ZÁPIS
z 21. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v pondělí dne 29.04.2019 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 zápis z 20. RMČ BS byl ověřovateli ověřen a odpovídá
skutečnosti.

RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: Ing. Kotěra, L. Oulehlová
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

schvaluje
navržený program:
1. Zahájení
2. Asociace NNO Jihomoravského kraje, z. s. - žádost o poskytnutí záštity a
užití znaku MČ BS
3. Burger festival s. r. o. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
4. Společně, o. p. s. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
5. PPF banka a.s. - příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních
službách - termínované vklady
6. PPF banka a.s. - příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních
službách - elektronické bankovnictví
7. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2019
8. Náhradní lokalita BrnoPublicWiFi
9. Žádost o výpůjčku sálu společenského centra ÚMČ BS
10. Občanské kluby MČ BS - zpráva za 1. čtvrtletí 2019
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Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Matejov Tomáš, Ing.
Matejov Tomáš, Ing.
Matejov Tomáš, Ing.
Kolbábek Arnošt, Bc.
Štika Petr, Bc.
Štika Petr, Bc.

11. Změna odpisového plánu příspěvkové organizace Sportovní a rekreační
areál Kraví hora, Dominikánská 2, Brno, na rok 2018
12. Kávéeska, p.o. - smlouva s BVaK, a.s.
13. Sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, Bayerova 5,
příspěvková organizace, a Základní škola Brno, Antonínská 3,
příspěvková organizace
14. Kurz pro získání základního vzdělání - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22,
p.o.
15. Přípravná třída při Základní a mateřské škole Brno, nám. 28. října 22,
p.o.
16. Souhlas zřizovatele s udělením ředitelského volna – ZŠ Brno, Úvoz 55,
p.o.
17. Udělení souhlasu zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o
do projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou
ve školách v Jihomoravském kraji V
18. Udělení souhlasu zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o, ZŠ
a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. do projektu: Poskytování bezplatné
stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V
19. Udělení souhlasu zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o,
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., ZŠ Brno, náměstí Míru 3, p.o. do
projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve
školách v Jihomoravském kraji V
20. Přerušení provozu MŠ Dituška a MŠ nám. 28. října 22 při ZŠ a MŠ
Brno, nám. 28. října 22, p.o.
21. "Zajištění provozu atrakce - vyhlídkové kolo v parku na Moravském
náměstí" - výzva k podání nabídek
22. VZ malého rozsahu – „Zajištění organizace akcí v roce 2019: Brněnské
běhy, Metodický den s dětskou gymnastikou - workshop pro
pedagogické pracovníky a Dny s dětskou gymnastikou v rámci festivalu
Life“ Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
23. Dispozice s majetkem /12/19/ - Prodej p.č. 72, 73/2; věcné břemeno p.č.
62/1, 72, 73/2; k.ú. Trnitá (Křenová)
24. Dispozice s majetkem /32/19/ - Prodej p.č. 649/1, 640/8 k.ú. Štýřice
(Vídeňská)
25. Dispozice s majetkem /19/21/ - Odsvěření p.č. 766, k.ú. Štýřice
(Kamenná)
26. Dispozice s majetkem /71/18/ - Odsvěření id. 7/10 domu Pekařská 16
27. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Grmelova 6) – XVIII.
28. Společenství vlastníků jednotek – Špitálka 18, 18a
29. Dodatek č. 1 k Prohlášení vlastníka budovy (Čápkova 17, 19)
30. Pronájem p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
31. Pronájem p.č. 1837/32, k.ú. Štýřice (Horní)
32. Pronájem p.č. 313, k.ú. Štýřice (Opavská)
33. Pronájem p.č. 792, 790, 791, 793, 785, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
34. Výměny bytů – Tučkova 32, Brno, byt č. a Tučkova 32, Brno, byt č.
35. Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce a souhlas s narovnáním právního
stavu – Solniční 3a, Brno, byt č.
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Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.

Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.

Ondrašíková Petra, Mgr.

Ondrašíková Petra, Mgr.

Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.

Ondrašíková Petra, Mgr.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Nesouhlas s narovnáním právního stavu – Křídlovická 57, Brno, byt č.
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (V. část)
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Pekařská 82, Brno, byt č.
Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Křídlovická 58, Brno, byt č.

Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.

44. Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - sociální byt s potřebou
komplexní sociální podpory - Křídlovická 59, Brno, byt č.
45. Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu - Masarykova 6, Brno, byt
č.
46. Prodloužení nájemních vztahů (I. část)
47. Prodloužení nájemních vztahů (II. část)
48. Skončení nájmů bytů
49. Skončení nájmu bytu - Mášova 21, Brno, byt č.
50. Bytová náhrada za byt č. , Dornych 25a, Brno
51. Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím statutárního města Brna sociální byt bez potřeby komplexní sociální podpory - Bratislavská 41,
Brno, byt č.
52. Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem bytu
53. Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (I. část)
54. Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (II. část)
55. Žádost o uzavření dohody o splátkách – Zelný trh 21, Brno
56. Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 109, Lidická 17, Brno
57. Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 104, Orlí 12, Brno
58. Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 202, Hlinky 46, Brno
59. Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 208, Kopečná 40, Brno
60. Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 108, Nádražní 4, Brno
61. Pronájem nebytových prostorů - nebytový prostor č. 101 a č. 102,
Kamenná 2, Brno
62. Výpovědi z nájmu nebytových prostorů
63. Doprovodné akce - Zelný trh
64. Darovací smlouva - měřiče rychlosti
65. Záměr pronájmu části prostor nádvoří radnice - Letní kino
66. Veřejně prospěšné práce pro rok 2019/2020
67. Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění
veřejného pořádku - akce Provázek open
68. Pověření vedením Odboru investičního a správy bytových domů
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Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.

Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Vernerová Dana, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.
Mandát Jan, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.
Plechlová Jana, Mgr.

Plechlová Jana, Mgr.
Štika Petr, Bc.

69. Paměť národa Jihomoravský kraj, výstava „Brno osvobozené!?“,
Výstava Příběhy 20. století, Tenkrát v Brně - zplnomocnění POST
BELLUM, o.p.s.
70. Různé - informace, zprávy členů rady
71. Závěr

