Ověřovací výtisk

ZÁPIS
z 11. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v pondělí dne 25.02.2019 od 11.00 hod.
v zasedací místnosti rady
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 11
celkem: 11

K bodu 1 - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná
usnášení.
Pan starosta konstatoval, že Mgr. Marie Jílková a Ing. Roman Kotěra zápis 10. schůze
RMČ BS ověřili s tím, že zápis odpovídá skutečnosti.
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: Ing. arch. Petra Bořeckého a Ing. Iva Komárka.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

schvaluje
navržený program:
1. Zahájení
2. Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů
3. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Hybešova 65b, Brno, byt č.
4. Souhlas s narovnáním právního stavu - Křídlovická 59, Brno, byt č.
5. Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu - Lidická 49, Brno, byt č.
6.
7.
8.
9.

Žádost o uzavření dohody o splátkách - Pekařská 88, Brno, byt č.
Žádost o uzavření dohody o splátkách - Dornych 29, Brno
Žádost o uzavření dohody o splátkách - Křídlovická 59, Brno, byt č.
Žádost o vydání předchozího souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy k
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Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

bytu č. , Biskupská 3, Brno
Evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu a zveřejnění bytu
na úřední desce
Vernerová Dana, Mgr.
Evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu (I. část)
Vernerová Dana, Mgr.
Evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu (II. část)
Vernerová Dana, Mgr.
Společné nájmy bytů
Vernerová Dana, Mgr.
Přechody nájmů bytů po úmrtí nájemce
Vernerová Dana, Mgr.
Bytová náhrada za byt č. , Hvězdová 3, Brno
Vernerová Dana, Mgr.
Zvýšení nájemného v bytech o průměrnou roční míru inflace za rok 2018
Vernerová Dana, Mgr.
Návrh na změnu Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna
Vernerová Dana, Mgr.
Zrušení příkazu starosty č. 02/2016 k zajišťování inzerce nabídky
volných bytů
Vernerová Dana, Mgr.
Žádosti o výpůjčku sálu společenského centra ÚMČ BS
Liškutin Petr
VZ malého rozsahu - dodávky a převzetí spalitelného odpadu - SAKO
Brno, a.s. Návrh dodatku č. 2 smlouvy
Hrnčíř Zbyněk, Mgr.
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - záměr pronájmu
Ondrašíková Petra, Mgr.
ZŠ, MŠ a ŠJ, příspěvkové organizace zřizované MČ Brno-střed stanovisko MČ Brno-střed k vyhlášení konkurzního řízení na místa
ředitelů
Ondrašíková Petra, Mgr.
Žádost spolku sdružení rodičů a přátel školy Základní školy a mateřské
školy Brno, Horní 16, příspěvková organizace o souhlas vlastníka s
užíváním sídla
Ondrašíková Petra, Mgr.
Zpráva pro přezkoumání systému managementu ÚMČ BS vedením za
rok 2018
Štika Petr, Bc.
Pravidelný prodej na Zelném trhu 2019
Plechlová Jana, Mgr.
Tibetská vlajka
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Návrh nařízení statutárního města Brna, kterým se zakazuje reklama
šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
Plechlová Jana, Mgr.
Interpelace, 3. ZMČ BS - Vánoční trhy, stánek se zeleninou
Plechlová Jana, Mgr.
Interpelace, 3. ZMČ BS - hlasování ze 2. ZMČ BS
Plechlová Jana, Mgr.
Interpelace, 3. ZMČ BS - emailové adresy zastupitelů na webu
Plechlová Jana, Mgr.
Interpelace, 3. ZMČ BS - plocha na Nových sadech
Plechlová Jana, Mgr.
Interpelace, 3. ZMČ BS - rezidentní parkování
Mandát Jan, Mgr.
Žádost o dotaci na propagaci projektu mezigenerační spolupráce
Trojlístek
Jílková Marie, Mgr.
Různé - informace, zprávy členů rady
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Ověření zápisu
Závěr
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program byl přijat.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 2 - Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů
Usnesení RMČ/2019/11/02 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hybešova
65b, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 02.04.2019 do
30.04.2021, 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 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 58,40 Kč/m²/měsíc.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Křenová
39, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do
31.03.2021, 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 31.03.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 58,40 Kč/m²/měsíc a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ a b/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 25.03.2019

