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 ZÁPIS 
 

 

z 208. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed, 
konané v pondělí dne 01.10.2018 od 10.00 hod.  

v zasedací místnosti rady 

                      ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přítomno na začátku jednání: 10 

                                  celkem: 10 

 

  Omluven: Ing. Schwab 

  

  

  

K bodu 1 - Zahájení 
  

Schůzi zahájil a řídil starosta pan Bc. Martin Landa. Schůze byla schopná usnášení. 
 

Ověřovatelé 207. RMČ BS Bc. Landa a JUDr. Dumbrovská konstatovali, že zápis byl 
ověřen a odpovídá skutečnosti. 
  

 

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

stanovuje 

ověřovatele dnešního zápisu: JUDr. Dumbrovská, BcA. Butula 

 

Schváleno: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel  
  

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

 

 

schvaluje 

navržený program: 
  

1. Zahájení Landa Martin, Bc. 

2. Kontrola usnesení RMČ BS Štika Petr, Bc. 
3. Čas svozu komunálního odpadu z centra MČ Brno-střed společností 

SAKO Brno, a.s., v období od 28. září 2018  Hrnčíř Zbyněk, Mgr. 
4. VZ malého rozsahu – „Oprava účelové komunikace - asfaltového 

chodníku v parku na Kraví hoře“ Výběr nejvhodnější nabídky, návrh 
smlouvy Hrnčíř Zbyněk, Mgr. 

5. Audit Family Friendly Community (Audit obce přátelské rodině) Oplatek David, Mgr. 

6. Změna odpisového plánu MŠ Brno, Francouzská 50, p.o., na rok 2018 Ondrašíková Petra, Mgr. 
7. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola U sluníček Brno, 

sestavená k rozvahovému dni 31.08.2018 Ondrašíková Petra, Mgr. 
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8. Souhlas zřizovatele s přerušením provozu školní družiny - ZŠ a MŠ 
Brno, Křídlovická 30b, p.o. Ondrašíková Petra, Mgr.

9. Souhlas zřizovatele s přerušením provozu – MŠ při ZŠ a MŠ Brno, nám. 
28. října 22, p.o. Ondrašíková Petra, Mgr.

10. Udělení souhlasu zřizovatele s přijetím finančního daru - MŠ Brno, 
Pšeník 18, p.o. Ondrašíková Petra, Mgr.

11. Žádost spolku rodičů při MŠ Bílého o souhlas vlastníka s užíváním sídla Ondrašíková Petra, Mgr.
12. Záměr výstavby objektů přesahujících stávající výškovou hladinu na 

ulici Lidická, Brno, na základě podnětů Polyfunkčního domu Lidická -

"Rezidence Central park" a výškový objekt Lidická 77 Bořecký Petr, Ing. arch.
13. Žádost o vyjádření MČ k úpravě směrné části Regulačního plánu 

Městské památkové rezervace Brno – ul. Nádražní Bořecký Petr, Ing. arch.
14. Žádost o vyjádření MČ k úpravě směrné části Regulačního plánu 

Městské památkové rezervace Brno – ul. Pellicova Bořecký Petr, Ing. arch.
15. Vnitroblok Bakalovo nábřeží - požadavek na IZ Flamiková Jasna, Mgr.
16. VPS pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P Flamiková Jasna, Mgr.
17. Prioritní oblasti placeného stání Flamiková Jasna, Mgr.
18. Rozpočtové opatření č. 29 na rok 2018 Matejov Tomáš, Ing.
19. Přílohy rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách s PPF 

bankou Matejov Tomáš, Ing.
20. Zelný trh - doprovodná akce BIOJARMARK - schválení smlouvy o 

spolupráci Staňková Veronika, Mgr.
21. Zelný trh - doprovodná akce DobroDen na Zelňáku Staňková Veronika, Mgr.
22. Příležitostný prodej - Advent 2018 Flamiková Jasna, Mgr.
23. Souhlas k zápisu ochranné známky "PIVOVAR Moravia RATHAUS 

BIER" Butula David, BcA.

24. Dispozice s majetkem /84/18/ - Předkupní právo p.č. 325, k.ú. Štýřice 
(Opavská) Vodáková Šárka, Ing.

25. VZ Bytový dům Orlí 9 - dodatek č. 2 Liškutin Petr
26. VZMR Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na 

akci „Kobližná 9“ Liškutin Petr
27. VZMR Křenová 55 – rekonstrukce plynové kotelny – Dodatek č. 1 

(navýšení ceny díla) Liškutin Petr

28. VZMR Oprava bytů – Křídlovická 58 byt č. 11 a Křídlovická 60 byt č. 5 
– výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy o dílo Liškutin Petr

29. Podlimitní VZ Nádražní 4 – oprava domu - schválení zadávací 
dokumentace Liškutin Petr

30. Žádost o schválení podnájmu bytu - Konečného nám. 5, Brno, byt č. Vernerová Dana, Mgr.
31. Žádost o udělení předchozího souhlasu s výjimkou z pravidel Vernerová Dana, Mgr.
32. Skončení nájmů bytů Vernerová Dana, Mgr.
33. Uzavření nájemní smlouvy - Orlí 8, Brno, byt č. Vernerová Dana, Mgr.
34. Zveřejnění bytu na úřední desce MČ BS Vernerová Dana, Mgr.
35. Žádost o uzavření dohody o narovnání - nebytový prostor č. 102, 

Francouzská 22, Brno Vernerová Dana, Mgr.
36. Žádost o pronájem nebytových prostorů - nebytový prostor č. 110 a č. 