Hrnčíř Zbyněk, Mgr.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program byl přijat.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 2 - Asociace NNO Jihomoravského kraje, z. s. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ
BS
Usnesení RMČ/2019/21/02 Asociace NNO Jihomoravského kraje, z. s. - žádost o poskytnutí
záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS Asociaci nestátních
neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. nad akcí Osobnost nestátního
neziskového sektoru Jihomoravského kraje, z. s. a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 29.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 3 - Burger festival s. r. o. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
Usnesení RMČ/2019/21/03 Burger festival s. r. o. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ
BS
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS firmě Burger festival s. r. o.
nad akcí Burger festival Brno 2019 a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
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Termín: 29.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 4 - Společně, o. p. s. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
Usnesení RMČ/2019/21/04 Společně, o. p. s. - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS Společně, o. p. s. nad
Festivalem "Mendel je... včelař" a
ukládá
kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 29.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 5 - PPF banka a.s. - příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách termínované vklady
Usnesení RMČ/2019/21/05 PPF banka a.s. - příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních
službách - termínované vklady
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
přílohy č. 1-3 rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - termínované
vklady uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a
společností PPF banka, a.s., které tvoří přílohy č. 1-3 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příloh č. 1-3 rámcové smlouvy o platebních a
bankovních službách, uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brnostřed a společností PPF banka, a.s. a
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického ÚMČ BS podpisy těchto příloh zajistit.
Termín: 03.05.2019
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 6 - PPF banka a.s. - příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách elektronické bankovnictví
Usnesení RMČ/2019/21/06 PPF banka a.s. - příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních
službách - elektronické bankovnictví
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
přílohu č. 1 rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - elektronické
bankovnictví, uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a
společností PPF banka, a.s.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem přílohy č. 1 rámcové smlouvy o platebních a
bankovních službách - elektronické bankovnictví, uzavřené mezi statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed a společností PPF banka, a.s. a
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického ÚMČ BS podpis této přílohy zajistit.
Termín: 03.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 7 - Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2019
Usnesení RMČ/2019/21/07 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2019
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 03.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 8 - Náhradní lokalita BrnoPublicWiFi
Usnesení RMČ/2019/21/08 Náhradní lokalita BrnoPublicWiFi
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
souhlasí
se změnou lokality pokrytí Wi-Fi signálem v projektu BrnoPublicWiFi z lokality
Joštova na lokalitu Moravské náměstí a
ukládá
odboru Informatiky odeslat informaci na Technické sítě Brno.
Termín: 01.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 9 - Žádost o výpůjčku sálu společenského centra ÚMČ BS
Usnesení RMČ/2019/21/09 Žádost o výpůjčku sálu společenského centra ÚMČ BS
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
souhlasí
s výpůjčkou sálu, klubu a salónku společenského centra ÚMČ Brno-střed žadatelem –
Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno, v termínu 24.07.2019 (15:0018:00hod.), 25.07.2019 (6:30-14:00hod.),
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, městskou částí
Brno-střed a žadatelem - Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno, která je
přílohou č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s výpůjčkou sálu společenského centra ÚMČ Brno-střed žadatelem – Asociace
nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z.s., Česká 31, 602 00 Brno,
v termínu 24.10.2019 (14:00-18:00hod.),
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, městskou částí
Brno-střed a žadatelem - Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského
kraje, z.s., Česká 31, 602 00 Brno, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu,
pověřuje
tajemníka ÚMČ BS podpisem výše uvedených smluv a
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Vaníček
pro

ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedených smluv zajistit.
Termín: 31.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 10 -Občanské kluby MČ BS - zpráva za 1. čtvrtletí 2019
Usnesení RMČ/2019/21/10 Občanské kluby MČ BS - zpráva za 1. čtvrtletí 2019
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
bere na vědomí
zprávu o pronájmu a správě tří občanských klubů MČ BS Hybešova 65a, Kounicova
43 a Starobrněnská 15 za 1. čtvrtletí 2019, která je obsažena v důvodově zprávě k
materiálu.
Termín: 10.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 11 -Změna odpisového plánu příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Kraví hora,
Dominikánská 2, Brno, na rok 2018
Usnesení RMČ/2019/21/11 Změna odpisového plánu příspěvkové organizace Sportovní a
rekreační areál Kraví hora, Dominikánská 2, Brno, na rok 2018
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Kraví
hora, Dominikánská 2, Brno, na rok 2018 dle přílohy č. 1 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkové organizace o stanovisku RMČ BS.
Termín: 15.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 12 -Kávéeska, p.o. - smlouva s BVaK, a.s.
Usnesení RMČ/2019/21/12 Kávéeska, p.o. - smlouva s BVaK, a.s.
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
souhlasí
za vlastníka nemovitosti s uzavřením dohody o ukončení smlouvy č. 6014 a dohody o
ukončení smlouvy č. 3107 mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., a
Kávéeska, p.o., Koliště 645/29, 602 00 Brno, IČ 00101508, které tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení,
souhlasí
za vlastníka připojené stavby s uzavřením smlouvy č. 2010041350 a smlouvy č.
2010041351 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod mezi společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., a Kávéeska, p.o., Koliště 645/29, 602 00 Brno, IČ
00101508, která tvoří přílohu č. 2 a č. 3 tohoto materiálu a
pověřuje
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpisem
uvedených smluvních dokumentů za vlastníka nemovitosti a vlastníka připojené
stavby.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 13 -Sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, Bayerova 5, příspěvková
organizace, a Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace
Usnesení RMČ/2019/21/13 Sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, Bayerova 5,
příspěvková organizace, a Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
doporučuje
ZMČ Brno-střed v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a)
schválit sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, Bayerova 5,
příspěvková organizace, a Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková
organizace, v jeden právní subjekt ke dni 1.8.2019,
b)
schválit s účinností od 1.8.2019 změnu názvu Základní školy Brno, Antonínská
3, příspěvková organizace, na "Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3,
příspěvková organizace"
c)
určit, že přejímající organizací Mateřské školy Brno, Bayerova 5, příspěvková
organizace, je Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková
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organizace, na kterou s účinností od 1.8.2019 přechází veškerý majetek, práva a
závazky Mateřské školy Brno, Bayerova 5, příspěvková organizace,
d)
schválit ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní
školy Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace, jehož předmětem je změna
hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace, změna názvu příspěvkové
organizace a nové vymezení majetku předaného příspěvkové organizaci k
hospodaření, a který tvoří přílohu č. 4 tohoto usnesení, a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed předložit tento
materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 14 -Kurz pro získání základního vzdělání - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
Usnesení RMČ/2019/21/14 Kurz pro získání základního vzdělání - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října
22, p.o.
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
souhlasí
s organizováním kurzu pro získání základního vzdělání Základní školou a mateřskou
školou Brno, nám. 28. října 22, příspěvkovou organizací ve školním roce 2019/2020 a
to v podobě jedné třídy v dálkové formě vzdělávání a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitelku ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října
22, p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 15 -Přípravná třída při Základní a mateřské škole Brno, nám. 28. října 22, p.o.
Usnesení RMČ/2019/21/15 Přípravná třída při Základní a mateřské škole Brno, nám. 28. října
22, p.o.
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
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souhlasí
se zřízením přípravné třídy v Základní škole a mateřské škole Brno, nám. 28. října 22,
příspěvkové organizaci ve školním roce 2019/2020 za podmínky získání souhlasu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje a dle podmínek v tomto souhlasu obsažených a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitelku ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října
22, p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed a zajistit souhlas Krajského úřadu
Jihomoravského kraje se zřízením této přípravné třídy.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 16 -Souhlas zřizovatele s udělením ředitelského volna – ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o.
Usnesení RMČ/2019/21/16 Souhlas zřizovatele s udělením ředitelského volna – ZŠ Brno, Úvoz 55,
p.o.
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů v Základní škole Brno, Úvoz 55, p.o., a to ve dnech
06.05.2019 - 07.05.2019 a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitele školy o stanovisku RMČ Brnostřed.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 17 -Udělení souhlasu zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o do projektu:
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském
kraji V
Usnesení RMČ/2019/21/17 Udělení souhlasu zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Horní 16,
p.o do projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v
Jihomoravském kraji V
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
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souhlasí
se zapojením ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. do projektu: Poskytování bezplatné stravy
dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitele školy o stanovisku RMČ Brnostřed.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 18 -Udělení souhlasu zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o, ZŠ a MŠ Brno, nám.
28. října 22, p.o. do projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve
školách v Jihomoravském kraji V
Usnesení RMČ/2019/21/18 Udělení souhlasu zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o,
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. do projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
souhlasí
se zapojením ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. a ZŠ a MŠ Brno, nám. 28.října 22, p.o. do
projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v
Jihomoravském kraji V a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitelku a ředitele školy o stanovisku
RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 19 -Udělení souhlasu zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o, ZŠ a MŠ Brno,
Křenová 21, p.o., ZŠ Brno, náměstí Míru 3, p.o. do projektu: Poskytování bezplatné stravy
dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V
Usnesení RMČ/2019/21/19 Udělení souhlasu zřizovatele se zapojením ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o,
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., ZŠ Brno, náměstí Míru 3, p.o. do projektu:
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském
kraji V
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RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
souhlasí
se zapojením ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o., ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., ZŠ Brno,
náměstí Míru 3, p.o. do projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V a
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitele školy o stanovisku RMČ Brnostřed.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 20 -Přerušení provozu MŠ Dituška a MŠ nám. 28. října 22 při ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22,
p.o.
Usnesení RMČ/2019/21/20 Přerušení provozu MŠ Dituška a MŠ nám. 28. října 22 při ZŠ a MŠ
Brno, nám. 28. října 22, p.o.
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
bere na vědomí
přerušení provozu MŠ Dituška a MŠ nám. 28. října 22 při ZŠ a MŠ Brno, nám. 28.
října 22, p.o., tj. ve dnech: 06. 05. 2019 - 07.05.2019 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelku školy o stanovisku RMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 21 -"Zajištění provozu atrakce - vyhlídkové kolo v parku na Moravském náměstí" - výzva k
podání nabídek
Usnesení RMČ/2019/21/21 "Zajištění provozu atrakce - vyhlídkové kolo v parku na Moravském
náměstí" - výzva k podání nabídek
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
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schvaluje
výzvu k podání nabídek na zajištění provozu atrakce - vyhlídkové kolo v parku na
Moravském náměstí po dobu konání akce "Léto v centru" v roce 2019 a Advent na
Moraváku 2019", která tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto materiálu,
souhlasí
se zveřejněním výzvy k podání nabídek na zajištění provozu atrakce - vyhlídkové kolo
v parku na Moravském náměstí po dobu konání akce "Léto v centru" v roce 2019 a
Advent na Moraváku 2019",
stanovuje
komisi pro otevírání obálek na základě výše uvedené výzvy k podání nabídek,
stanovuje
komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na základě výše uvedené výzvy k podání
nabídek,
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek na základě výše uvedené výzvy k podání nabídek:
člen Ing. Ivo Komárek
člen Bc. Martin Landa
člen JUDr. Michaela Dumbrovská
člen Mgr. Petra Ondrašíková,
jmenuje
členy/náhradníky komise pro výběr nejvhodnější nabídky na základě výše uvedené
výzvy k podání nabídek:
člen Ing. Ivo Komárek/Miroslav Vaníček
člen Bc. Martin Landa/Ing. arch. Petr Bořecký
člen JUDr. Michaela Dumbrovská/ Mgr. Marie Jílková
člen Mgr. Petra Ondrašíková,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené výzvy k podání nabídek,
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed zajistit podpis a
zveřejnění výše uvedené výzvy.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 22 -VZ malého rozsahu – „Zajištění organizace akcí v roce 2019: Brněnské běhy, Metodický
den s dětskou gymnastikou - workshop pro pedagogické pracovníky a Dny s dětskou
gymnastikou v rámci festivalu Life“ Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
Usnesení RMČ/2019/21/22 VZ malého rozsahu – „Zajištění organizace akcí v roce 2019:
Brněnské běhy, Metodický den s dětskou gymnastikou - workshop pro pedagogické
pracovníky a Dny s dětskou gymnastikou v rámci festivalu Life“ Výběr nejvhodnější
nabídky, návrh smlouvy
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zajištění organizace akcí v roce
2019: Brněnské běhy, Metodický den s dětskou gymnastikou - workshop pro
pedagogické pracovníky a Dny s dětskou gymnastikou v rámci festivalu Life“ jako
nejvhodnější nabídku uchazeče:
Your Agency s.r.o., Poděbradova 285/109, 612 00 Brno – Ponava IČ: 293 51 227,
schvaluje
smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností Your Agency
s.r.o., která je přílohou č. 4 usnesení,
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností
Your Agency s.r.o.,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed bezodkladným podpisem smlouvy a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS podpis smlouvy zajistit.
Termín: 31.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 23 -Dispozice s majetkem /12/19/ - Prodej p.č. 72, 73/2; věcné břemeno p.č. 62/1, 72, 73/2; k.ú.
Trnitá (Křenová)
Usnesení RMČ/2019/21/23 Dispozice s majetkem /12/19/ - Prodej p.č. 72, 73/2; věcné břemeno p.č.
62/1, 72, 73/2; k.ú. Trnitá (Křenová)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
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nemá námitek
k návrhu na případnou dispozici s částmi pozemků zastavěných stavbou veřejných
WC - p.č. 72 o vým. 20 m2 a p.č. 73/2 o vým. 60 m2, k.ú. Trnitá, Římskokatolické
farnosti u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie, Brno,
nemá námitek
k návrhu zřízení věcného břemene přístupu k vyznačeným částem pozemků p.č. 62/1,
p.č. 72 a p.č. 73/2, k.ú. Trnitá, Římskokatolické farnosti u kostela Neposkvrněného
Početí Panny Marie, Brno, za účelem údržby stavby kostela na pozemku p.č. 76, k.ú.
Trnitá a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 15.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 24 -Dispozice s majetkem /32/19/ - Prodej p.č. 649/1, 640/8 k.ú. Štýřice (Vídeňská)
Usnesení RMČ/2019/21/24 Dispozice s majetkem /32/19/ - Prodej p.č. 649/1, 640/8 k.ú. Štýřice
(Vídeňská)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
nemá námitek
k návrhu na případnou dispozici s částmi pozemků (zastavěných venkovním
schodištěm) p.č. 649/1 (dle GP č. 1591-298/2017 se jedná o díl „c“) a p.č. 640/8 (dle
GP č. 1591-298/2017 se jedná o díl „d“), k.ú. Štýřice, Společenství vlastníků pro dům
Vídeňská 22, 22a-d, BRNO a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 15.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 25 -Dispozice s majetkem /19/21/ - Odsvěření p.č. 766, k.ú. Štýřice (Kamenná)
Usnesení RMČ/2019/21/25 Dispozice s majetkem /19/21/ - Odsvěření p.č. 766, k.ú. Štýřice
(Kamenná)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
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souhlasí
s odsvěřením pozemku p.č. 766 o vým. 850 m2, k.ú. Štýřice a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 15.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 26 -Dispozice s majetkem /71/18/ - Odsvěření id. 7/10 domu Pekařská 16
Usnesení RMČ/2019/21/26 Dispozice s majetkem /71/18/ - Odsvěření id. 7/10 domu Pekařská 16
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
souhlasí
s návrhem odsvěření id. 7/10 pozemku p.č. 1124, jehož součástí je stavba č.p. 405
(Pekařská 16), k.ú. Staré Brno a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 15.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 27 -Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Grmelova 6) – XVIII.
Usnesení RMČ/2019/21/27 Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Grmelova 6) –
XVIII.
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
bere na vědomí
žádost právního zástupce nájemkyně (příloha č. 1) o prodloužení lhůty k úhradě kupní
ceny za prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 59/
v bytovém domě
Grmelova č. p. 59 (č.or. 6), postaveném na pozemku p.č. 563, spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy č.p. 59, spoluvlastnického podílu na pozemku
pod bytovým domem p.č. 563 a na pozemcích funkčně spjatých p.č. 562 a 561/2, vše
v k.ú. Štýřice, a žádost o poskytnutí slevy ve výši 10% z ceny obvyklé stanovené
znaleckým posudkem Ing. Miloslava Krejčího ze dne 14.2.2018,
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doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí žádost právního zástupce nájemkyně (příloha č. 1) o
prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny za prodej obecní vymezené bytové jednotky č.
59/ v bytovém domě Grmelova č. p. 59 (č.or. 6), postaveném na pozemku p.č. 563,
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 59, spoluvlastnického
podílu na pozemku pod bytovým domem p.č. 563 a na pozemcích funkčně spjatých
p.č. 562 a 561/2, vše v k.ú. Štýřice, a žádost o poskytnutí slevy ve výši 10% z ceny
obvyklé stanovené znaleckým posudkem Ing. Miloslava Krejčího ze dne 14.2.2018,
trvá
na usnesení 185. RMČ BS ze dne 16.4.2018, č. usn. RMČ/2018/185/44 (stanovení
nabídkové ceny za prodej v částce 1.497.000,--Kč),
doporučuje
ZMČ BS trvat na usnesení 28. ZMČ BS ze dne 2.5.2018, č. usn. ZMČ/2018/28/21
(stanovení nabídkové ceny za prodej v částce 1.497.000,--Kč),
revokuje
usnesení 206. RMČ BS ze dne 24.9.2018, č. usn. RMČ/2018/206/32 (stanovení
podmínek smlouvy o převodu vlastnictví jednotky),
doporučuje
ZMČ BS revokovat usnesení 2. ZMČ BS ze dne 19.12.2018, č. usn. ZMČ/2018/2/06
(stanovení podmínek smlouvy o převodu vlastnictví jednotky),
doporučuje
ZMČ BS schválit prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 59/ v bytovém domě
Grmelova č. p. 59 (č.or. 6), postaveném na pozemku p.č. 563, spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy č.p. 59, spoluvlastnického podílu na pozemku
pod bytovým domem p.č. 563 a na pozemcích funkčně spjatých p.č. 562 a 561/2, vše
v k.ú. Štýřice, stávající nájemkyni
za podmínek smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené části nákladů
vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené vymezené obecní bytové jednotky
ke dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS, a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání
ZMČ BS.
Termín: 19.06.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 28 -Společenství vlastníků jednotek – Špitálka 18, 18a
Usnesení RMČ/2019/21/28 Společenství vlastníků jednotek – Špitálka 18, 18a
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
souhlasí
se zvýšením příspěvku do fondu oprav Špitálka 18, 18a – společenství vlastníků
jednotek, z částky 15,--Kč/m2/měsíc na částku 33,--Kč/m2/měsíc,
souhlasí
s provedením oprav společných částí bytového domu Špitálka 18, 18a (č.p. 73,
78, k.ú. Trnitá) v rozsahu: nová střešní krytina, č. or. 18 nový krov, č.or. 18a částečná
oprava krovu, zateplení podlahy na půdě, nový hromosvod, zateplení obvodového
pláště celé budovy, oprava balkonů a lodžií, nové výplně otvorů ve společných
prostorách, opravy vstupů do domu, zateplení podhledu v suterénu, za podmínky
souhlasu Odboru investičního a správy bytových domů OISBD ÚMČ BS jako
správce a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ BS žadateli.
Termín: 20.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 29 -Dodatek č. 1 k Prohlášení vlastníka budovy (Čápkova 17, 19)
Usnesení RMČ/2019/21/29 Dodatek č. 1 k Prohlášení vlastníka budovy (Čápkova 17, 19)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
bere na vědomí
odpověď BO MMB ze dne 1.3.2016, č.j. MMB/0086180/2016 ve věci dotazu
k výměníkovým stanicím (příloha č. 1),
bere na vědomí
sdělení BO MMB ze dne 18.1.2019, č.j. MMB/0027063/2019 o schválení a zveřejnění
záměru prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 4750/29689 na pozemcích p.č.
108 a 109, k.ú. Veveří, vlastníkům vymezených bytových a nebytových jednotek
v domě č.p. 24, 26, Čápkova 17, 19 (příloha č. 2),
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s převodem spoluvlastnického podílu o velikosti 4750/29689 na
pozemcích p.č. 108 a 109, k.ú. Veveří, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem společnosti qdq services, s.r.o., ve výši 418.342,--Kč a
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Vaníček
pro