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro
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K bodu 3 - Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Hybešova 65b, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/11/03 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - Hybešova 65b, Brno, byt
č.
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hybešova
65b, Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01.04.2019, 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 31.03.2019 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem nájemní smlouvy (v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z
již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude
stanoveno ve výši 58,40 Kč/m²/měsíc a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 25.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 4 - Souhlas s narovnáním právního stavu - Křídlovická 59, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/11/04 Souhlas s narovnáním právního stavu - Křídlovická 59, Brno, byt č.
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická 59,
Brno, uživatel
, na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020,
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 na náklady uživatele, přičemž všechny tři podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého
bydliště uživatele na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy
(v případě, že závazek změny trvalého bydliště vyplýval z nájemní smlouvy uzavřené
v minulosti). Nájemné bude stanoveno ve výši 96 Kč/m²/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok a
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ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu, uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit uživatele s
usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 25.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 5 - Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu - Lidická 49, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/11/05 Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu - Lidická 49, Brno, byt č.

RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Lidická 49,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020, 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 na náklady nájemce, přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.03.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště
nájemce na adresu shora uvedeného domu před podpisem nájemní smlouvy (v případě,
že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř.
dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 98,40 Kč/m²/měsíc s
tím, že nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu, uzavření
notářského zápisu správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s
usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 25.03.2019