111, Lidická 32, Brno Vernerová Dana, Mgr.
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37. Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. , Hlinky 46a, Brno Vernerová Dana, Mgr.
38. Petice "Projednání rezidentního parkování v oblasti 1-15" Plechlová Jana, Mgr.
39. Hodiny na Náměstí Svobody - darovací smlouva, dodatek č. 1 ke 

smlouvě o provozování a správě hodin na území MČ Brno-střed Plechlová Jana, Mgr.
40. Nadlimitní VZ "Pojištění pro MČ Brno-střed - 2018" - výběr 

nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Plechlová Jana, Mgr.

41. Smlouva o vzájemné spolupráci za účelem realizace architektonické 
soutěže "Mendlovo náměstí" Plechlová Jana, Mgr.

42. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci - VUT Plechlová Jana, Mgr.
43. Výpověď Smlouvy o podmínkách umístění a provozování reklamních 

zařízení, staveb pro reklamu a reklamy na městských pozemcích Plechlová Jana, Mgr.
44. Jmenování vedoucí/ho Odboru právního a organizačního ÚMČ BS Štika Petr, Bc.
45. Organizační změna v rámci ÚMČ BS Štika Petr, Bc.
46. Souhlas městské části s průjezdem koňského povozu s vánočním 

stromem přes její území Vodáková Šárka, Ing.
47. Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2018 Matejov Tomáš, Ing.
48. Souhlas s umístěním zařízení v provozovně Zelný trh 21 Landa Martin, Bc.

49. Různé - informace, zprávy členů rady
50. Závěr

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program byl přijat.
  

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

K bodu 2 - Kontrola usnesení RMČ BS

Usnesení RMČ/2018/208/02 Kontrola usnesení RMČ BS

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení RMČ BS dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.  

Termín: 01.10.2018
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

K bodu 3 - Čas svozu komunálního odpadu z centra MČ Brno-střed společností SAKO Brno, a.s., v 

období od 28. září 2018 

Usnesení RMČ/2018/208/03 Čas svozu komunálního odpadu z centra MČ Brno-střed společností 
SAKO Brno, a.s., v období od 28. září 2018 
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RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

bere na vědomí 
informaci o vyhodnocení zkušebního svozu komunálního odpadu ze samotného centra 
MČ prováděného v ranních hodinách, podanou společností SAKO Brno, a.s., která je 
přílohou č. 1  tohoto materiálu,  
 

souhlasí 
se zachováním času svozu komunálního odpadu ze samotného centra MČ Brno-střed 
od 6.00 hodin ráno při zachování stávajících svozových dnů pondělí a úterý, čtvrtek a 
pátek i v období od 28. září 2018, 
 

ukládá  
Odboru životního prostředí zajistit zaslání tohoto usnesení společnosti SAKO Brno, 
a.s. a OŽP MMB a 

 

ukládá  
Oddělení vnějších vztahů zajistit co nejširší prezentaci předmětné změny svozu.  
 Termín: 05.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 4 - VZ malého rozsahu – „Oprava účelové komunikace - asfaltového chodníku v parku na 
Kraví hoře“ Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy 

  

Usnesení RMČ/2018/208/04 VZ malého rozsahu – „Oprava účelové komunikace - asfaltového 
chodníku v parku na Kraví hoře“ Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

vybírá 

s odkazem na článek 12 odst. 1 organizační směrnice č. 9 (ZADÁVÁNÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK dle zák. č. 134/2016 Sb.) pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava účelové komunikace – asfaltového 
chodníku v parku na Kraví hoře“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče                   
 

Brněnské komunikace, a.s., IČ: 60733098, Brno - Štýřice, Renneská třída 787/1a, PSČ 
639 00,    

 

schvaluje  

smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Brněnské komunikace, 
a.s., která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, 
 

souhlasí  
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Brněnské 
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komunikace, a.s.,  

 

pověřuje  
starostu MČ Brno-střed bezodkladným podpisem smlouvy a 

 

ukládá  
vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ BS podpis smlouvy zajistit.  
 Termín: 15.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 5 - Audit Family Friendly Community (Audit obce přátelské rodině) 
  

Usnesení RMČ/2018/208/05 Audit Family Friendly Community (Audit obce přátelské rodině) 
  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

odkládá 

rozhodnutí. 
 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 6 - Změna odpisového plánu MŠ Brno, Francouzská 50, p.o., na rok 2018 

  

Usnesení RMČ/2018/208/06 Změna odpisového plánu MŠ Brno, Francouzská 50, p.o., na rok 
2018 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

schvaluje 

změnu odpisového plánu MŠ Brno, Francouzská 50, p.o., 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: 31.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
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Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 7 - Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola U sluníček Brno, sestavená k 
rozvahovému dni 31.08.2018 

  

Usnesení RMČ/2018/208/07 Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola U sluníček 
Brno, sestavená k rozvahovému dni 31.08.2018 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola U sluníček Brno, sestavenou 
k rozvahovému dni 31.08.2018 dle přílohy č. 1, 
 

schvaluje  

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola U sluníček Brno, za rok 
2018 a rozdělení výsledku hospodaření do fondů v částkách navržených v příloze č. 3 
a  

 

ukládá 

vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat 
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola U sluníček Brno, o stanovisku RMČ 
Brno-střed.  
 Termín: 31.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 8 - Souhlas zřizovatele s přerušením provozu školní družiny -  ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 
30b, p.o. 