doporučuje
ZMČ BS souhlasit s Dodatkem č. 1 k Prohlášení vlastníka budovy o vymezení
jednotek ze dne 30.5.2003, který je přílohou č. 3 tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: 19.06.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 30 -Pronájem p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
Usnesení RMČ/2019/21/30 Pronájem p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 169/1 o vým. 18 m2, k.ú. Staré Brno, za účelem užívání
pozemku pod garáží (nezapsané v KN),
,
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
pověřuje
vedoucí odboru dopravy a majetku podpisem výše uvedené nájemní smlouvy.
Termín: 17.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 31 -Pronájem p.č. 1837/32, k.ú. Štýřice (Horní)
Usnesení RMČ/2019/21/31 Pronájem p.č. 1837/32, k.ú. Štýřice (Horní)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
pronájem pozemku p.č. 1837/32 o vým. 20 m2, k.ú. Štýřice, vlastníkovi nemovité
věci (garáže bez č.p./č.ev.),
,
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
20

Vaníček
pro

pověřuje
vedoucí odboru dopravy a majetku podpisem výše uvedené nájemní smlouvy.
Termín: 17.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 32 -Pronájem p.č. 313, k.ú. Štýřice (Opavská)
Usnesení RMČ/2019/21/32 Pronájem p.č. 313, k.ú. Štýřice (Opavská)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
pronájem pozemku p.č. 313 o vým. 18 m2, k.ú. Štýřice, vlastníkovi nemovité věci
(garáže bez č.p./č.ev.),
,
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
pověřuje
vedoucí odboru dopravy a majetku podpisem výše uvedené nájemní smlouvy.
Termín: 17.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 33 -Pronájem p.č. 792, 790, 791, 793, 785, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Usnesení RMČ/2019/21/33 Pronájem p.č. 792, 790, 791, 793, 785, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 792 o vým. 104 m2, části p.č. 790 o vým. 1 m2, části p.č.
791 o vým. 3 m2, části p.č. 793 o vým. 3 m2 a části p.č. 785 o vým. 2 m2, k.ú.
Štýřice, vlastníkovi nemovité věci (rodinného domu č.p. 635, k.ú. Štýřice),
,
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
pověřuje
vedoucí odboru dopravy a majetku podpisem výše uvedené nájemní smlouvy.
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Termín: 17.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

K bodu 34 -Výměny bytů – Tučkova 32, Brno, byt č.

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

a Tučkova 32, Brno, byt č.

Usnesení RMČ/2019/21/34 Výměny bytů – Tučkova 32, Brno, byt č.

a Tučkova 32, Brno, byt č.

RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
bere na vědomí
že jediným nájemcem bytu č.
domácnosti

, Tučkova 32, Brno, se po trvalém opuštění rodinné
, stal
,

schvaluje
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Tučkova 32, Brno,
dosavadní nájemci:
a
, na nového
nájemce:
, dosud bytem Tučkova 32, Brno, byt č.
a postoupení
práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. , Tučkova 32, Brno, dosavadní
nájemce:
, na nové nájemce:
a
, dosud bytem Tučkova 32, Brno, byt č. , s účinností ode dne fyzického
přestěhování účastníků „Dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy
k bytu podle § 1895 a násl. občanského zákoníku (směna bytů)“ ze dne 14.02.2019, ve
vztahu k bytu č. , Tučkova 32, Brno, a ve vztahu k bytu č. , Tučkova 32, 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. , Tučkova 32, Brno, nový nájemce:
, dosud bytem Tučkova 32, Brno, byt č. , na dobu neurčitou, s
účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy, 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. V případě uzavření nájemní smlouvy s účinností nejpozději od 30.06.2019 bude
nájemné 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 v případě
uzavření nájemní smlouvy s účinností po 01.07.2019 včetně bude nájemné stanoveno
ve výši 100,46 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 %.
22