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro
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K bodu 6 - Žádost o uzavření dohody o splátkách - Pekařská 88, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/11/06 Žádost o uzavření dohody o splátkách - Pekařská 88, Brno, byt č.
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
uzavření dohody o splátkách (viz příloha č. 4) s žadatelkou:
,
byt č. , Pekařská 88, Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 35.117 Kč bez
příslušenství, vzniklé v období 05/2017-06/2018 na dobu 18 měsíců s tím, že 1. - 17.
měsíční splátka bude ve výši 2.000 Kč a 18. splátka ve výši 1.117 Kč, přičemž tato
dohoda o splátkách bude obsahem notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
vyhotoveného na náklady žadatelky, s podmínkou úhrady úroků z prodlení
souvisejících s užíváním bytu (vypočítaných ke dni podpisu dohody o splátkách k bytu
č. , Pekařská 88, Brno), s podmínkou úhrady zbývajících závazků na nájemném a
službách vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu a s podmínkou podpisu dohody o
splátkách na dlužné nájemné a služby v celkové výši 35.117 Kč bez příslušenství
formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady
žadatelky (s tím, že v případě snížení předmětné dlužné částky před podpisem dohody
o splátkách, bude uzavřena dohoda o splátkách formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatelky, v níž bude uvedené snížení
dlužné částky zohledněno jak ve výši a období dluhu, tak v počtu splátek a výši
poslední měsíční splátky), přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději
do 31.03.2019,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o splátkách formou notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti na náklady žadatelky a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatelku s usnesením RMČ BS.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 31.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 7 - Žádost o uzavření dohody o splátkách - Dornych 29, Brno
Usnesení RMČ/2019/11/07 Žádost o uzavření dohody o splátkách - Dornych 29, Brno
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
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doporučuje
ZMČ BS schválit uzavření dohody o splátkách (viz příloha č. 4) s žadatelem:
, byt č. , Dornych 29, Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši
62.562 Kč bez příslušenství, vzniklé v období 07/2016-05/2017 na dobu 32 měsíců
s tím, že 1. - 31. měsíční splátka bude ve výši 2.000 Kč a 32. splátka ve výši 562 Kč,
přičemž tato dohoda o splátkách bude obsahem notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele, s podmínkou úhrady úroků z
prodlení souvisejících s užíváním bytu (vypočítaných ke dni podpisu dohody o
splátkách k bytu č. , Dornych 29, Brno), s podmínkou úhrady zbývajících závazků na
nájemném a službách vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu a s podmínkou
podpisu dohody o splátkách na dlužné nájemné a služby v celkové výši 62.562 Kč bez
příslušenství formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na
náklady žadatele (s tím, že v případě snížení předmětné dlužné částky před podpisem
dohody o splátkách, bude uzavřena dohoda o splátkách formou notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele, v níž bude uvedené
snížení dlužné částky zohledněno jak ve výši a období dluhu, tak v počtu splátek a
výši poslední měsíční splátky), přičemž všechny tři podmínky musí být splněny
nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž ZMČ BS schválilo
uzavření dohody o splátkách a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na
zasedání ZMČ BS.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 13.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 8 - Žádost o uzavření dohody o splátkách - Křídlovická 59, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/11/08 Žádost o uzavření dohody o splátkách - Křídlovická 59, Brno, byt č.
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
uzavření dohody o splátkách (viz příloha č. 4) s žadatelem:
, byt č.
Křídlovická 59, Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 58.923 Kč bez
příslušenství, vzniklé v období 12/2016-11/2018 na dobu 15 měsíců s tím, že 1. - 14.
měsíční splátka bude ve výši 4.000 Kč a 15. splátka ve výši 2.923 Kč, přičemž tato
dohoda o splátkách bude obsahem notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
vyhotoveného na náklady žadatele, s podmínkou úhrady úroků z prodlení
souvisejících s užíváním bytu (vypočítaných ke dni podpisu dohody o splátkách k bytu
č. , Křídlovická 59, Brno), s podmínkou úhrady zbývajících závazků na nájemném a
službách vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu a s podmínkou podpisu dohody o
splátkách na dlužné nájemné a služby v celkové výši 58.923 Kč bez příslušenství
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formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady
žadatele (s tím, že v případě snížení předmětné dlužné částky před podpisem dohody o
splátkách, bude uzavřena dohoda o splátkách formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele, v níž bude uvedené snížení
dlužné částky zohledněno jak ve výši a období dluhu, tak v počtu splátek a výši
poslední měsíční splátky), přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději
do 31.03.2019,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o splátkách formou notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti na náklady žadatele a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatele s usnesením RMČ BS.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 31.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 9 - Žádost o vydání předchozího souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. ,
Biskupská 3, Brno
Usnesení RMČ/2019/11/09 Žádost o vydání předchozího souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy
k bytu č. , Biskupská 3, Brno
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
podání žádosti Radě města Brna (v souladu s Článkem 3, odst. 6) Pravidel pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města Brna) o vydání předchozího souhlasu pro
městskou část Brno-střed s uzavřením nájemní smlouvy k běžnému obecnímu bytu č.
v domě Biskupská 3, Brno, uživatel: FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., IČO: 253 32
457 (viz příloha č. 6),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem žádosti Radě města Brna o vydání předchozího
souhlasu pro městskou část Brno-střed s uzavřením nájemní smlouvy k běžnému
obecnímu bytu v souladu s usnesením a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedené žádosti.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: 25.03.2019
8
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Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
zdržela se zdržela se
pro
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 10 - Evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu a zveřejnění bytu na úřední desce
Usnesení RMČ/2019/11/10 Evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu a zveřejnění
bytu na úřední desce
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
vyřazení žadatele:
, Husova 5, Brno (kterému byl přidělen byt č.
, Kopečná 9, Brno, a který ve stanoveném termínu neuzavřel nájemní smlouvu)
z evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu,
schvaluje
vyřazení žadatele:
, Francouzská 86, Brno, (kterému byl
společně s manželkou:
, Francouzská 86, Brno přidělen byt
č. , Kopečná 9, Brno, a kteří ve stanoveném termínu neuzavřeli nájemní smlouvu)
z evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu,
schvaluje
zveřejnění vybraného běžného obecního bytu č. , Kopečná 9, Brno, k pronájmu na
úřední desce MČ BS v termínu od 01.03.2019 do 29.03.2019, a to v souladu se
záměrem pronájmu běžného obecního bytu (viz příloha č. 2) podle varianty II,
uvedené v čl. 7., písm. A) Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed, přičemž
výše nájemného za pronájem bytu je stanovena min. ve výši 96 Kč/m2/měsíc (bez
parkovacího stání) a min. ve výši 2.000 Kč/parkovací stání/měsíc a doba nájmu je
stanovena na dobu určitou 1 rok a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a zajistit zveřejnění vybraného
běžného obecního bytu v souladu s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 25.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 11 - Evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu (I. část)
Usnesení RMČ/2019/11/11 Evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu (I. část)
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
9
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schvaluje
vyřazení žadatelky:
, Došlíkova 1, Brno, z evidence žadatelů o
pronájem běžného obecního bytu ke dni 17.12.2018 a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 25.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 12 - Evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu (II. část)
Usnesení RMČ/2019/11/12 Evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu (II. část)
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
vyřazení žadatelky:
, Kopečná 32, Brno, z evidence
žadatelů o pronájem běžného obecního bytu ke dni 07.01.2019 a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 25.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 13 - Společné nájmy bytů
Usnesení RMČ/2019/11/13 Společné nájmy bytů
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
a/ uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. , Stará 11, Brno, dohodou
se společnými nájemci
a
na dobu neurčitou, s
účinností od 01.04.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní
10
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smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019.
Nájemné bude stanoveno ve výši 77,45 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude
každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Podlahová
plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50
%,
neschvaluje
b/ uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č.
dohodou se společnými nájemci
a

