PROGRAM 140. RMČ BS
1 a) Zahájení
Mgr.Šťástka
b) Ověření správnosti zápisu ze 139. RMČ BS
c) Ustavení ověřovatelů 140. RMČ BS
d) Schválení programu 140. RMČ BS
2) Obilní trh (zastávka) – projektová dokumentace na rekonstrukci objektu
– Dodatek č. 1 (prodloužení termínu plnění)
Ing.Bundálek
3) Konečného nám. 1 –
, žádost o slevu z nájmu
Ing.Bundálek
4) Vánoce na Moravském náměstí 2014-2015
Mgr.Šťástka
5) Nařízení č..../2014 o maximálních cenách taxislužby na území města
Brna
Bc.Hejmalíčková
6) Křížová 24 – žádost o slevu z nájemného, havarijní stav podlahy a
kanalizace v NP č.102
Ing.Bundálek
7) Kopečná-Studánka – výstavba bytového domu – změna stavby před
Dokončením
Ing.Bundálek
8) Dispozice s majetkem /14/4/ - PP p. č. 1836/15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
1885/7, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87,
90, 93, 95, 98, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, k. ú.
Štýřice (Vinohrady)
Ing.Vodáková
9) Dispozice s majetkem /14/8/ - PP p. č. 739/1, 15, 16, 17,
k.ú. Veveří (Rybkova)
Ing.Vodáková
10) Informace, zprávy členů rady
11) Ověření zápisu
12) Závěr
Bod 4 stažen.

USNESENÍ 140. RMČ BS
Usnesení 240.01. Obilní trh (zastávka) – projektová dokumentace na rekonstrukci
objektu – Dodatek č. 1 (prodloužení termínu plnění)
RMČ BS na 140. zasedání, konaném dne 13.8.2014,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obilní trh (zastávka) – projektová
dokumentace na rekonstrukci objektu“, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení
s úpravou termínu v čl.3.4.1 a čl. 3.4.2 v délce trvání 8 týdnů;
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
atelierem RAW s r.o., Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČ: 28299442 a
pověřuje
vedoucího OISBD bezodkladným podpisem výše uvedeného dodatku.
Termín: ihned
Usnesení 240.02. Konečného nám. 1 –
, žádost o slevu z nájmu
RMČ BS na 140. zasedání, konaném dne 13.8.2014,
souhlasí
se slevou z čistého nájmu ve výši 100% pro nájemce bytu č. 12 p.
,
v bytovém domě Konečného nám. 1, Brno, a to od 1.8.2014 do doby provedení opravy
bytu, nejdéle do 31.12.2014 a
ukládá
OISBD seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a
ukládá
OISBD zajistit slevu dle výše uvedeného.
Termín: ihned
Usnesení 240.04. Křížová 24 – žádost o slevu z nájemného, havarijní stav podlahy a
kanalizace v NP č.102
RMČ BS na 140. zasedání, konaném dne 13.8.2014,
souhlasí
se slevou z nájemného ve výši 100% za období od 1.8.2014 do doby provedení oprav
kanalizace a podlahy z důvodu havarijního stavu, nejdéle však do 30.9.2014,
nebytového prostoru č. 102, v domě Křížová 24, Brno, pro nájemce GAST-MASTR
s.r.o., IČ 607 01 994, za podmínky úhrady dluhu a
souhlasí
s opravou kanalizace a podlahy v NP č. 102, Křížová 24, Brno, z úrovně SNMČ BS,
p.o., dle nabídky NS renovace s.r.o., Kniesova 1223/8, 628 00 Brno, IČ: 282 60 970
s nabídkovou cenou ve výši 322 839,- Kč bez DPH (ve snížené sazbě) a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a
ukládá
SNMČ BS, p.o., zajistit provedení opravy a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit SNMČ BS, p.o., s usnesením
RMČ Brno-střed a

ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Usnesení 240.05. Kopečná-Studánka – výstavba bytového domu – změna stavby před
dokončením
RMČ BS na 140. zasedání, konaném dne 13.8.2014,
souhlasí
se zadávacím řízením na zadání veřejné zakázky – dodatečné stavební práce ke
stávající veřejné zakázce „Bytový dům Kopečná-Studánka“, a to formou „Jednacího
řízení bez uveřejnění“ dle zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) v platném
znění, se stávajícím zhotovitelem – PS Brno s.r.o., Vídeňská 153/119b, 628 00 Brno,
IČ: 25506820 a
schvaluje
Ustavení komise pro jednání s vyzvaným zájemcem a Výzvu k podání nabídky a
k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, která jsou přílohou č.1 a č.3 tohoto
usnesení a
schvaluje
Příkazní smlouvu na zajištění veškerých činností spojených s „Jednacím řízením bez
uveřejnění“ dle zákona č.137/2006 Sb., která je přílohou č.2 tohoto usnesení
souhlasí
s uzavřením Příkazní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
S- Invest CZ, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 25526171 a
pověřuje
vedoucího OISBD podpisem výše uvedené Příkazní smlouvy, Ustavení komise a
Výzvy k podání nabídky a k jednání a
ukládá
vedoucímu OISBD zajistit technicko organizační záležitosti spojené s organizací výše
uvedeného zadávacího řízení.
Termín: ihned
Usnesení 240.06. Dispozice s majetkem /14/4/ - PP p. č. 1836/15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
1885/7, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53,
55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 93, 95, 98, 101,
103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, k. ú. Štýřice (Vinohrady)
RMČ BS na 140. zasedání, konaném dne 13.8.2014, projednala návrh na dispozici s
majetkem a
odkládá
projednání materiálu do příští RMČ BS,
ukládá
majetkovému odboru ÚMČ BS materiál podrobněji zpracovat a předložit RMČ BS
k projednání dne 27.8.2014;
ukládá
majetkovému odboru ÚMČ BS sdělit MO MMB, že daná žádost bude projednána
v RMČ BS 27.8.2014.
Usnesení 240.07. Dispozice s majetkem /14/8/ - PP p. č. 739/1, 15, 16, 17, k.ú. Veveří
(Rybkova)
RMČ BS na 140. zasedání, konaném dne 13.8.2014, projednala návrh na dispozici s

majetkem a
odkládá
projednání materiálu do příští RMČ BS,
ukládá
majetkovému odboru ÚMČ BS materiál podrobněji zpracovat a předložit RMČ BS
k projednání dne 27.8.2014;
ukládá
majetkovému odboru ÚMČ BS sdělit MO MMB, že daná žádost bude projednána
v RMČ BS 27.8.2014.
Usnesení 240.08. Technická oprava
RMČ BS na 140. zasedání, konaném dne 13.8.2014,
provádí technickou opravu
usnesení RMČ BS č. 239.31. ze dne 06.08.2014,
původní znění:
schvaluje
zveřejnění vybraných bytů k pronájmu na opravu vlastním nákladem nájemce na
úřední desce MČ BS (viz příloha č. 1 a příloha č. 2) a
ukládá
bytovém odboru zajistit zveřejnění vybraných bytů na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned
se opravuje takto:
schvaluje
zveřejnění vybraných bytů k pronájmu na opravu vlastním nákladem nájemce na
úřední desce MČ BS (viz příloha č. 1 a příloha č. 2 a příloha č.3) a
ukládá
bytovém odboru zajistit zveřejnění vybraných bytů na úřední desce MČ BS.
Termín: ihned

