.18 ze dne 06.08.2014 [neschválení narovnání právního
stavu uzavřením nájemní smlouvy a trvání na vyklizení bytu č. 5, Hlinky 46, Brno,
uživatelé:
a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS.

Termín: ihned
Usnesení 110.83. Žádost o netrvání na výpovědi nájmu bytu
RMČ BS na 110. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 4, Bayerova 5, Brno,
uživatel:
), na dobu určitou od 01.04.2015 do 31.03.2016 s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2015. 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 a zajistit
uzavření „dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti“ správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.84. Žádost o prodloužení termínu podpisu nájemní smlouvy
RMČ BS na 110. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 4, Traubova 9, Brno,
uživatel:
na dobu určitou od 01.04.2015 do 31.03.2016 s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2015. 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 a zajistit
uzavření „dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti“ správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.85. Žádost o posunutí termínu podpisu nájemní smlouvy
RMČ BS na 110. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 14, Lidická 49, Brno,
uživatel:
), na dobu určitou od 01.04.2015 do
31.03.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s
podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k

vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2015. 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 a zajistit
uzavření „dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti“ správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.86. Žádost o vystavení nájemní smlouvy
RMČ BS na 110. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 8.3, Bratislavská 41,
Brno, uživatel:
na dobu určitou od 01.04.2015 do 31.03.2016
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2015. 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 a zajistit
uzavření „dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti“ správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.87. Žádost o stanovení nového termínu podpisu nájemní smlouvy
RMČ BS na 110. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1.1, Bratislavská 41,
Brno, uživatel:
na dobu určitou od 01.04.2015 do 31.03.2016
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 6 (a to v
případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a zajistit
uzavření „dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti“ správcem k bytu v souladu s usnesením.

Termín: ihned
Usnesení 110.88. Žádost o uzavření nájemní smlouvy
RMČ BS na 110. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 6, Křenová 23, Brno,
uživatel:
na dobu určitou od 01.04.2015 do 31.03.2016 s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou
uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
31.03.2015. 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 a zajistit
uzavření „dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti“ správcem k bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.89. Žádost o schválení podnájmu bytu
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
podnájem bytu č. 26.2, Bratislavská 41, Brno, nájemce IQ Roma servis, o.s., IČ: 653
41 511, pro podnájemce
a jejich
děti
, a to na dobu určitou od 01.01.2015 do
28.02.2015, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů nejpozději do 28.02.2015,
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.90. Výměna bytů
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. 5, Kamenomlýnská 14,
Brno, dosavadní nájemci:
na nového
nájemce:
dosud bytem Merhautova 12, Brno, byt č. 5,
s účinností ode dne fyzického přestěhování účastníků „Návrhu na uzavření dohody o
postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu)“ ze dne 03.11.2014, ve vztahu
k bytu č. 5, Kamenomlýnská 14, 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. 5, Kamenomlýnská 14, Brno, nový nájemce:
dosud bytem Merhautova 12, Brno, byt č. 5, na dobu
určitou do 30.09.2015, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s

užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 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 nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.91. Společný nájem bytu
a/
Křídlovická 76, Brno, byt č. 5
b/
Křídlovická 66, Brno, byt č.7
c/
Křídlovická 76, Brno, byt č. 6
d/
Kounicova 63, Brno, byt č. 18
e/
Nám. 28. října 11, Brno, byt č. 13
f/
Nerudova 14, Brno, byt č. 11
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
a/ uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Křídlovická 76, Brno,
dohodou s nájemcem
na dobu neurčitou
od 01.03.2015, 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 28.02.2015. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 7 (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/ uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7, Křídlovická 66, Brno,
dohodou s nájemcem
na dobu neurčitou od
01.03.2015, 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 28.02.2015. Nájemné bude
stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 7 (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/ uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6, Křídlovická 76, Brno,
dohodou s nájemcem
na dobu
neurčitou od 01.03.2015, 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 28.02.2015. Nájemné
bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 7 (a to v případě, že bylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové

nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
d/ uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 18, Kounicova 63, Brno,
dohodou s nájemcem
na dobu
neurčitou od 01.03.2015, 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 28.02.2015. Nájemné
bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 7 (a to v případě, že bylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
e/ uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 13, Nám. 28. října 11,
Brno, dohodou s nájemcem
na dobu
neurčitou od 01.03.2015, 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 28.02.2015. Nájemné
bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 7 (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),
neschvaluje
f/ uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11, Nerudova 14, Brno,
dohodou s nájemcem
)a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až e/ v souladu s usnesením a seznámit žadatele s usnesením ve vztahu
k bodu f/.
Termín: ihned
Usnesení 110.92. Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce
a/
Křídlovická 66, Brno, byt č. 3
b/
Pellicova 1b, Brno, byt č. 2
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
a/ bere na vědomí
přechod nájmu bytu č. 3, Křídlovická 66, Brno, dle § 2279 obč. zákoníku, z původního
nájemce
která zemřela dne 05.08.2014, na
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Křídlovická 66, Brno, nájemce:
na dobu určitou od 01.03.2015 do 05.08.2016, 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 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2,
b/ bere na vědomí
přechod nájmu bytu č. 2, Pellicova 1b, Brno, dle § 2279 obč. zákoníku, z původního
nájemce
který zemřel dne
, na
,

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Pellicova 1b, Brno, nájemce:
na dobu určitou od 01.03.2015 do 17.07.2016, 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 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ a b/ v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.93. Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí
a/
Nové sady 32, Brno, byt č. 2
b/
Jirásková 10, Brno, byt č. 4
c/
Čápkova 48, Brno, byt č. 6
d/
Botanická 45a, Brno, byt č. 18
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
a/ bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. 2, Nové Sady 32, Brno, se po úmrtí
která zemřela dne
, stal
),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Nové sady 32, Brno, nájemce:
na dobu neurčitou, s účinností od 01.01.2015, za nájemné 87,- Kč/m²/měsíc a
v souladu s přílohou č. 2, 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 28.02.2015,
b/ bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. 4, Jiráskova 10, Brno, se po úmrtí
který zemřel dne
, stala
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Jiráskova 10, Brno, nájemce:
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 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 1 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
c/ bere na vědomí
že jedinými nájemci bytu č. 6, Čápkova 48, Brno, se po úmrtí
který zemřel dne
, stali
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Čápkova 48, Brno, nájemce:
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 28.02.2015. 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),
d/ bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. 18, Botanická 45a, Brno, se po úmrtí
která zemřela dne 21.08.2014, stal
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, Botanická 45a, Brno, nájemce:
, 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 28.02.2015. 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 ve vztahu
k bodu a/ až d/ v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.94. Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování
a/
Nádražní 4, Brno, byt
č. 8
b/
Hybešova 6, Brno, byt č. 9
c/
Beethovenova 3, Brno, byt č. 7
d/
Kounicova 3c, Brno, byt č. 5
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
a/ bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. 8, Nádražní 4, Brno, se po trvalém opuštění rodinné
domácnosti
stali
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8, Nádražní 4, Brno, nájemci
), uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou
od 01.02.2015 do 31.01.2016, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu
se svolením k vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. 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),
b/ bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. 9, Hybešova 6, Brno, se po trvalém opuštění rodinné
domácnosti
stala
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Hybešova 6, Brno, nájemce:

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 28.02.2015. 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),
c/ bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. 7, Beethovenova 3, Brno, se po trvalém opuštění rodinné
domácnosti
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Beethovenova 3, Brno, nájemce:
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 28.02.2015. 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),
d/ bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č. 5, Kounicova 3c, Brno, se po trvalém opuštění rodinné
domácnosti
stal
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. 5, Kounicova 3c, Brno, nájemce
), s tím, že nájemní vztah skončil k 31.01.2015,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až c/ a zajistit uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu
se svolením k vykonatelnosti" správcem bytu ve vztahu k bodu a/ v souladu
s usnesením a seznámit žadatele s usnesením ve vztahu k bodu d/.
Termín: ihned
Usnesení 110.95. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (I. část)
a/
Vídeňská 38, Brno, byt č. 13
b/
Beethovenova 3, Brno, byt č. 1
c/
Kounicova 3b, Brno, byt č. 8
d/
Bratislavská 41, Brno, byt č. 29.4
e/
Botanická 37, Brno, byt č. 16
f/
Bratislavská 62, Brno, byt č. 28
g/
Bratislavská 62, Brno, byt č. 29
h/
Zámečnická 8, Brno, byt č. 23
i/
Hybešova 65b, Brno, byt č. 14
j/
Pekařská 54, Brno, byt č. 5
k/
Křídlovická 74, Brno, byt č. 2
l/
Francouzská 20, Brno, byt č. 26
m/
Solniční 3, Brno, byt č. 9
n/
Václavská 20, Brno, byt č. 13
o/
Josefská 23, Brno, byt č. 6

p/
Cejl 35, Brno, byt č. 19
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 13, Vídeňská 38, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1, Beethovenova 3, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
c/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8, Kounicova 3b, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
d/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 29.4, Bratislavská 41, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
e/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 16, Botanická 37, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
f/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 28, Bratislavská 62, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou

úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
g/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 29, Bratislavská 62, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být
splněny nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
h/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 23, Zámečnická 8, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
i/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 14, Hybešova 65b, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
j/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5, Pekařská 54, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
k/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 2, Křídlovická 74, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od

kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
l/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 26, Francouzská 20, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
m/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 9, Solniční 3, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
n/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 13, Václavská 20, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
o/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 6, Josefská 23, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 13 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
p/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 19, Cejl 35, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 13 (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/ až
p/ v souladu s usnesením.

Termín: ihned
Usnesení 110.96. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část)
a/
Vinohrady 28, Brno, byt č. 7
b/
Křenová 55, Brno, byt č. 19
c/
Křídlovická 56, Brno, byt č. 16
d/
Orlí 8, Brno, byt č. 14.1
e/
Václavská 13, Brno, byt č. 12
f/
Křenová 39, Brno, byt č. 3
g/
Bratislavská 62, Brno, byt č. 30
h/
Křídlovická 54, Brno, byt č. 3
i/
Kounicova 3c, byt č. 13
j/
Ludmily Konečné 17, Brno, byt č. 1
k/
Poříčí 37, Brno, byt č. 10
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 7, Vinohrady 28, Brno, nájemci
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, 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 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 5 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 19, Křenová 55, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, 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 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 5 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
c/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 16, Křídlovická 56, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, 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 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 5 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
d/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 14.1, Orlí 8, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015. 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),
e/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 12, Václavská 13, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015. 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),
f/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 3, Křenová 39, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015. 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),
g/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 30, Bratislavská 62, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015. 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),
h/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 3, Křídlovická 54, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, 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 28.02.2015. 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),
i/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 13, Kounicova 3c, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o

vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015. 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),
j/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1, Ludmily Konečné 17, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, 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 28.02.2015. 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),
k/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 10, Poříčí 37, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, 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 28.02.2015. 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 k/ a zajistit uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu
se svolením k vykonatelnosti" správcem bytu ve vztahu k bodu d/, e/, f/, g/ a i/ v
souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.97. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (III. část)
a/
Vídeňská 14, Brno, byt č. 11
b/
Vídeňská 14, Brno, byt č. 6
c/
Vídeňská 14, Brno, byt č. 7
d/
Vídeňská 14, Brno, byt č. 15
e/
Vídeňská 14, Brno, byt č. 8
f/
Vídeňská 14, Brno, byt č. 10.3
g/
Vídeňská 14, Brno, byt č. 3
h/
Vídeňská 14, Brno byt č. 1
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 11, Vídeňská 14, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, za nájemné
ve výši 96,- Kč/m2/měsíc, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných s užíváním bytu tři měsíce předem a to tak, že nájemce zaplatí vždy
nejpozději do konce kalendářního měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který
má být placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s

podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
28.02.2015,
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 6, Vídeňská 14, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, za nájemné ve výši
96,- Kč/m2/měsíc, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s
užíváním bytu tři měsíce předem a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
kalendářního měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být placeno, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015,
c/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 7, Vídeňská 14, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, za nájemné ve výši 96,Kč/m2/měsíc, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s
užíváním bytu tři měsíce předem a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
kalendářního měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být placeno, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015,
d/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 15, Vídeňská 14, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, za nájemné ve výši 96,Kč/m2/měsíc, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s
užíváním bytu tři měsíce předem a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
kalendářního měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být placeno, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015,
e/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8, Vídeňská 14, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, za nájemné ve výši 96,Kč/m2/měsíc, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s
užíváním bytu tři měsíce předem a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
kalendářního měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být placeno, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015,
f/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 10.3, Vídeňská 14, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, za nájemné ve
výši 96,- Kč/m2/měsíc, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných
s užíváním bytu tři měsíce předem a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do
konce kalendářního měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být
placeno, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž
obě podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015,
g/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 3, Vídeňská 14, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, za nájemné ve výši 96,Kč/m2/měsíc, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s
užíváním bytu tři měsíce předem a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
kalendářního měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být placeno, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy a s podmínkou

uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do
28.02.2015,
h/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1, Vídeňská 14, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, za nájemné ve výši
96,- Kč/m2/měsíc, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s
užíváním bytu tři měsíce předem a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
kalendářního měsíce, který tři měsíce předchází měsíci, za který má být placeno, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až h/ a zajistit uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu
se svolením k vykonatelnosti" správcem bytu ve vztahu k bodu a/ a g/ v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.98. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (IV. část)
a/
Mášova 21, Brno, byt č. 8
b/
Pekařská 82, Brno, byt č. 2
c/
Kamenná 27, Brno, byt č. 6
d/
Úvoz 118, Brno, byt č. 32
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8, Mášova 21, Brno, nájemce
na dobu určitou od 29.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 2, Pekařská 82, Brno, nájemce
na dobu určitou od 06.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s
podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
c/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 6, Kamenná 27, Brno, nájemce
na dobu určitou od 26.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je

stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
d/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 32, Úvoz 118, Brno, nájemce
), na dobu určitou od 29.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. 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 nájemních smluv správcem k bytu dle bodu a/ až
d/ v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.99. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (V. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 21, Moravské nám. 14a, Brno, nájemce
na dobu určitou od 31.03.2015 do 29.02.2016, 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 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle
přílohy č. 1 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit
nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od
kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.100. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (VI. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 17, Cejl 35, Brno, nájemce
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, 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 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 1 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned

Usnesení 110.101. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (VII. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 9, Starobrněnská 7, Brno, nájemce
na dobu určitou od 04.03.2015 do 28.02.2017, s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy
č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné),
popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v
předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.102. Souhlas s narovnáním právního stavu (I. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 9, Rumiště 11, Brno,
uživatelé
na dobu určitou od
01.03.2015 do 29.02.2016, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s podmínkou podpisu nájemní
smlouvy a s podmínkou uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu
se svolením k vykonatelnosti, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 28.02.2015. 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). V případě nesplnění podmínek
nebudou případné žádosti o uzavření nájemní smlouvy projednávány v orgánech
samosprávy a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a zajistit
uzavření "dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti" správcem bytu v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.103. Souhlas s narovnáním právního stavu (II. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 28, Křenová 55, Brno,
uživatel
na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016, 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 28.02.2015. Nájemné bude stanoveno pro
jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc

předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v
případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.104. Skončení nájmu bytu
a/
Moravské nám. 12, Brno, byt č. 34
b/
Křenová 39, Brno, byt č. 5
c/
Botanická 23, Brno, byt č. 10
d/
Lidická 10, Brno, byt č. 13
e/
Dornych 31, Brno, byt č. 12
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
a/ skončení nájmu bytu č. 34, Moravské nám. 12, 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,
b/ skončení nájmu bytu č. 5, Křenová 39, 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,
c/ skončení nájmu bytu č. 10, Botanická 23, 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,
d/ skončení nájmu bytu č. 13, Lidická 10, 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,
e/ skončení nájmu bytu č. 12, Dornych 31, Brno, nájemci:
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 a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce v bodě a/ až e/ s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.105. Výpověď nájemce z nájmu bytu
a/
Cejl 35, Brno, byt č. 7
b/
Lidická 15, Brno, byt č. 3
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,