Vaníček
pro

schvaluje
v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy,
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Tučkova 32, Brno, noví nájemci:
a
, dosud bytem Tučkova 32, Brno, byt č. , na
dobu neurčitou, s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy, 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. V případě uzavření nájemní smlouvy s účinností nejpozději od
30.06.2019 bude nájemné stanoveno ve výši 99,38 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 v případě uzavření nájemní smlouvy s účinností po 01.07.2019 včetně bude nájemné
stanoveno ve výši 101,46 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 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 35 -Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce a souhlas s narovnáním právního stavu – Solniční
3a, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/21/35 Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce a souhlas s narovnáním
právního stavu – Solniční 3a, Brno, byt č.
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
bere na vědomí
přechod práv a povinností z nájmu bytu č. , Solniční 3a, Brno, dle § 2279
obč. zákoníku, z původního nájemce:
, který zemřel dne
, na
,
,
a
, přičemž nájem bytu přešel dle § 2279
odst. (2) obč. zákoníku na dobu určitou do 30.11.2018,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Solniční 3a, Brno,
uživatelé
,
,
a
, na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020 a
s doplněním o text dle přílohy č. 4, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
23

poskytovaných s užíváním bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemci zaplatí vždy
nejpozději do konce kalendářního měsíce, který dva 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
všemi uživateli, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do 30.06.2019
s tím, že zákonný zástupce nezletilých nájemců je povinen neodkladně po uzavření
nájemní smlouvy doložit pronajímateli, že požádal soud o následné schválení již
uzavřené nájemní smlouvy a následně doložit pronajímateli pravomocné rozhodnutí
soudu v dané věci. Nájemné bude stanoveno ve výši 100,46 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 v souladu
s usnesením a seznámit uživatele a jejich zákonné zástupce s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 36 -Nesouhlas s narovnáním právního stavu – Křídlovická 57, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/21/36 Nesouhlas s narovnáním právního stavu – Křídlovická 57, Brno, byt č.

RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
bere na vědomí
že byt č. , Křídlovická 57, Brno (přidělený ke sloučení s původním bytem č. ,
Křídlovická 57, Brno) je užíván bez platné nájemní smlouvy, uživatelé
a
,
neschvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická 57,
Brno, uživatelé
a
, který byl přidělen
ke sloučení s bytem č. , Křídlovická 57, Brno, jehož nájemci jsou
a
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu č. ,
Křídlovická 57, Brno, z důvodu provedení pronajímatelem neschválených oprav a
prací souvisejících se sloučením bytu č. s původním bytem č. , Křídlovická 57,
Brno s tím, že uživatelé
a
jsou povinni
uvést byt č. , Křídlovická 57, Brno, do původního stavu (v souladu s vyjádřením
OISBD – viz příloha č. 6), a to na jejich vlastní náklady, to vše nejpozději do
30.06.2019 a
ukládá
bytovému odboru seznámit uživatele s usnesením.
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Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 37 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
Usnesení RMČ/2019/21/37 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (I. část)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Křenová
39, Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01.06.2019, 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 31.05.2019 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 59,86 Kč/m²/měsíc.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Grmelova
10, Brno, nájemce
, na dobu neurčitou od 01.06.2019, 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 31.05.2019 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 ve vztahu
k bodu a/ a b/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 38 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
Usnesení RMČ/2019/21/38 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (II. část)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Lidická 17,
Brno, nájemci
a
, na dobu určitou od
01.06.2019 do 31.05.2021, 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 31.05.2019 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 99,09 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.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Sušilova 8,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2021, 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 31.05.2019 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 99,09 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 a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
50 %.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Orlí 5,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2021, 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 31.05.2019 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 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.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Mášova 21,
Brno, nájemci
a
, na dobu určitou od
01.06.2019 do 31.05.2021, 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 31.05.2019 a s
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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 99,09 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 a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena
pouze 50 %.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická
45a, Brno, nájemci
a
, na dobu určitou
od 31.05.2019 do 31.05.2021, 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 31.05.2019 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. Podlahová
plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50
%.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Kamenná
5, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2021, 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 31.05.2019 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 99,09 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.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
,
Křídlovická 58, Brno, nájemci
a
,
na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2021, 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
31.05.2019 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 99,09 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.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vachova
4, Brno, nájemci
a
, na dobu určitou od
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01.06.2019 do 31.05.2021, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb
poskytovaných s užíváním bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemci zaplatí vždy
nejpozději do konce měsíce, který dva 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 31.05.2019 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.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická
45a, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2021, 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 31.05.2019 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.
j/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vídeňská
38, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 16.05.2019 do
31.05.2021, 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 31.05.2019 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 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.
k/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Botanická
41, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019
do 31.05.2021, 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 31.05.2019 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 99,09 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.

28

l/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hybešova 6,
Brno, nájemci
a
, na dobu určitou od
01.06.2019 do 31.05.2021, 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 31.05.2019 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 99,09 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.
m/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Nádražní 4,
Brno, nájemci
a
, na dobu určitou
od 01.06.2019 do 31.05.2021, 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 31.05.2019 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 99,09 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 balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
50 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/ až m/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 39 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
Usnesení RMČ/2019/21/39 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (III. část)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Václavská
13, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2021, 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 31.05.2019 a s podmínkou
prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného
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Vaníček
pro

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 99,09 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.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hybešova
65c, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2021, 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 31.05.2019 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. Podlahová plocha sklepa bude pro účely
výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
3) k bytu č. Rumiště 14, Brno, nájemce
, na dobu určitou od
01.06.2019 do 31.05.2021, 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
31.05.2019 a s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na
adresu shora uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě (v případě,
že závazek změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř.
dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 68,33 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 %.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Hybešova 6,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2021,
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 31.05.2019 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 99,09 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.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Lidická 8,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2021, 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 31.05.2019 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
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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.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Moravské
nám. 14a, Brno, nájemci
a
, na dobu
určitou od 01.06.2019 do 31.05.2021, 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
31.05.2019 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 99,09 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 %.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Sušilova 8,
Brno, nájemci
a
, na dobu určitou
od 01.06.2019 do 31.05.2021, 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 31.05.2019 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 99,09 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
%.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Nádražní
4, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2021,
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 31.05.2019 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 99,09 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.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Kobližná 11,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2021, 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 31.05.2019 a s podmínkou
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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. Podlahová plocha
sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
j/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Kapucínské
nám. 12, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2021, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním
bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
měsíce, který dva 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 31.05.2019 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.
k/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Orlí 12,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2021, s
platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu dva
měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který
dva 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 31.05.2019 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.
l/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická
54, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2021, 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 31.05.2019 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 99,09 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 a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
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50 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu k
bodu a/, b/, d/ až l/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve vztahu
k bodu c/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 40 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
Usnesení RMČ/2019/21/40 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (IV. část)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Ludmily
Konečné 6, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019
do 31.05.2020, 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 31.05.2019 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. Podlahová plocha
terasy bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Solniční
3a, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2020, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním
bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
měsíce, který dva 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 31.05.2019 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
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Vaníček
pro

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.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 41 -Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (V. část)
Usnesení RMČ/2019/21/41 Souhlasy s prodloužením nájemních vztahů (V. část)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Jánská 7,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 07.05.2019 do 31.05.2020,
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 07.05.2019 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 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.
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Úvoz 61,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020,
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 31.05.2019 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. Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za
užívání bytu započtena pouze 50 %.
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Jánská 7,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020,
s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před
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Vaníček
pro

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 31.05.2019 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.
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Nádražní
4, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2020, 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 31.05.2019 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.
e/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Konečného
nám. 4, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2020, 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 31.05.2019 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.
f/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
2) k bytu č. , Francouzská 12, Brno, nájemce
, na dobu
určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě,
s podmínkou podpisu dodatku k nájemní smlouvě 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 31.05.2019 a
s podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku
k nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 68,12 Kč/m²/měsíc s tím, že
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nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
g/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.
, Cejl 49,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2020, 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 31.05.2019 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 79,39 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.
h/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vachova
4, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2020, 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 31.05.2019 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. Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za
užívání bytu započtena pouze 50 %.
i/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Kobližná
13, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2020, 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 31.05.2019 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 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.
j/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Orlí 6,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020, s
platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu dva
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měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce měsíce, který
dva 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 na náklady nájemce,
přičemž všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do 31.05.2019 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.
k/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. ,
Zahradníkova 13, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019
do 31.05.2020, 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 31.05.2019 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 ve vztahu k
bodu a/ až e/, g/ až k/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve
vztahu k bodu f/, uzavření notářského zápisu správcem k bytu ve vztahu k bodu a/ až
k/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 42 -Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Pekařská 82, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/21/42 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Pekařská 82, Brno, byt č.

RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Pekařská 82,
Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
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31.05.2021, 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 31.05.2019 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 v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 43 -Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Křídlovická 58, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/21/43 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu – Křídlovická 58, Brno, byt
č.
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Křídlovická
58, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.05.2019 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 17.05.2019 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. Podlahová plocha
sklepa a balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze
50 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu
s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 17.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 44 -Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - sociální byt s potřebou komplexní sociální
podpory - Křídlovická 59, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/21/44 Souhlas s prodloužením nájemního vztahu - sociální byt s potřebou
komplexní sociální podpory - Křídlovická 59, Brno, byt č.
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
3) k sociálnímu bytu s potřebou komplexní sociální podpory, bytu č. , Křídlovická
59, Brno, nájemce
, na dobu určitou 1 rok s účinností od
16.05.2019, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, s podmínkou doložení uzavřené
dohody o poskytování sociální práce s IQ Roma servis, z.s. nejpozději při podpisu
dodatku k nájemní smlouvě, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, s podmínkou doložení,
že nájemce včetně členů jeho domácnosti splňuje stanovenou výši měsíčního příjmu
v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (dle
Statutu sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna), a to nejpozději při podpisu dodatku k nájemní
smlouvě, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 15.05.2019 a s
podmínkou prokázání provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora
uvedeného domu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě (v případě, že závazek
změny trvalého bydliště vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k
nájemní smlouvě). Nájemné bude stanoveno ve výši 58,63 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 dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu
v souladu s usnesením a seznámit nájemce a MMB s usnesením.
Termín: 15.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 45 -Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu - Masarykova 6, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/21/45 Nesouhlas s prodloužením nájemního vztahu - Masarykova 6, Brno,
byt č.
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RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
neschvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Masarykova 6, Brno, nájemce
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 46 -Prodloužení nájemních vztahů (I. část)
Usnesení RMČ/2019/21/46 Prodloužení nájemních vztahů (I. část)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Moravské
nám. 14b, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2021, s platbou nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním
bytu dva měsíce předem, a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
měsíce, který dva 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 31.05.2019 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.
schvaluje
b/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Vídeňská
11a, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2021, 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 31.05.2019 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 99,09 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
40

Vaníček
pro

sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
neschvaluje
c/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
, Úvoz 118, Brno, nájemce
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu,
schvaluje
d/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. , Grmelova
10, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2021, 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 31.05.2019 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 99,09 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 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu
k bodu a/, b/ a d/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 47 -Prodloužení nájemních vztahů (II. část)
Usnesení RMČ/2019/21/47 Prodloužení nájemních vztahů (II. část)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
a/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Dvořákova
8, Brno, nájemce
, na dobu určitou od 01.06.2019 do
31.05.2020, 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 31.05.2019 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
41

Vaníček
pro

kalendářní rok. Podlahová plocha terasy, balkonu a sklepa bude pro účely výpočtu
nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %.
neschvaluje
b/ prodloužení nájemního vztahu k bytu č. , Botanická 23, Brno, nájemci
a
, a trvá na vyklizení a vrácení bytu,
schvaluje
c/ prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě (viz příloha č.
10) k bytu č. , Francouzská 12, Brno, nájemce
, na dobu určitou
od 01.06.2019 do 31.05.2020, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, s podmínkou podpisu
dodatku k nájemní smlouvě 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 31.05.2019 a s podmínkou prokázání
provedení změny trvalého bydliště nájemce na adresu shora uvedeného domu před
podpisem dodatku k nájemní smlouvě (v případě, že závazek změny trvalého bydliště
vyplývá z již uzavřené nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě). Nájemné
bude stanoveno ve výši 68,12 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 % a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu ve vztahu k
bodu a/, vystavení dodatku k nájemní smlouvě správcem k bytu ve vztahu k bodu c/,
uzavření notářského zápisu správcem k bytu ve vztahu k bodu a/ a c/ v souladu s
usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 48 -Skončení nájmů bytů
Usnesení RMČ/2019/21/48 Skončení nájmů bytů
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
a/ skončení nájmu bytu č. , Francouzská 22, Brno, nájemce
, písemnou dohodou ke dni 31.05.2019 (viz příloha č. 4), s podmínkou
prokázání úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem
dohody o skončení nájmu bytu, s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu a
s podmínkou vrácení vyklizeného bytu pronajímateli nejpozději při podpisu dohody o
skončení nájmu bytu, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do
31.05.2019,
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Vaníček
pro

bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. , Francouzská 22, Brno, nájemce
s tím, že nájemní vztah skončí k 30.06.2019 a nájemce je povinen
v této lhůtě uhradit případné závazky vůči MČ BS související s užíváním bytu/ů, to
vše pro případ, že nedojde ke skončení nájmu předmětného bytu písemnou dohodou
ke dni 31.05.2019,
neschvaluje
b/ skončení nájmu bytu č. , Zahradníkova 13, Brno, nájemci:
písemnou dohodou,

a

bere na vědomí
výpověď nájemců z nájmu bytu č. , Zahradníkova 13, Brno, nájemci:
a
s tím, že nájemní vztah skončí k 30.06.2019 a
nájemci jsou povinni v této lhůtě uhradit případné závazky vůči MČ BS související
s užíváním bytu/ů a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu bytu správcem ve
vztahu k bodu a/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 49 -Skončení nájmu bytu - Mášova 21, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/21/49 Skončení nájmu bytu - Mášova 21, Brno, byt č.
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
skončení nájmu bytu č.
, Mášova 21, Brno, nájemce
,
písemnou dohodou ke dni 31.05.2019 (viz příloha č. 3), s podmínkou prokázání
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dohody o
skončení nájmu bytu, s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu a
s podmínkou vrácení vyklizeného bytu pronajímateli nejpozději při podpisu dohody o
skončení nájmu bytu, přičemž všechny podmínky musí být splněny nejpozději do
31.05.2019,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. , Mášova 21, Brno, nájemce
s tím, že nájemní vztah skončí k 30.06.2019 a nájemce je povinen v této lhůtě
uhradit případné závazky vůči MČ BS související s užíváním bytu/ů, to vše pro případ,
že nedojde ke skončení nájmu předmětného bytu písemnou dohodou ke dni
31.05.2019 a
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pro

ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu bytu správcem k bytu v
souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

K bodu 50 -Bytová náhrada za byt č.

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

, Dornych 25a, Brno

Usnesení RMČ/2019/21/50 Bytová náhrada za byt č.