, Jánská 25, Brno,
,

trvá
c/ na usnesení RMČ/2018/184/21, písm. b/ ze dne 09.04.2018 [neschválení uzavření
společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. , Botanická 45a, Brno, dohodou se
společnými nájemci
,
a
]a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy ve vztahu k bodu a/ správcem
k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 25.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 14 - Přechody nájmů bytů po úmrtí nájemce
Usnesení RMČ/2019/11/14 Přechody nájmů bytů po úmrtí nájemce
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
bere na vědomí
a/ přechod práv a povinností z nájmu bytu č. , Václavská 7, Brno, dle § 2279 obč.
zákoníku, z původního nájemce:
, který zemřel dne
,
na
, přičemž nájem bytu přešel dle § 2279 odst. (2)
obč. zákoníku na dobu určitou do 25.11.2020,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Václavská 7, Brno, nájemci:
a
, na dobu určitou od 01.04.2019 do
25.11.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy
oběma nájemci, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 31.03.2019.
Nájemné bude stanoveno dle aktuální kvality bytu ve výši 96 Kč/m2/měsíc s tím, že
nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
11
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kalendářní rok,
bere na vědomí
b/ nesplnění podmínek pro přechod nájmu bytu č.
zákoníku, z původního nájemce
, na
a

, Úvoz 118, Brno, dle § 2279 obč.
, která zemřela dne

ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy ve vztahu k bodu a/ správcem
k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce a žadatelku s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

K bodu 15 - Bytová náhrada za byt č.

Termín: 25.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

Hvězdová 3, Brno

Usnesení RMČ/2019/11/15 Bytová náhrada za byt č. , Hvězdová 3, Brno
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
předání bytu č. , Hvězdová 3, Brno, nájemce
na OISBD
k dalšímu řešení z hlediska technického stavu (v návaznosti na interní sdělení OISBD
ze dne 28.01.2019 - viz příloha č. 3),
schvaluje
nabídnutí bytových náhrad:
byt č. , Rumiště 2, Brno
byt č. , Francouzská 20, Brno
pro nájemce:

, za stávající byt č. , Hvězdová 3, Brno a

ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 25.03.2019

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro
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K bodu 16 - Zvýšení nájemného v bytech o průměrnou roční míru inflace za rok 2018
Usnesení RMČ/2019/11/16 Zvýšení nájemného v bytech o průměrnou roční míru inflace za rok
2018
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
aby v roce 2019 byly uplatněny inflační doložky (sjednané v nájemních smlouvách),
týkající se zvýšení nájemného v bytech o průměrnou roční míru inflace oznámenou
ČSÚ za rok 2018 a
ukládá
bytovému odboru seznámit Správu nemovitostí městské části Brno-střed s tím, aby
postupovala v souladu s usnesením.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 25.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 17 - Návrh na změnu Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna
Pan starosta dal návrh na oddělené hlasování.
Usnesení RMČ/2019/11/17_1 Návrh na změnu Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
podání návrhu (viz příloha č. 4) na Magistrát města Brna na změnu Článku 3, odst. 6)
platných Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, a
pověřuje
uvolněného člena ZMČ Brno-střed pro dopravu a bydlení podpisem návrhu (viz
příloha č. 4) a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného návrhu.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: 25.03.2019
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Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
zdržela se zdržela se
pro
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

Usnesení RMČ/2019/11/17_2 Návrh na změnu Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
podání návrhu (viz příloha č. 4) na Magistrát města Brna na změnu Článku 4, odst. 2)
platných Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, a
pověřuje
uvolněného člena ZMČ Brno-střed pro dopravu a bydlení podpisem návrhu (viz
příloha č. 4) a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného návrhu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 25.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 18 - Zrušení příkazu starosty č. 02/2016 k zajišťování inzerce nabídky volných bytů
Usnesení RMČ/2019/11/18 Zrušení příkazu starosty č. 02/2016 k zajišťování inzerce nabídky
volných bytů
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
souhlasí
se zrušením „Příkazu starosty č. 02/2016 k zajišťování inzerce nabídky volných bytůʺ
ze dne 25.05.2016, schváleného usnesením RMČ BS č. 173.49., ze dne 18.04.2016,
ukládá
OPO ÚMČ BS zrušení příkazu zajistit a
ukládá
Oddělení vnějších vztahů ÚMČ BS pravidelně zajišťovat inzerci nabídky volných bytů
aktuálně nabízených k pronájmu statutárním městem Brnem, městskou částí Brnostřed na webu MČ Brno-střed (nad rámec úřední desky ÚMČ Brno-střed).