bere na vědomí
a/ výpověď nájemce z nájmu bytu č. 7, Cejl 35, Brno, nájemce
s tím, že nájemní vztah skončí k 28.02.2015, s podmínkou úhrady případných závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů a to nejpozději do 28.02.2015,
b/ výpověď nájemce z nájmu bytu č. 3, Lidická 15, Brno, nájemce
s tím, že nájemní vztah skončí k 28.02.2015, s podmínkou úhrady
případných závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů a to nejpozději do
28.02.2015 a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.106. Uzavření nájemní smlouvy (I. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Křídlovická 74, 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 28.02.2015.
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 110.107. Uzavření nájemní smlouvy (II. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Veselá 2, 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 28.02.2015.
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 110.108. Uzavření nájemní smlouvy (III. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Křídlovická 54, 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 28.02.2015.
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 110.109. Uzavření nájemní smlouvy (IV. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Křídlovická 74, 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 28.02.2015.
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 110.110. Uzavření nájemní smlouvy (V. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Nové sady 16, Brno, nájemce
na dobu neurčitou za měsíční nájemné 96,- Kč/m2, 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 28.02.2015 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s
usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.111. Uzavření nájemní smlouvy (VI. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Kounicova 3c, 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 28.02.2015.
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 110.112. Uzavření nájemní smlouvy (VII. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, Zelný trh 21, Brno, nájemce
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 28.02.2015.
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 110.113. Uzavření nájemní smlouvy (VIII. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Kobližná 13, 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 28.02.2015.
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 110.114. Uzavření nájemní smlouvy (IX. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Údolní 17, 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 28.02.2015.
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 110.115. Uzavření nájemní smlouvy (X. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
trvá
na usnesení č. 244.16., písm. b/ ze dne 17.09.2014 [uzavření nájemní smlouvy k bytu
č. 4, (namísto původně chybně uvedeného čísla bytu 5), Křenová 23, Brno, nájemci
na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2014, s
podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 30.09.2014] s tím, že účinnost nájemní
smlouvy je stanovena na místo od 01.10.2014 až od 01.03.2015 a termín splnění obou
podmínek je stanoven na místo do 30.09.2014 až do 28.02.2015.
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 v souladu s
usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.116. Uzavření nájemní smlouvy (XI. část)
a/
Bayerova 7, Brno, byt č. 5
b/
Sukova 5, Brno, byt č. 12
c/
Vachova 4, Brno, byt č. 20
d/
Kamenná 5, Brno, byt č. 11
e/
Vachova 4, Brno, byt č. 19
f/
Orlí 5, Brno, byt č. 21
g/
Hrnčířská 37, Brno, byt č. 4
h/
Masarykova 6, Brno,byt č. 10

ch/
Nám. 28. října 21, Brno, byt č. 4
i/
Veselá 2, Brno, byt č. 22
j/
Botanická 45, Brno, byt č. 23
k/
Poříčí 37, Brno, byt č. 4
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
a/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Bayerova 7, Brno, nájemce
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 28.02.2015.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 13,
b/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Sukova 5, Brno, nájemce
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 28.02.2015.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 13,
c/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, Vachova 4, Brno, nájemce
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 28.02.2015.
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 13,
d/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Kamenná 5, Brno, nájemce
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 28.02.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 13,
e/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, Vachova 4, Brno, nájemce
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 28.02.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 13,
f/ uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 21, Orlí 5, Brno, nájemce
s účinností od 01.01.2015, (viz příloha č. 14) s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k
nájemní smlouvě a s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě, přičemž obě
podmínky musí být splněny nejpozději do 28.02.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 13,
g/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Hrnčířská 37, Brno, nájemce
na dobu určitou s účinností od 01.01.2015 do 21.08.2015, 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 28.02.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 13,
h/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Masarykova 6, 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 28.02.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 13,
ch/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Nám. 28. října 21, Brno, nájemce
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 28.02.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 13,
i/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22, Veselá 2, Brno, nájemci:
f
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 28.02.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 13,
j/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23, Botanická 45, 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 28.02.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 13,
k/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Poříčí 37, Brno, nájemce
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 28.02.2015
Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 13,
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu dle bodu a/ až
k/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.117. Uzavření nájemní smlouvy (XII. část)
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Křídlovická 60, Brno, nájemce
na dobu určitou s účinností od 01.01.2015 do 07.07.2016, 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 28.02.2015.
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 110.118. Seznam bytů zveřejněných na ÚD MČ BS
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
že o přidělení vybraných bytů k pronájmu na opravu vlastním nákladem nájemce
zveřejněných na úřední desce MČ BS neprojevil zájem žádný žadatel (viz příloha č. 1)
a že byty přidělené k pronájmu na opravu vlastním nákladem nájemce byly žadateli
odmítnuty (viz příloha č. 2),
schvaluje
opětovné zveřejnění vybraných bytů k pronájmu na opravu vlastním nákladem
nájemce na úřední desce MČ BS (viz příloha č. 1 a 2),
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraných bytů k pronájmu na opravu vlastním
nákladem nájemce na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 110.119. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Anenská 8, Brno, byt č. 6
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Anenská 8, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
), Josefy Faimonové 5, 628 00 Brno
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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.120. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Anenská 8, Brno, byt č. 7
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Anenská 8, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Uzbecká 24, 625 00 Brno