, Dornych 25a, Brno

RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové náhradě - bytu č. , Vídeňská 38, Brno, pro
nájemce:
, za stávající byt č. , Dornych 25a, Brno, s podmínkou
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu (bytové náhradě) č. , Vídeňská
38, Brno, s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu stávajícího bytu (viz příloha
č. 5), s podmínkou vrácení stávajícího vyklizeného bytu pronajímateli a s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů, přičemž poslední tři
podmínky musí být splněny před podpisem nájemní smlouvy, a s podmínkou podpisu
nájemní smlouvy do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude
ukončena oprava výše uvedené bytové náhrady, která bude opravena na náklady
MČ BS.
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
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu a nájemní smlouvy
správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 51 -Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím statutárního města Brna - sociální byt bez potřeby
komplexní sociální podpory - Bratislavská 41, Brno, byt č.
Usnesení RMČ/2019/21/51 Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím statutárního města Brna sociální byt bez potřeby komplexní sociální podpory - Bratislavská 41, Brno, byt č.
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RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
bere na vědomí
žádost statutárního města Brna o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního
bytu bez potřeby komplexní sociální podpory, bytu č.
, v domě Bratislavská 41,
Brno, s žadatelkou
, bytem Mlýnská 25, Brno, na dobu 1
roku, za nájemné ve výši 58,63 Kč/m2/měsíc, upravované každoročně k 01.07. o míru
inflace vyhlášenou ČSÚ, a za podmínek stanovených Statutem sociálního bytu, který
tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna
(viz příloha č. 2),
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu bez potřeby komplexní sociální podpory,
bytu č.
, Bratislavská 41, Brno, s žadatelkou
(viz příloha
č. 3), na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.06.2019, a za podmínek stanovených
Statutem sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna (viz příloha č. 2), s podmínkou úhrady závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy, s
podmínkou doložení, že žadatelka splňuje stanovenou výši měsíčního příjmu v období
12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy (dle Statutu sociálního bytu,
který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města
Brna), a to nejpozději při podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou uzavření dohody o
vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti na náklady
města a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž všechny podmínky musí být
splněny nejpozději do 31.05.2019. Nájemné bude stanoveno ve výši 58,63
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 žadatelku a
MMB s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

K bodu 52 -Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem bytu
Usnesení RMČ/2019/21/52 Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem bytu
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
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Schwab
pro

Vaníček
pro

schvaluje
a/ vyřazení žadatelky:
vážných důvodů přidělený byt č.
pronájem běžného obecního bytu,
b/ vyřazení žadatelky:
vážných důvodů přidělený byt č.
pronájem běžného obecního bytu a

, Vltavská 21, Brno (která nepřijala bez
, Koniklecová 5, Brno) z evidence žadatelů o

, Cejl 62, Brno (která nepřijala bez
, Pekařská 70, Brno) z evidence žadatelů o

ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelky s usnesením.
Termín: 29.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 53 -Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (I. část)
Usnesení RMČ/2019/21/53 Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (I. část)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
zveřejnění vybraného běžného obecního bytu k pronájmu (viz příloha č. 2) na úřední
desce MČ BS v termínu od 02.05.2019 do 31.05.2019, a to v souladu se záměrem
pronájmu běžného obecního bytu (viz příloha č. 3) 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 zajistit zveřejnění vybraného běžného obecního bytu v souladu s
usnesením.
Termín: 02.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

K bodu 54 -Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (II. část)
Usnesení RMČ/2019/21/54 Zveřejnění bytů na úřední desce MČ BS (II. část)
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
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Schwab
pro

Vaníček
pro

schvaluje
zveřejnění vybraných běžných obecních bytů k pronájmu (viz příloha č. 2) na úřední
desce MČ BS v termínu od 02.05.2019 do 31.05.2019, a to v souladu se záměrem
pronájmu běžného obecního bytu (viz příloha č. 3) podle varianty I, uvedené v čl. 7,
písm. A) Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed, za nájemné (viz příloha
č. 2), přičemž doba nájmu je stanovena na dobu určitou 1 rok a
ukládá
bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraných běžných obecních bytů v souladu s
usnesením.
Termín: 02.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 55 -Žádost o uzavření dohody o splátkách – Zelný trh 21, Brno
Usnesení RMČ/2019/21/55 Žádost o uzavření dohody o splátkách – Zelný trh 21, Brno
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
doporučuje
ZMČ BS neschválit uzavření dohody o splátkách s žadatelkou:
, byt č. , Zelný trh 21, Brno, na dlužné nájemné a služby ve výši 125.172 Kč
bez příslušenství (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 215 C
22/2014-107) a na dlužné nájemné a služby ve výši 14.318 Kč bez příslušenství,
vzniklé za období 12/2013, 01/2014 a VS 2013, to vše v celkové výši 139.490 Kč na
dobu 140 měsíců, s tím že 1. - 139. měsíční splátka by byla ve výši 1.000 Kč a 140.
splátka ve výši 490 Kč a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na
zasedání ZMČ BS.
Termín: 19.06.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 56 -Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 109, Lidická 17, Brno
Usnesení RMČ/2019/21/56 Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 109, Lidická 17, Brno
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
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schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s účinností od 01.06.2019, nebytový prostor č.
109, Lidická 17, Brno, nájemce: MVDr. Soňa Neubauerová, IČO: 881 72 988,
z důvodu rozšíření nájemní smlouvy o nájemce: Iva Gruberová, IČO: 704 27 712,
nájemné: 46.705 Kč/rok, za podmínky úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním prostoru/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a za podmínky
podpisu dodatku k nájemní smlouvě do 15.05.2019 (viz příloha č. 3),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
nájemce a žadatele s usnesením.
Termín: 15.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 57 -Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 104, Orlí 12, Brno
Usnesení RMČ/2019/21/57 Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 104, Orlí 12, Brno
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s účinností od 01.06.2019, nebytový prostor č.
104, Orlí 12, Brno, nájemce: Jana Kovářová, IČO: 883 43 910, (z důvodu aktualizace
orientačního čísla domu z původního orientačního čísla domu „8" na správné
orientační číslo domu „12"), za podmínky úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním prostoru/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a za podmínky
podpisu dodatku k nájemní smlouvě do 15.05.2019 (viz příloha č. 2),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku k nájemní smlouvě a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
nájemce s usnesením.
Termín: 15.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 58 -Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 202,
Hlinky 46, Brno
Ing. arch. Bořecký nahlásil podjatost u tohoto bodu.
Usnesení RMČ/2019/21/58 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 202, Hlinky 46, Brno
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2019, nebytový
prostor č. 202, Hlinky 46, Brno, žadatel:
, nar.:
, účel nájmu:
parkování vozidla, nájemné: 11.400 Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní smlouvy
do 15.05.2019 (viz příloha č. 3),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatele s usnesením.
Termín: 15.05.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
zdržel se

