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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 17.05.2018
Vážený pane doktore,
dne 17.05.2018 byla statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed doručena Vaše žádost o
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „informační zákon“). O náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona byla
Vaše žádost doplněna dne 22.05.2018.
V žádosti jste požadoval:
1) elektronickou kopii projektu Rekonstrukce plynové kotelny vč. rozvodů topení a kompletní
opravy ZTI v domě Pekařská 414/30, Brno,
2) elektronickou kopii Smlouvy s dodavatelem/dodavateli, jež dostal/dostali za úkol výše
uvedenou rekonstrukci realizovat,
3) sdělení, jakými opatřeními bude nájemníkům tohoto domu kompenzováno výrazné snížení
komfortu bydlení, které bude realizací tak rozsáhlé rekonstrukce probíhající jak ve
společných prostorách domu, tak uvnitř jednotlivých bytů způsobeno.
K Vaší žádosti Vám v přílohách zasíláme kompletní elektronickou verzi projektové dokumentace.
Smlouvu o dílo naleznete na
stred.cz/contract_display_1242.html

profilu

zadavatele

–

viz

https://zakazky.brno-

K poslednímu bodu Vaší žádosti si Vás dovolujeme informovat, že dle sdělení Odboru investičního
a správy bytových domů bude informace k udělení slevy z nájmu v nejbližší době vyvěšena v domě.
Níže zasíláme výtah usnesení ze schůze Rady městské části Brno-střed k udělování slevy z nájmu
z důvodu rekonstrukcí v bytových domech:
Usnesení RMČ/2016/104/20 Slevy z nájmu z důvodu rekonstrukcí v bytových domech
RMČ BS na 104. zasedání, konaném dne 14.11.2016,
souhlasí
s delegací působnosti a pravomocí rozhodování o poskytování slev z nájmu z důvodu provádění
stavebních prací v bytových domech ve správě městské části Brno-střed pro vedoucího Odboru
investičního a správy bytových domů, a to:
o udělení slevy z čistého nájmu v maximální výši 50% pro nájemce bytového domu, ve
kterém jsou prováděny stavební práce omezující řádné užívání pronajatého bytu, a to v
maximální době trvání prováděných stavebních prací

-2o udělení slevy z čistého nájmu v maximální výši 100% pro nájemce, v jehož bytě jsou
prováděny stavební práce omezující řádné užívání bytu, a to maximálně na dobu 14 dní,
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů rozhodováním o poskytování uvedeného
typu slev a
ukládá
vedoucímu Odboru investičního a správy bytových domů předkládat za uplynulé kalendářní
čtvrtletí RMČ BS přehled poskytnutých slev.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy: - dle textu
S ohledem na poskytnutí mimoĜádnČ rozsáhlých informací
sdČluje povinný subjekt v souladu s ust. § 5 odst. 3
informaþního zákona, že obsahem poskytnutých informací je
projektová dokumentace k projektu Rekonstrukce plynové
kotelny vþ. rozvodĤ topení a kompletní opravy ZTI v domČ
PekaĜská 414/30, Brno.