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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.121. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – bratří Čapků 7, Brno, byt č. 4
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
informaci OISBD o špatném celkovém stavu domu bratří Čapků 7, Brno,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, bratří Čapků 7, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žádným z žadatelů,
schvaluje
opětovné zveřejnění bytu č. 4, bratří Čapků 7, Brno, po odstranění špatného
celkového stavu domu bratří Čapků 7, Brno a
ukládá
bytovému odboru zajistit opětovné zveřejnění bytu č. 4, bratří Čapků 7, Brno, po
odstranění špatného celkového stavu domu bratří Čapků 7, Brno k pronájmu na opravu
vlastním nákladem nájemce na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 110.122. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Kamenná 27, Brno, byt č. 5
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Kamenná 27, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Hochmanova 11, 628 00 Brno
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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.123. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Kapucínské nám. 10, Brno, byt č. 10
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Kapucínské nám. 10, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Mozolky 53, 616 00 Brno
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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.124. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Kounicova 43, Brno, byt č. 20
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, Kounicova 43, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Vrbovec 103, 671 24 Vrbovec
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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.125. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Křenová 45, Brno, byt č. 2
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Křenová 45, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Pod kaštany 19, 616 00 Brno
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 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 správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.126. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Křídlovická 3, Brno, byt č. 1
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Křídlovická 3, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Kněždub 145, 696 64 Kněždub
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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.127. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Lidická 10, Brno, byt č. 16
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, Lidická 10, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Kraskov 107, 538 05 Seč
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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.128. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Nádražní 4, Brno, byt č. 36
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 36, Nádražní 4, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Podnásepní 2, 602 00 Brno

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 a s podmínkou
vrácení stávajícího bytu č. 21, Podnásepní 2, Brno a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.129. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Příční 24, Brno, byt č. 10
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Příční 24, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Vlhká 26, 602 00 Brno
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 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 správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.130. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Příční 25, Brno, byt č. 20a
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,

bere na vědomí
špatný technický stav domu Příční 25, Brno,
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20a, Příční 25, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s žádným z žadatelů a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 110.131. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Rumiště 2, Brno, byt č. 15
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, Rumiště 2, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Husova 5, 602 00 Brno
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 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 správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.132. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Údolní 51, Brno, byt č. 7
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Údolní 51, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Poděbradova 117, 612 00 Brno
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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.133. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Václavská 10, Brno, byt č. 1
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Václavská 10, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Vlnitá 5, 627 00 Brno
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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.134. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Veveří 67, Brno, byt č. 6
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Veveří 67, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Haškova 6, 638 00 Brno
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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.135. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Dornych 31, Brno, byt č. 1
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
ponechání žadatele:
Dornych 42, 602 00 Brno (která ve lhůtě
30-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy neprokázala, že disponuje dostatečnými
finančními prostředky na opravu bytu č. 1, Dornych 31, Brno) v evidenci žadatelů o
pronájem bytu,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Dornych 31, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Dornych 42, 602 00 Brno
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 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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.136. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Rumiště 14, Brno, byt č. 3
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
ponechání žadatele:
Bratislavská 65a, 602 00 Brno (která ve
lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy prokázala, že disponuje dostatečnými

finančními prostředky na opravu bytu č. 3, Rumiště 14, Brno) v evidenci žadatelů o
pronájem bytu,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Rumiště 14, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce s tímto žadatelem:
1)
Bratislavská 65a, 602 00 Brno
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 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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Usnesení 110.137. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Moravské nám. 12, Brno, byt č. 6
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Moravské nám. 12, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Dornych 29, 602 00 Brno
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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv na dobu určitou po dobu oprav a
po dobu umořování pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na opravy
uvedeného bytu správcem k bytu.
Termín: ihned
Usnesení 110.138. Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce – Kobližná 9, Brno, byt č. 14

RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
revokuje
své usnesení č. 251.40. ze dne 14.11.2014 [uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2,
Stráň 1, Brno na opravu vlastním nákladem nájemce s tímto žadatelem:
1)
Křídlovická 16a, 603 00 Brno
s podmínkou podpisu nájemní smlouvy po dobu oprav nejpozději do 30.11.2014,
(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 správcem k bytu.
Termín: ihned]
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Kobližná 9, Brno na opravu vlastním
nákladem nájemce s žádným z žadatelů,
schvaluje
opětovné zveřejnění bytu č. 14, Kobližná 9, Brno na opravu vlastním nákladem
nájemce na úřední desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru zajistit opětovné zveřejnění bytu č. 14, Kobližná 9, Brno na opravu
vlastním nákladem nájemce na úřední desce MČ BS a seznámit žadatele s usnesením
RMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 110.139. Vystavení nájemní smlouvy k půdní vestavbě - Veveří 71, Brno, byt č. 19.5
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 19.5, Veveří 71, Brno,
uživatel
na dobu neurčitou s náležitostmi a v souladu s čl. V.
Nájemní smlouvy o výstavbě a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č. FOBK2213 ze
dne 27.10.2009 a s doplněním o ustanovení dle přílohy č. 4, s účinností nájemní
smlouvy od 01.02.2014, 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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a seznámit
žadatele s usnesením RMČ BS.
Termín: ihned