  

Usnesení RMČ/2018/208/08 Souhlas zřizovatele s přerušením provozu školní družiny -  ZŠ a MŠ 
Brno, Křídlovická 30b, p.o. 
  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

bere na vědomí 
přerušení provozu školní družiny v době podzimních prázdnin: ZŠ a MŠ Brno, 
Křídlovická 30b, p.o.,tj. ve dnech 29.-30.10.2018 a 

 

ukládá 

vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitelku ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 
30b, p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed.  

          Termín: ihned 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
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Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 9 - Souhlas zřizovatele s přerušením provozu – MŠ při ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. 
  

Usnesení RMČ/2018/208/09 Souhlas zřizovatele s přerušením provozu – MŠ při ZŠ a MŠ Brno, 
nám. 28. října 22, p.o. 
  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 

  

bere na vědomí 
přerušení provozu MŠ při ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. v době podzimních 
prázdnin, tj. ve dnech 29.- 30.10. 2018 a  

 

ukládá 

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

          Termín: ihned 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 10 - Udělení souhlasu zřizovatele s přijetím finančního daru - MŠ Brno, Pšeník 18, p.o. 
  

Usnesení RMČ/2018/208/10 Udělení souhlasu zřizovatele s přijetím finančního daru - MŠ Brno, 
Pšeník 18, p.o. 
  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 

  

souhlasí 
s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 140.000,-Kč vč. DPH od 
společnosti PPG Industries Czech republic s.r.o. pro MŠ Brno, Pšeník 18, p.o., a to za 
účelem realizace projektu Colorful Comunities - revitalizace části mateřské školy a  

 

ukládá 

vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat o 
tomto usnesení ředitelku MŠ Brno, Pšeník 18, p.o. 

          Termín: ihned 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 
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K bodu 11 - Žádost spolku rodičů při MŠ Bílého o souhlas vlastníka s užíváním sídla  
  

Usnesení RMČ/2018/208/11 Žádost spolku rodičů při MŠ Bílého o souhlas vlastníka s užíváním 
sídla  
  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

souhlasí 
s udělením souhlasu pro Spolek rodičů při MŠ Bílého s užíváním sídla na adrese 
Bílého 98/24, Stránice, 602 00 Brno a 

 

ukládá 

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

          Termín: ihned 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 12 - Záměr výstavby objektů přesahujících stávající výškovou hladinu na ulici Lidická, Brno, na 
základě podnětů Polyfunkčního domu Lidická - "Rezidence Central park" a výškový objekt 

Lidická 77 

  

Usnesení RMČ/2018/208/12 Záměr výstavby objektů přesahujících stávající výškovou hladinu na 
ulici Lidická, Brno, na základě podnětů Polyfunkčního domu Lidická - "Rezidence 

Central park" a výškový objekt Lidická 77 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

bere na vědomí 
zdůvodnění z územně plánovacích podkladů: 
- dle výškového zónování v MPR a jejím ochranném pásmu, z roku 2007 se jedná o 
zónu stabilizovaného území, které je nutno chránit; 
- dle územní studie „Výškové zónování pro UPmB“ z roku 2011, se jedná o území 
ochrany hodnotné urbanistické struktury centra města.  
Podél ulice Lidická se jedná o oblast možného zvyšování hladiny zástavby pro 
posílení významu důležitých městských prostorů-městských tříd. Výstavbu v 
oblastech městských tříd je potřeba na jedné straně podporovat, ale zároveň je nutno 
její výškové parametry usměrňovat. Pro tuto oblast je navržen režim posilující hodnoty 
urbanistické struktury. Nová výstavba nebo přestavba stávajících objektů městských 
tříd může převyšovat zástavbu v přilehlém území k městské třídě při dodržení všech 
obecných podmínek pro výstavbu vyplývajících z právních předpisů. Zároveň je 
požadováno sjednocení výškové hladiny uliční fronty,  
 

nesouhlasí 
- se stavbou výškových budov podél ulice Lidická, výrazně převyšující stabilizovanou 
výškovou hladinu zóny, kde maximální výška objektů v blokové struktuře dosahuje 7-
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8 nadzemních podlaží; 
- s narušením blokové struktury. Výjimečné výškové solitérní budovy v oblasti není 
důvod posilovat a vytvářet tak precedens k přestavbě území, které necitlivě naruší 
charakter hodnotné historické blokové struktury města, 
 

požaduje 
koordinovat záměr polyfunkčního domu Lidická - "Rezidence central park"(RUDIŠ-

RUDIŠ ARCHITEKTI s.r.o., 8/2018), s Hasičským záchranným sborem 

Jihomoravského kraje i s Policií České republiky a 

 

ukládá 
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj informovat 
žadatele záměru polyfunkčního domu Lidická - "Rezidence central park" o přijatém 
usnesení.  
 Termín: 12.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 13 - Žádost o vyjádření MČ k úpravě směrné části Regulačního plánu Městské památkové 
rezervace Brno – ul. Nádražní 

  

Usnesení RMČ/2018/208/13 Žádost o vyjádření MČ k úpravě směrné části Regulačního plánu 
Městské památkové rezervace Brno – ul. Nádražní 
  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

nesouhlasí 
s úpravou směrné části Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno – ul. 