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 59 -Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 208,
Kopečná 40, Brno
Usnesení RMČ/2019/21/59 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 208, Kopečná 40, Brno
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2019, nebytový
prostor č. 208, Kopečná 40, Brno, žadatel:
, nar.:
, účel
nájmu: parkování vozidla, nájemné: 24.000 Kč/rok, za podmínky podpisu nájemní
smlouvy do 15.05.2019 (viz příloha č. 3),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit
žadatele s usnesením.
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Termín: 15.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 60 -Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 108,
Nádražní 4, Brno
Usnesení RMČ/2019/21/60 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový
prostor č. 108, Nádražní 4, Brno
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
bere na vědomí
že společnost Group JVI s.r.o., IČO: 060 83 668, doručila dne 25.04.2019 na
podatelnu ÚMČ BS svoji žádost o pronájem nebytového prostoru č. 108, Nádražní 4,
Brno (viz příloha č. 4),
schvaluje,
s ohledem na plánovanou rekonstrukci domu Nádražní 4, Brno a na vyjádření
tajemníka ÚMČ BS, uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2019,
s účinností od 01.05.2019, nebytový prostor č. 108, Nádražní 4, Brno, nájemce: Nikola
Kosová, IČO: 015 87 391, a podnájem předmětu nájmu, účel nájmu: japonské rychlé
občerstvení, tabák, prodejna mobilních telefonů a příslušenství, směnárna, prodejna
značkového koženého zboží, nehtové studio, nájemné: 1.186.488 Kč/rok, s tím, že
v nájemní smlouvě bude uvedeno, že budoucí nájemce je povinen tento prostor
v průběhu jeho užívání zpřístupňovat pronajímateli z důvodu provádění šetření
souvisejících s plánovanou rekonstrukcí domu Nádražní 4, Brno, to vše za podmínky
úhrady příp. závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových
prostoru/ů před podpisem nájemní smlouvy, za podmínky podpisu nájemní smlouvy a
za podmínky uzavření dohody o vyklizení nebytového prostoru formou notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti na náklad nájemce, přičemž všechny tři podmínky
musí být splněny do 30.04.2019 (viz příloha č. 3),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedených dokumentů a seznámit
žadatele a nájemce s usnesením.
Termín: 30.04.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 61 -Pronájem nebytových prostorů - nebytový prostor č. 101 a č. 102, Kamenná 2, Brno
Usnesení RMČ/2019/21/61 Pronájem nebytových prostorů - nebytový prostor č. 101 a č. 102,
Kamenná 2, Brno
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 62 -Výpovědi z nájmu nebytových prostorů
Usnesení RMČ/2019/21/62 Výpovědi z nájmu nebytových prostorů
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
požaduje
opětovné projednání věci týkající se podání výpovědi (s dvouměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu) nájemci: Erik Skříšovský, IČO: 121 67 878, nebytový
prostor č. 102, Husova 9, Brno, v Komisi dislokační RMČ BS,
požaduje
opětovné projednání věci týkající se podání výpovědi (s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu) nájemci:
, nar.:
, nebytový prostor č.
101, Mendlovo náměstí 12, Brno, v Komisi dislokační RMČ BS a
ukládá
bytovému odboru postupovat v souladu s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

K bodu 63 -Doprovodné akce - Zelný trh
Usnesení RMČ/2019/21/63 Doprovodné akce - Zelný trh
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
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Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

svěřuje
tajemníkovi ÚMČ BS a zaměstnancům Oddělení obchodu Odboru dopravy a majetku
ÚMČ BS pravomoc rozhodovat o uzavírání a ukončování smluv o spolupráci při
zajištění akcí, které doplňují „Trhy na Zelňáku“ v prostoru Zelného trhu, Brno,
schvaluje
vzor Smlouvy o spolupráci při zajištění pořádání akce, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu a
pověřuje
tajemníka ÚMČ BS a zaměstnance Oddělení obchodu Odboru dopravy a majetku
ÚMČ BS podpisem smluv o spolupráci při zajištění pořádání akce dle vzoru v příloze
č. 1 tohoto materiálu a jejich ukončení.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 64 -Darovací smlouva - měřiče rychlosti
Usnesení RMČ/2019/21/64 Darovací smlouva - měřiče rychlosti
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
revokuje
usnesení č. RMČ/2018/193/57 ze dne 04.06.2018, které znělo:
"RMČ BS na 193. schůzi, konané dne 04.06.2018,
schvaluje
darovací smlouvu, jejímž předmětem jsou 2 ks měřičů rychlosti, dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu a
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi
a MČ Brno-střed, která tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu."
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 65 -Záměr pronájmu části prostor nádvoří radnice - Letní kino
Usnesení RMČ/2019/21/65 Záměr pronájmu části prostor nádvoří radnice - Letní kino
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
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Vaníček
pro

bere na vědomí
pořádání akce Letní kino 2019 v prostorách nádvoří radnice MČ Brno-střed v období
28.6.-31.8.2019,
bere na vědomí
nabídku provozování občerstvení na nádvoří radnice MČ Brno-střed, která tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části prostor radnice MČ Brno-střed, tj. části pozemku
p.č. 490, k.ú. Město Brno pro žadatele p. Jaroslava Zelinu, se sídlem Cihlářská
636/15a, 613 00 Brno, IČ: 72482869, za účelem provozu občerstvení na nádvoří
radnice v termínu 28.6.-31.8.2019, a to v souvislosti s pořádáním akce Letní kino 2019
a
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS záměr pronájmu podepsat a
ukládá
OISBD zajistit zveřejnění záměru zákonem stanoveným způsobem.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

K bodu 66 -Veřejně prospěšné práce pro rok 2019/2020
Usnesení RMČ/2019/21/66 Veřejně prospěšné práce pro rok 2019/2020
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
podání žádosti o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytování příspěvku od 01.07.2019 na dobu jednoho roku –
úklid veřejného prostranství,
schvaluje
podání žádosti o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytování příspěvku od 01.07.2019 na dobu jednoho roku domovníci,
pověřuje
starostu MČ BS podpisem žádostí a
ukládá
PaM zajistit potřebné dokumenty k doložení žádostí na ÚPP.
Termín: ihned
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Vaníček
pro

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

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 67 -Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku - akce Provázek open
Usnesení RMČ/2019/21/67 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku
- akce Provázek open
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
bere na vědomí
žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění
pozdějších vyhlášek, pro akci "Provázek open – oživení Alžbětinské scény",
pořádanou Centrem experimentálního divadla, p. o. (Divadlo Husa na provázku), která
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších
vyhlášek, žadateli Centrum experimentálního divadla, p. o., se sídlem Zelný trh 294/9,
Brno, IČ: 00400921, pro konání kulturního podniku "Provázek open – oživení
Alžbětínské scény" na adrese Zelný trh 9 s tím, že akci je možné ve dnech 4.6., 18.6.,
19.6. a 21.6. a pořádat vždy do 23.00 hod.,
schvaluje
rozhodnutí o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění
pozdějších vyhlášek, žadateli Centrum experimentálního divadla, p. o., se sídlem
Zelný trh 294/9, Brno, IČ: 00400921, pro konání kulturní akce "Provázek open –
oživení Alžbětínské scény" na adrese Zelný trh 9, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucí Odboru právního a organizačního ÚMČ BS podpisem uvedeného rozhodnutí
a
ukládá
OPO ÚMČ BS vyhotovené rozhodnutí zaslat žadateli.
Termín: ihned
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 68 -Pověření vedením Odboru investičního a správy bytových domů
Usnesení RMČ/2019/21/68 Pověření vedením Odboru investičního a správy bytových domů
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
pověřuje
na návrh tajemníka ÚMČ BS vedením Odboru investičního a správy bytových domů
ÚMČ BS po dobu nepřítomnosti vedoucího odboru pana Petra Pacala s účinností od
1.5.2019 s tím, že bude vykonávat pravomoci svěřené Radou MČ Brno-střed
vedoucímu Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 69 -Paměť národa Jihomoravský kraj, výstava „Brno osvobozené!?“, Výstava Příběhy 20.
století, Tenkrát v Brně - zplnomocnění POST BELLUM, o.p.s.
Usnesení RMČ/2019/21/69 Paměť národa Jihomoravský kraj, výstava „Brno osvobozené!?“,
Výstava Příběhy 20. století, Tenkrát v Brně - zplnomocnění POST BELLUM, o.p.s.
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
schvaluje
pověření starosty MČ Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla podpisem plné moci
k zastupování MČ Brno-střed obecně prospěšnou společností POST BELLUM, o.p.s.
Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1, ve věci vydání závazného stanoviska
OPP MMB v souvislosti s multimediální výstavou „Brno osvobozené!?“, Výstava
příběhy 20. století, Tenkrát v Brně, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
Odboru životního prostředí podpis plné moci zajistit a předat POST BELLUM, o.p.s..
Termín: 03.05.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

55

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 70 -Různé - informace, zprávy členů rady
Nebyly předneseny.

K bodu 71 - 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. Kotěra a L. Oulehlová
Zapsala: Miroslava Válková
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