Usnesení 110.140.Vystavení nájemní smlouvy k půdní vestavbě - Veveří 71, Brno, byt č. 20.5
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 20.5, Veveří 71, Brno,
uživatelé
na dobu neurčitou s náležitostmi a v
souladu s čl. V. Nájemní smlouvy o výstavbě a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č.
FOBK2222 ze dne 27.10.2009 a s doplněním o ustanovení dle přílohy č. 4, s účinností
nájemní smlouvy od 01.02.2014, 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 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu a seznámit
žadatele s usnesením RMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 110.141. Přehled volných bytů
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
• Přehled aktuálně volných bytů v domech ve správě MČ Brno – střed
• Přehled volných bytů předaných na MMB a doposud nevrácených
• Přehled dlouhodobě volných bytů k pronájmu na opravu vlastním
nákladem,
schvaluje
zveřejnění aktualizované nabídky dlouhodobě volných bytů k pronájmu na opravu
vlastním nákladem na úřední desce MČ BS,
ukládá
bytovému průběžně aktualizovat nabídku dlouhodobě volných bytů k pronájmu na
opravu vlastním nákladem schválenou ke zveřejnění, popř. zveřejněnou na úřední
desce MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 110.142. Rozdělení a sloučení bytů – Křížová , Brno
a/
Křížová , Brno, byt č.
b/
Křížová , Brno, byt č.
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
a/ sloučení stávajícího bytu č. (o ploše 49,36 m2), Křížová , Brno, nájemce
s volným pokojem 1 (o ploše 20,00
m2) bytu č. , Křížová , Brno a rozšíření bytu č. o sklep (o ploše 4,00 m2) náležící
k bytu č. , Křížová , Brno, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy k pokoji 1 bytu
č. a sklepu, Křížová , Brno (po dobu rozdělování bytu č. a následného slučování
a oprav s bytem č. ) přičemž rozdělení, sloučení a opravy budou provedeny vlastním
nákladem nájemce.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 01.03.2015 do
31.08.2015, za měsíční nájemné dle přílohy č. 6 (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 28.02.2015.
Po sloučení bytů bude nejpozději do 2 měsíců ode dne sloučení uzavřena nájemní
smlouva na sloučený byt (o ploše cca 73,36 m2) na dobu neurčitou, za měsíční
nájemné dle přílohy č. 6 (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),
b/ sloučení stávajícího bytu č. (o ploše 54,38 m2), Křížová , Brno, nájemce
s volným pokojem 2 (o ploše 18,00 m2) a kuchyně (o
ploše 10,00 m2) bytu č. , Křížová , Brno, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy
k pokoji 2 a kuchyni bytu č. , Křížová , Brno (po dobu rozdělování bytu č. a
následného slučování a oprav s bytem č. ) přičemž rozdělení, sloučení a opravy
budou provedeny vlastním nákladem nájemce.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 01.03.2015 do
31.08.2015, za měsíční nájemné dle přílohy č. 6 (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 28.02.2015.
Po sloučení bytů bude nejpozději do 2 měsíců ode dne sloučení uzavřena nájemní
smlouva na sloučený byt (o ploše cca 82,38 m2) na dobu neurčitou, za měsíční
nájemné dle přílohy č. 6 (dle kvality bytu), (a to v případě, že bylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného
platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové
nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně
zvýšit nájemné),
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemních smluv správcem k bytům v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.143. Sloučení bytů – Rumiště 11, Brno
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
sloučení stávajícího bytu č. 6 (o ploše 64,45 m2), Rumiště 11, Brno, nájemce
s volným bytem č. 5 (o ploše 32,15 m2), Rumiště 11, Brno, s
podmínkou uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Rumiště 11, Brno (po dobu jeho
slučování a oprav), přičemž sloučení a opravy budou provedeny vlastním nákladem
nájemce.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 01.04.2015 do
30.09.2015, za měsíční nájemné 66,- Kč/m2, popř. 59,- Kč/m2 (dle kvality bytu), (a to
v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle
předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena
účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě
jednostranně zvýšit nájemné), s podmínkou 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 31.03.2015.
Po sloučení bytů bude nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po dni
sloučení uzavřena nájemní smlouva na sloučený byt (o ploše cca 96,60 m2) na dobu
určitou 2 roky, za měsíční nájemné 66,- Kč/m2, popř. 59,- Kč/m2 (dle kvality bytu), (a
to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř.
dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je
stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), s podmínkou úhrady závazků vůči
MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a
s podmínkou podpisu příp. dohody o skončení nájmu bytu č. 6 (o ploše 64,45 m2),
Rumiště 11, Brno před podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Usnesení 110.144. Záměr pronájmu nebytových prostor
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytových prostor z důvodu snížení
nájemného (dle přílohy č. 1) na úřední desce MČ BS a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění adresného záměru na úřední desce
MČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 110.145. Licenční smlouva - Family Point
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
informativní zprávu, týkající se poskytování služeb Family Pointu.
Usnesení 110.146. Petice za klidné bydlení na ulici Zderadova
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015.
bere na vědomí
obsah Petice za klidné bydlení na ulici Zderadova ze dne 19.1.2015,
schvaluje
návrh odpovědi dle přílohy č. 1,
pověřuje
pověřenou vedoucí oddělení právního OPO ÚMČ BS podpisem odpovědi a
ukládá
OPO ÚMČ BS odeslání odpovědi zajistit a
pověřuje
Mgr. Davida Oplatka k jednání s MMB v této věci.
Termín: ihned
Usnesení 110.147. Žádost o vypsání nabídky pronájmu nebytového prostoru na úřední
desku
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,