Nádražní spočívající ve změně rozsahu překryvné funkce zeleně na pozemcích parc. č. 
282/1, 282/2, k. ú. Město Brno z důvodu zachování stávajících vzrostlých stromů a  
 

ukládá 
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj informovat 
OÚPR MMB o přijatém usnesení.   
 Termín: 12.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 14 - Žádost o vyjádření MČ k úpravě směrné části Regulačního plánu Městské památkové 
rezervace Brno – ul. Pellicova 

  

Usnesení RMČ/2018/208/14 Žádost o vyjádření MČ k úpravě směrné části Regulačního plánu 

Irena
Highlight

Irena
Highlight

Irena
Highlight

Irena
Highlight
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Městské památkové rezervace Brno – ul. Pellicova 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

souhlasí 
s úpravou směrné části Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno – ul. 

Pellicova spočívající ve změně rozsahu překryvné funkce zeleně na pozemcích parc. č. 
665/1, 665/3, k. ú. Město Brno a  
 

ukládá 
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj informovat 
OÚPR MMB o přijatém usnesení.   
 Termín: 12.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 15 - Vnitroblok Bakalovo nábřeží - požadavek na IZ 

  

Usnesení RMČ/2018/208/15 Vnitroblok Bakalovo nábřeží - požadavek na IZ 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

žádá 

o vypracování a projednání žádosti o souhlas se zpracováním investičního záměru 
"Vnitroblok Bakalovo nábřeží" dle pořizované územní studie a výstupů z jejího 
veřejného projednání, které jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto materiálu a 

 

ukládá 
Útvaru 3. místostarostky žádost odeslat Odboru územního plánování a rozvoje MMB.   
 Termín: 10.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 16 - VPS pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P 

  

O udělení souhlasu/nesouhlasu bylo hlasováno zvlášť. 
Usnesení RMČ/2018/208/16-1 VPS pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

uděluje 

nesouhlas městské části Brno-střed s přidělením vyhrazeného parkovacího stání 
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žadatelce   (příloha č. 1) a

ukládá
Útvaru 3. místostarostky nesouhlas vystavit a předat Oddělení dopravy Odboru 
dopravy a majetku ÚMČ BS.

Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

Usnesení RMČ/2018/208/16-2 VPS pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

uděluje
souhlas městské části Brno-střed s přidělením vyhrazeného parkovacího stání žadateli

  (příloha č. 2) a

ukládá
Útvaru 3. místostarostky souhlas vystavit a předat Oddělení dopravy Odboru dopravy 
a majetku ÚMČ BS.

Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

Usnesení RMČ/2018/208/16-3 VPS pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

uděluje

souhlas městské části Brno-střed s přidělením vyhrazeného parkovacího stání 
žadatelce   (příloha č. 3) a

ukládá
Útvaru 3. místostarostky souhlas vystavit a předat Oddělení dopravy Odboru dopravy 
a majetku ÚMČ BS.

Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro
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Usnesení RMČ/2018/208/16-4 VPS pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

uděluje
souhlas městské části Brno-střed s přidělením vyhrazeného parkovacího stání 
žadatelce   (příloha č. 4) a

ukládá
Útvaru 3. místostarostky souhlas vystavit a předat Oddělení dopravy Odboru dopravy 
a majetku ÚMČ BS.

Termín: ihned
Hlasování: 1 pro, 0 proti, 9 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

zdržel se zdržel se zdržel se zdržel se zdržela se zdržel se pro zdržel se zdržel se omluven zdržel se

Usnesení RMČ/2018/208/16-5 VPS pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

uděluje
souhlas městské části Brno-střed s přidělením vyhrazeného parkovacího stání žadateli 

  (příloha č. 5) a

ukládá
Útvaru 3. místostarostky souhlas vystavit a předat Oddělení dopravy Odboru dopravy 
a majetku ÚMČ BS.

Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

Usnesení RMČ/2018/208/16-6 VPS pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

uděluje
souhlas městské části Brno-střed s přidělením vyhrazeného parkovacího stání 
žadatelce   (příloha č. 6) a

ukládá
Útvaru 3. místostarostky souhlas vystavit a předat Oddělení dopravy Odboru dopravy 
a majetku ÚMČ BS.

Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

Usnesení RMČ/2018/208/16-7 VPS pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

uděluje
souhlas městské části Brno-střed s přidělením vyhrazeného parkovacího stání žadateli 

  (příloha č. 7) a

ukládá
Útvaru 3. místostarostky souhlas vystavit a předat Oddělení dopravy Odboru dopravy 

a majetku ÚMČ BS.
Termín: ihned

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro zdržel se pro pro pro zdržel se pro zdržel se pro omluven zdržel se

K bodu 17 -Prioritní oblasti placeného stání

Usnesení RMČ/2018/208/17-1 Prioritní oblasti placeného stání

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

schvaluje 

požadavek na prioritní zavedení oblastí placeného stání 1-10, 1-11, 1-12, 1-15 a 1-16 a 

ukládá
Útvaru 3. místostarostky usnesení odeslat na Odbor dopravy Magistrátu města Brna.