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: 25.03.2019
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Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 19 - Žádosti o výpůjčku sálu společenského centra ÚMČ BS
Usnesení RMČ/2019/11/19 Žádosti o výpůjčku sálu společenského centra ÚMČ BS
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
souhlasí
s výpůjčkou sálu společenského centra ÚMČ Brno-střed žadatelem - Moravské
gymnázium Brno s.r.o., Veveří 30, 602 00 Brno, IČ 63489970,
v termínu 31.05.2019, od 10:00 – 11:30h
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí
Brno-střed a žadatelem - Moravské gymnázium Brno s.r.o., Veveří 30, 602 00 Brno,
IČ 63489970, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisu výše uvedené
smlouvy a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy zajistit.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 31.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 20 - VZ malého rozsahu - dodávky a převzetí spalitelného odpadu - SAKO Brno, a.s. Návrh
dodatku č. 2 smlouvy
Usnesení RMČ/2019/11/20 VZ malého rozsahu - dodávky a převzetí spalitelného odpadu - SAKO
Brno, a.s. Návrh dodatku č. 2 smlouvy
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
návrh dodatku č. 2 „smlouvy o dodávkách a převzetí spalitelného odpadu“ se
15
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zhotovitelem SAKO Brno, a.s., IČ: 60713470, Jedovnická 2, 628 00 Brno, který je
přílohou č. 3 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
SAKO Brno, a.s.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed bezodkladným podpisem dodatku č. 2 smlouvy a
ukládá
vedoucímu Odboru životního prostředí ÚMČ BS podpis dodatku č. 2 smlouvy zajistit.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 21 - Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - záměr pronájmu
Usnesení RMČ/2019/11/21 Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - záměr pronájmu
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor (o výměře 1 m²) v objektu
krytého bazénu Kraví hora, nacházejících se ve vstupní hale u spodní pokladny
budovy kryté haly - budova bez čísla popisného nebo evidenčního, na pozemku p.č.
671/10 v k.ú. Veveří, část obce Brno - město, za účelem umístění 1 ks automatu na
plavecké sportovní zboží, a
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed zajistit zveřejnění výše
uvedeného záměru na úřední desce.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 22 - ZŠ, MŠ a ŠJ, příspěvkové organizace zřizované MČ Brno-střed - stanovisko MČ Brnostřed k vyhlášení konkurzního řízení na místa ředitelů
16
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Usnesení RMČ/2019/11/22 ZŠ, MŠ a ŠJ, příspěvkové organizace zřizované MČ Brno-střed stanovisko MČ Brno-střed k vyhlášení konkurzního řízení na místa ředitelů
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
nepožaduje
aby Rada města Brna vyhlásila konkurzní řízení na místo ředitelky/ředitele
· ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
· MŠ Brno, Vídeňská 39a, p.o.
· ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o.
pro období od 01.07.2019.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 23 - Žádost spolku sdružení rodičů a přátel školy Základní školy a mateřské školy Brno, Horní
16, příspěvková organizace o souhlas vlastníka s užíváním sídla
Usnesení RMČ/2019/11/23 Žádost spolku sdružení rodičů a přátel školy Základní školy a
mateřské školy Brno, Horní 16, příspěvková organizace o souhlas vlastníka s užíváním
sídla
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
souhlasí
s udělením souhlasu pro spolek sdružení rodičů a přátel školy Základní školy a
mateřské školy Brno, Horní 16, příspěvková organizace s užíváním sídla na adrese
Horní 16, Štýřice, 639 00 Brno a

ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele školy o stanovisku RMČ Brno-střed.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

Ověřovací výtisk
K bodu 24 - Zpráva pro přezkoumání systému managementu ÚMČ BS vedením za rok 2018
Usnesení RMČ/2019/11/24 Zpráva pro přezkoumání systému managementu ÚMČ BS vedením za
rok 2018
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
bere na vědomí
zprávu pro přezkoumání systému managementu ÚMČ Brno-střed vedením za rok
2018, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a
bere na vědomí
zápis z přezkoumání systému managementu ÚMČ Brno-střed vedením za rok 2018,
který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 25 - Pravidelný prodej na Zelném trhu 2019
Usnesení RMČ/2019/11/25 Pravidelný prodej na Zelném trhu 2019
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
svěřuje
tajemníkovi a zaměstnancům Oddělení obchodu Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS
pravomoc rozhodovat o ukončování smluv o možnosti umístění prodejního zařízení a
poskytnutí souvisejících služeb, uzavřených na základě usnesení RMČ/2018/213/05,
svěřuje
tajemníkovi a zaměstnancům Oddělení obchodu Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS
pravomoc rozhodovat o uzavírání a ukončování smluv o možnosti umístění prodejního
zařízení a poskytnutí souvisejících služeb s žadateli, kteří se přihlásí k prodeji
v proběhu roku 2019 a
pověřuje
tajemníka a zaměstnance Oddělení obchodu Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS
podpisem smluv o možnosti umístění prodejního zařízení a poskytnutí souvisejících
služeb dle vzoru schváleného na 206. schůzi RMČ BS, konané dne 24.09.2018,
usnesením RMČ/2018/206/78 a jejich ukončení.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: ihned
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Ověřovací výtisk

Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 26 - Tibetská vlajka
Usnesení RMČ/2019/11/26 Tibetská vlajka
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
souhlasí
s vyvěšováním tibetské vlajky na budově Radnice městské části Brno-střed v den
připomínky výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu (10.3.) po dobu
volebního období 2018 - 2022 a
ukládá
vedoucímu OISBD v souladu s usnesením Rady MČ BS zajistit vyvěšení tibetské
vlajky na budovu Radnice městské části Brno-střed.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 10.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 27 - Návrh nařízení statutárního města Brna, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně
přístupných místech mimo provozovnu
Usnesení RMČ/2019/11/27 Návrh nařízení statutárního města Brna, kterým se zakazuje reklama
šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
odkládá
rozhodnutí.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

19

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

Ověřovací výtisk

K bodu 28 - Interpelace, 3. ZMČ BS - Vánoční trhy, stánek se zeleninou
Usnesení RMČ/2019/11/28 Interpelace, 3. ZMČ BS - Vánoční trhy, stánek se zeleninou
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
odpověď na interpelaci Mgr. Flamikové vznesenou na 3. ZMČ BS dne 30.01.2019
týkající se umístění stánku se zeleninou v době trvání Vánočních trhů na chodníku u
Tržnice, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS odeslání odpovědi zajistit.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 29 - Interpelace, 3. ZMČ BS - hlasování ze 2. ZMČ BS
Usnesení RMČ/2019/11/29 Interpelace, 3. ZMČ BS - hlasování ze 2. ZMČ BS
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
odpověď na interpelaci zastupitele Róberta Čumy vznesenou na 3. ZMČ BS dne
30.01.2019 týkající se jeho hlasování na 2. zasedání ZMČ BS, a
ukládá
OPO ÚMČ BS odeslání odpovědi zajistit.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

K bodu 30 - Interpelace, 3. ZMČ BS - emailové adresy zastupitelů na webu
20

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

Ověřovací výtisk
Usnesení RMČ/2019/11/30 Interpelace, 3. ZMČ BS - emailové adresy zastupitelů na webu
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
odpověď na interpelaci JUDr. Závodského vznesenou na 3. ZMČ BS dne 30.01.2019
týkající se emailových adres zastupitelů na webových stránkách MČ BS, která tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS odeslání odpovědi zajistit.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 31 - Interpelace, 3. ZMČ BS - plocha na Nových sadech
Usnesení RMČ/2019/11/31 Interpelace, 3. ZMČ BS - plocha na Nových sadech
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
odpověď na interpelaci JUDr. Závodského vznesenou na 3. ZMČ BS dne 30.01.2019
týkající se plochy na Nových sadech, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a
ukládá
OPO ÚMČ BS odeslání odpovědi zajistit.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

K bodu 32 - Interpelace, 3. ZMČ BS - rezidentní parkování
Usnesení RMČ/2019/11/32 Interpelace, 3. ZMČ BS - rezidentní parkování
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
schvaluje
21

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

Ověřovací výtisk
odpověď na interpelaci Mgr. Flamikové vznesenou na 3. ZMČ BS dne 30.01.2019
týkající se rezidentního parkování, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a

ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro oblast dopravy a bydlení odeslání
odpovědi zajistit.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 33 - Žádost o dotaci na propagaci projektu mezigenerační spolupráce Trojlístek
Usnesení RMČ/2019/11/33 Žádost o dotaci na propagaci projektu mezigenerační spolupráce
Trojlístek
RMČ BS na 11. schůzi, konané dne 25.02.2019,
souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2019
na propagaci projektu mezigenerační spolupráce Trojlístek,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem žádosti o poskytnutí dotace a souvisejících
dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů
a
ukládá
sekretariátu tajemníka ÚMČ BS podpis výše uvedených dokumentů zajistit.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

K bodu 34 - Různé - informace, zprávy členů rady
Nebyly předneseny.
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

Ověřovací výtisk
K bodu 35 - Závěr

Starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl ukončil schůzi RMČ BS.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ BS

Bc. Martin Landa
1. místostarosta MČ BS

Ověřovatelé: Ing. arch. Petr Bořecký a Ing. Ivo Komárek
Zapsala: Mgr. Eva Masaryková
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