bere na vědomí
Žádost o vypsání nabídky pronájmu nebytového prostoru na úřední desku ze dne
21.1.2015, která je přílohou č. 1.
Termín: ihned
Usnesení 110.148. Změna názvu Komise pro strategické plánování a IPRM, změna
Jednacího řádu komisí RMČ BS
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
schvaluje
změnu názvu Komise pro strategické plánování a IPRM ustanovenou na 3. zasedání
RMČ BS dne 5.12.2014 pod usnesením č. 103.04. na název Komise pro strategické
plánování,
schvaluje
změnu Jednacího řádu komisí Rady MČ BS dle přílohy č.1,
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed vypracovat aktuální znění Jednacího řádu komisí Rady MČ BS
dle usnesení RMČ BS,
pověřuje
starostu MČ BS podpisem aktuálního znění Jednacího řádu komisí Rady MČ BS,
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed podpis a zveřejnění výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: ihned
Usnesení 110.149. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku projektu
Oranžové mobilní vzdělávání, od Nadace ČEZ pro ZŠ a MŠ Brno, Husova 17,p.o.
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku projektu Oranžové mobilní vzdělávání, od Nadace
ČEZ, ve výši 406 000,- Kč, v grantovém řízení Podpora regionů pro ZŠ a MŠ Brno,
Husova 17, p.o. a veškerý pořízený majetek bude evidován ve vlastnictví školy a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže informovat o stanovisku RMČ BS
ředitele školy.
Termín: ihned
Usnesení 110.150. Povodňová komise MČ Brno-střed
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015,
bere na vědomí
nutnost změny složení povodňové komise (viz důvodová zpráva),
schvaluje
nové složení Povodňové komise MČ Brno-střed dle přílohy č. 2,
pověřuje
starostu MČ BS podpisem odvolání stávajícího tajemníka Povodňové komise Mgr.
Terezu Holíkovou dle přílohy č. 3;
pověřuje
starostu MČ BS podpisem jmenování nového tajemníka Povodňové komise Radomíra
Marvana dle přílohy č. 4
ukládá
vedoucímu Odboru právního a organizačního podpis listin zajistit.
Termín: ihned

Usnesení 110.151. Žádost o souhlas s užitím znaku MČ BS
RMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 9.2.2015, projednala žádost zastupitele
JUDr.Michala Závodského o souhlas s užitím znaku MČ Brno – střed pro činnost
zastupitele, zejména pro podklady pro zastupitelstvo a jiné orgány městské části, pro
propagační činnost zastupitele (web, nástěnky, Facebook, vizitky) a
odkládá
rozhodnutí.