Termín: 12.10.2018
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

Radní Doležel opustil schůzi RMČ BS.

Usnesení RMČ/2018/208/17-2 Prioritní oblasti placeného stání

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

schvaluje 

stanovení návštěvnického režimu v oblastech placeného stání MČ BS mimo historické 
centrum v časech od 7:00 do 17:00 hodin zdarma a
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ukládá 
Útvaru 3. místostarostky usnesení odeslat na Odbor dopravy Magistrátu města Brna.  
 Termín: 12.10.2018 

Hlasování: 1 pro, 0 proti, 8 se zdržel 
Usnesení nebylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

zdržel se zdržel se zdržel se nepřítomen pro zdržel se zdržela se zdržel se zdržel se omluven zdržel se 

  

 Radní Doležel se dostavil na schůzi RMČ BS. 
 

K bodu 18 - Rozpočtové opatření č. 29 na rok 2018 

  

Usnesení RMČ/2018/208/18 Rozpočtové opatření č. 29 na rok 2018 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 29 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.  
 Termín: 05.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 19 - Přílohy rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách s PPF bankou 

  

Usnesení RMČ/2018/208/19 Přílohy rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách s PPF 
bankou 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

schvaluje 

přílohu rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách, specifikace – 

termínovaný vklad, uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-

střed a společností PPF banka, a.s., která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, 
 

schvaluje 

přílohu rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách, specifikace – 

termínovaný vklad, uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-

střed a společností PPF banka, a.s., která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,  
 

pověřuje 

starostu MČ Brno-střed podpisem příloh rámcové smlouvy o platebních a bankovních 
službách, uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a 
společností PPF banka, a.s. a  
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ukládá 

vedoucímu Odboru ekonomického ÚMČ BS podpisy těchto příloh zajistit.  
 Termín: 26.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 20 - Zelný trh - doprovodná akce BIOJARMARK - schválení smlouvy o spolupráci 
  

Usnesení RMČ/2018/208/20 Zelný trh - doprovodná akce BIOJARMARK - schválení smlouvy o 
spolupráci 
  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

souhlasí 
s konáním akce BRNĚNSKÝ BIOJARMARK ve dnech 12. - 13. 10. 2018, 

 

schvaluje 
Smlouvu o spolupráci při zajištění pořádání akce BRNĚNSKÝ BIOJARMARK 
uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a ČSOP 
Regionální sdružení v Brně, IČ:00206806, zastoupené Ing. Oldřichem Bednářem, dle 

přílohy č. 1 tohoto materiálu a 

 

ukládá 

Oddělení obchodu Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit organizačně-technické 
záležitosti akce.  
 Termín: 12.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 21 - Zelný trh - doprovodná akce DobroDen na Zelňáku 

  

Usnesení RMČ/2018/208/21 Zelný trh - doprovodná akce DobroDen na Zelňáku 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

souhlasí 
s konáním akce Dobroden na Zelňáku v termínu 6. 10. 2018, 
 

schvaluje 
Smlouvu o spolupráci při zajištění pořádání akce Dobroden na Zelňáku uzavřenou 
mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a Dobrospolek, z.s., 

IČ:06139086 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a 
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ukládá 

Oddělení obchodu Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit organizačně-technické 
záležitosti akce.  
 Termín: 31.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

 

K bodu 22 - Příležitostný prodej - Advent 2018 

  

Usnesení RMČ/2018/208/22 Příležitostný prodej - Advent 2018 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

odkládá 

rozhodnutí do příští RMČ BS. 
 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 23 - Souhlas k zápisu ochranné známky "PIVOVAR Moravia RATHAUS BIER" 

  

Usnesení RMČ/2018/208/23 Souhlas k zápisu ochranné známky "PIVOVAR Moravia RATHAUS 
BIER" 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

souhlasí 
se zápisem ochranné známky "PIVOVAR Moravia RATHAUS BIER" do rejstříku 
ochranných známek a 

 

ukládá 

sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS BcA. Butuly odeslat souhlas Úřadu 
průmyslového vlastnictví.  

          Termín: ihned 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 
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K bodu 24 -Dispozice s majetkem /84/18/ - Předkupní právo p.č. 325, k.ú. Štýřice (Opavská)

Usnesení RMČ/2018/208/24 Dispozice s majetkem /84/18/ - Předkupní právo p.č. 325, k.ú. Štýřice 
(Opavská)

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit se záměrem využití předkupního práva k nabytí nemovité věci 
(stavba garáže bez č.p. /č.e.) na pozemku p.č. 325 o vým. 18 m2, k.ú. Štýřice, dle 
nabídky paní    z úrovně MČ Brno-střed,

nemá námitek
k využití nabídky předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p. 
/č.e.) na pozemku p.č. 325 o vým. 18 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky paní   

 z úrovně statutárního města Brna za předpokladu úhrady kupní ceny 
z rozpočtu SMB,

doporučuje
ZMČ BS nemít námitky k využití nabídky předkupního práva k nabytí nemovité věci 
(stavba garáže bez č.p. /č.e.) na pozemku p.č. 325 o vým. 18 m2, k.ú. Štýřice, dle 
nabídky paní   Š  z úrovně statutárního města Brna za předpokladu 
úhrady kupní ceny z rozpočtu SMB a

ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na zasedání 
ZMČ BS.  

Termín: 08.10.2018
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

K bodu 25 -VZ Bytový dům Orlí 9 - dodatek č. 2

Usnesení RMČ/2018/208/25 VZ Bytový dům Orlí 9 - dodatek č. 2

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

schvaluje 

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Bytový dům Orlí 9, rekonstrukce objektu“, 
který je přílohou č. 1 tohoto materiálu,

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a 
zhotovitelem FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno, IČ: 44961219,
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pověřuje 

starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku č. 2,  
 

pověřuje 

starostu MČ Brno-střed podpisem změnových listů č. 1 až 12 a  
 

ukládá 

Odboru investičnímu a správy bytových domů podpisy výše uvedených dokumentů 
zajistit.  

 Termín: 19.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 26 - VZMR Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Kobližná 9“ 

  

Usnesení RMČ/2018/208/26 VZMR Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
na akci „Kobližná 9“ 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

vybírá 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění organizace zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele na akci „Kobližná 9“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: DEA 
Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 415 39 656, 
 

schvaluje 

smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a firmou DEA 
Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 415 39 656, která 
tvoří přílohu č. 1, 
 

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a firmou 
DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 415 39 656, 

 

pověřuje 

starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy a 

 

ukládá 

Odboru investičnímu a správy bytových domů podpisy výše uvedené smlouvy zajistit.  
 Termín: 30.11.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 
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K bodu 27 - VZMR Křenová 55 – rekonstrukce plynové kotelny – Dodatek č. 1 (navýšení ceny díla) 
  

Usnesení RMČ/2018/208/27 VZMR Křenová 55 – rekonstrukce plynové kotelny – Dodatek č. 1 
(navýšení ceny díla) 
  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Křenová 55 – rekonstrukce plynové kotelny“, 
který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
 

souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 1 mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a 
zhotovitelem Qtherm, spol s r.o., Brněnská 346, 664 42 Modřice, IČ: 188 27 489,  
 

pověřuje 

starostu MČ Brno-střed podpisem Dodatku č. 1 a 

 

ukládá 

Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedeného dodatku 
zajistit.  

 Termín: 30.11.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 28 - VZMR Oprava bytů – Křídlovická 58 byt č. 11 a Křídlovická 60 byt č. 5 – výběr 
nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy o dílo 

  

Usnesení RMČ/2018/208/28 VZMR Oprava bytů – Křídlovická 58 byt č. 11 a Křídlovická 60 byt 
č. 5 – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy o dílo 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

vybírá 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava bytů – Křídlovická 58 byt č. 11 a 
Křídlovická 60 byt č. 5“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče: TRISTAV Brno spol. s 
r.o., Šmejkalova 2100/68, 61600 Brno, IČ: 262 92 726, 
 

schvaluje 

smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a firmou TRISTAV 
Brno spol. s r.o., Šmejkalova 2100/68, 61600 Brno, IČ: 262 92 726, která tvoří přílohu 
č. 1, 
 

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a firmou 
TRISTAV Brno spol. s r.o., Šmejkalova 2100/68, 61600 Brno, IČ: 262 92 726, 
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pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy a

ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpisy výše uvedené smlouvy zajistit. 

Termín: 30.11.2018
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

K bodu 29 -Podlimitní VZ Nádražní 4 – oprava domu - schválení zadávací dokumentace

Usnesení RMČ/2018/208/29 Podlimitní VZ Nádražní 4 – oprava domu - schválení zadávací 
dokumentace

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

schvaluje 

„Zadávací podmínky“ podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nádražní 4 – oprava 

domu“ včetně příloh, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

schvaluje 

„Jmenování komise pro otevírání žádostí o účast a nabídek“ a „Jmenování členů 
hodnotící komise“, která tvoří přílohu č.2 tohoto materiálu,

pověřuje 
Starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedených dokumentů a 

ukládá 
Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedených dokumentů 
zajistit a seznámit společnost DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 

Modřice, IČ: 41539656 s usnesením RMČ BS.
Termín: 28.12.2018

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

K bodu 30 -Žádost o schválení podnájmu bytu - Konečného nám. 5, Brno, byt č. 

Usnesení RMČ/2018/208/30 Žádost o schválení podnájmu bytu - Konečného nám. 5, Brno, byt č. 

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,
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neschvaluje 

podnájem bytu č. , Konečného nám. 5, Brno, nájemce   , pro 
podnájemce   ,   ,    a 

   a

ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.

Termín: 01.11.2018

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

K bodu 31 -Žádost o udělení předchozího souhlasu s výjimkou z pravidel

Usnesení RMČ/2018/208/31 Žádost o udělení předchozího souhlasu s výjimkou z pravidel

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

schvaluje 

podání žádosti Radě města Brna (v souladu s Článkem 3, odst. 6) Pravidel pronájmu 

bytů v domech v majetku statutárního města Brna) o udělení předchozího souhlasu pro 
městskou část Brno-střed s výjimkou z Článku 4, odst. 2) Pravidel pronájmu bytů 
v domech v majetku statutárního města Brna, a to v tom smyslu, že městská část Brno-

střed může po budoucím nájemci bytu č. , Hlinky 46a, Brno požadovat úhradu 
dosud neumořených nákladů (max. ve výši 2.232.067,- Kč) vynaložených na opravy 
bytu provedené jeho předchozím nájemcem, přičemž předmětná úhrada bude použita 
na hrazení nájemného budoucím nájemcem (viz příloha č. 2),

pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem žádosti Radě města Brna o vydání předchozího 
souhlasu pro městskou část Brno-střed s výjimkou z Článku 4 odst. 2) Pravidel 
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna v souladu s usnesením 
(viz příloha č. 2) a

ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedené žádosti.

Termín: 01.11.2018
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro
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K bodu 32 -Skončení nájmů bytů 

Usnesení RMČ/2018/208/32 Skončení nájmů bytů 

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

schvaluje 

a/ skončení nájmu bytu č. , Zelný trh 21, Brno, nájemce   , 
písemnou dohodou ke dni 31.10.2018 (viz příloha č. 5), 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 
31.10.2018,

bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. , Zelný trh 21, Brno, nájemce   

 s tím, že nájemní vztah skončí k 30.11.2018 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 
31.10.2018,

schvaluje 

b/ skončení nájmu bytu č. , Údolní 49, Brno, nájemce   , 
písemnou dohodou ke dni 31.10.2018 (viz příloha č. 5), 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 
31.10.2018,

bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. , Údolní 49, Brno, nájemce   

 s tím, že nájemní vztah skončí k 30.11.2018 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 
31.10.2018,

schvaluje 

c/ skončení nájmu bytu č. , Křenová 55, Brno, nájemce   , 
písemnou dohodou ke dni 31.10.2018 (viz příloha č. 5), 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 
31.10.2018,

bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. , Křenová 55, Brno, nájemce   

 s tím, že nájemní vztah skončí k 30.11.2018 a nájemce je povinen v této lhůtě 
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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 
31.10.2018 a 

ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu bytu správcem k bytu ve 

vztahu k bodu a/ až c/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 01.11.2018

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

K bodu 33 -Uzavření nájemní smlouvy - Orlí 8, Brno, byt č. 

Usnesení RMČ/2018/208/33 Uzavření nájemní smlouvy - Orlí 8, Brno, byt č. 

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , Orlí 8, Brno, nájemce   
, na dobu neurčitou s účinností od 01.11.2018, s podmínkou úhrady případných 

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 31.10.2018. 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: 31.10.2018
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

K bodu 34 -Zveřejnění bytu na úřední desce MČ BS

Usnesení RMČ/2018/208/34 Zveřejnění bytu na úřední desce MČ BS

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

schvaluje 

zveřejnění vybraného běžného obecního bytu k pronájmu (viz příloha č. 2) na úřední 
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desce MČ BS v termínu od 01.11.2018 do 30.11.2018, a to v souladu se záměrem 
pronájmu běžného obecního bytu (viz příloha č. 3 a příloha č. 4) a 

 

ukládá 

bytovému odboru zajistit zveřejnění vybraného běžného obecního bytu v souladu s 
usnesením.  
 Termín: 01.11.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 35- Žádost o uzavření dohody o narovnání - nebytový prostor č. 102, Francouzská 22, Brno 

  

Usnesení RMČ/2018/208/35 Žádost o uzavření dohody o narovnání - nebytový prostor č. 102, 
Francouzská 22, Brno 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

schvaluje 

uzavření dohody o narovnání (viz příloha č. 6), bývalý nájemce: Jaroslav Knotek, IČ: 
620 94 858, nebytový prostor č. 102, Francouzská 22, Brno, za podmínky podpisu 
dohody o narovnání do 22.10.2018, 
 

pověřuje 

starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o narovnání a 

 

ukládá 

bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit 
bývalého nájemce s usnesením.  
 Termín: 22.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 36 - Žádost o pronájem nebytových prostorů - nebytový prostor č. 110 a č. 111, Lidická 32, 
Brno  

  

Usnesení RMČ/2018/208/36 Žádost o pronájem nebytových prostorů - nebytový prostor č. 110 a 
č. 111, Lidická 32, Brno  
  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 

  

bere na vědomí 
že Giuseppe Amadei, IČ: 765 86 243, doručil dne 29.08.2018 a dne 05.09.2018 na 
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podatelnu MČ BS svoji žádost o pronájem nebytových prostorů č. 110 a č. 111, 
Lidická 32, Brno (viz příloha č. 2 a příloha č. 3)s tím, že předmětné prostory se 

nenacházejí v uživatelném stavu a

ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením.

Termín: 01.11.2018
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

K bodu 37 -Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. , Hlinky 46a, Brno 

Usnesení RMČ/2018/208/37 Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č.  Hlinky 46a, Brno 

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

bere na vědomí
že nájemce   , nar.: , doručil dne 07.09.2018 na podatelnu MČ 
BS svoji žádost týkající se nebytového prostoru č. , Hlinky 46a, Brno (viz příloha 
č. 2),

neschvaluje 

uzavření dodatku k nájemní smlouvě, nájemce:   , nar.: , 
nebytový prostor č. , Hlinky 46a, Brno z důvodu změny splatnosti nájemného a

ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.

Termín: 01.11.2018
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

K bodu 38 -Petice "Projednání rezidentního parkování v oblasti 1-15"

Usnesení RMČ/2018/208/38 Petice "Projednání rezidentního parkování v oblasti 1-15"

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

bere na vědomí
petici "Projednání rezidentního parkování v oblasti 1-15", která je přílohou č. 1 tohoto 
materiálu,
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schvaluje 

odpověď na petici, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,

pověřuje
Mgr. Janu Plechlovou, pověřenou vedoucí OPO ÚMČ BS, podpisem odpovědi,

ukládá
OPO ÚMČ BS zajistit odeslání odpovědi zástupci petičního výboru a

ukládá
OPO ÚMČ BS předložit na vědomí petici a způsob jejího vyřízení dle přílohy č. 1 a 
přílohy č. 2 tohoto usnesení na nejbližší zasedání ZMČ BS.

Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro

K bodu 39 -Hodiny na Náměstí Svobody - darovací smlouva, dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování a 
správě hodin na území MČ Brno-střed

Usnesení RMČ/2018/208/39 Hodiny na Náměstí Svobody - darovací smlouva, dodatek č. 1 ke 
smlouvě o provozování a správě hodin na území MČ Brno-střed

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,

schvaluje 

darovací smlouvu, jejímž předmětem jsou hodiny na Náměstí Svobody v Brně, která 
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,

souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu mezi   

 (dárce) a statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed (obdarovaná),

schvaluje 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování a správě hodin na území MČ Brno-střed, který 
tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,

schvaluje 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování a správě hodin na území MČ Brno-střed dle 
přílohy č. 2 tohoto materiálu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a 
společností Technické sítě Brno, akciová společnost,

pověřuje
starostu podpisem uvedených dokumentů a

ukládá
OPO ÚMČ BS podpis dokumentů zajistit.
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                      Termín: ihned 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 40 - Nadlimitní VZ "Pojištění pro MČ Brno-střed - 2018" - výběr nejvhodnější nabídky, návrh 
smlouvy  

  

Usnesení RMČ/2018/208/40 Nadlimitní VZ "Pojištění pro MČ Brno-střed - 2018" - výběr 
nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy  
  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

bere na vědomí 
doporučení hodnotící komise uvedené v "Písemné zprávě o hodnocení nabídek dle § 
119 ZZVZ" na výběr nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby 
"Pojištění pro MČ Brno-střed - 2018", která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, 
 

schvaluje 

jako nejvhodnější nabídku uchazeče: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 
46973451, se sídlem Římská 45, 120 00 Praha, 

 

schvaluje 

smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Hasičskou vzájemnou 
pojišťovnou, a.s., IČO: 46973451, se sídlem Římská 45, 120 00 Praha, která tvoří 
přílohu č. 3 tohoto materiálu, 
 

souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Hasičskou 
vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČO: 46973451, se sídlem Římská 45, 120 00 Praha, 
 

pověřuje 

starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy, 
 

pověřuje 

starostu MČ Brno-střed podpisem „Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle § 
122 ZZVZ", které tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,  
 

pověřuje 

starostu MČ Brno-střed podpisem „Písemné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 

dle § 119 ZZVZ", která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a 

 

ukládá 

OPO ÚMČ BS podpis výše uvedených dokumentů zajistit. 
          Termín: ihned 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 



28 

 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 41 - Smlouva o vzájemné spolupráci za účelem realizace architektonické soutěže "Mendlovo 
náměstí" 

  

Usnesení RMČ/2018/208/41 Smlouva o vzájemné spolupráci za účelem realizace architektonické 
soutěže "Mendlovo náměstí" 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 

  

schvaluje 

smlouvu o vzájemné spolupráci za účelem realizace urbanisticko - architektonické 
vyzvané jednofázové ideové soutěže „Mendlovo náměstí“ dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu, 
 

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem realizace urbanisticko - 

architektonické vyzvané jednofázové ideové soutěže „Mendlovo náměstí“ dle přílohy 
č. 1 tohoto materiálu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Kanceláří 
architekta města Brna, příspěvkovou organizací, 
 

pověřuje 

starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy a 

 

ukládá 

OPO ÚMČ BS podpis smlouvy zajistit. 
          Termín: ihned 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 42 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci - VUT 

  

Usnesení RMČ/2018/208/42 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci - VUT 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

schvaluje 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci č.j. MCBS/2018/0144093/GRIE ze 
dne 7.9.2017 uzavřené s Vysokým učením Technickým v Brně, který tvoří přílohu č. 1 
tohoto materiálu, 
 

souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci č.j. 
MCBS/2018/0144093/GRIE ze dne 7.9.2017 uzavřené s Vysokým učením 
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Technickým v Brně dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 

pověřuje 

starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku a 

 

ukládá 

OPO ÚMČ BS podpis dodatku zajistit. 

          Termín: ihned 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 43 - Výpověď Smlouvy o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení, staveb pro 
reklamu a reklamy na městských pozemcích  

  

Usnesení RMČ/2018/208/43 Výpověď Smlouvy o podmínkách umístění a provozování reklamních 
zařízení, staveb pro reklamu a reklamy na městských pozemcích  
  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 

  

schvaluje 

výpověď Smlouvy o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení, staveb 
pro reklamu a reklamy na městských pozemcích ze dne 22.4.2010, ve znění pozdějších 
dodatků, ze strany MČ Brno-střed v souladu s čl. IX. Smlouvy, a to z důvodu právní 
jistoty, 

 

schvaluje 
text přípisu "Trvání smlouvy o podmínkách umístění a provozování reklamních 
zařízení, staveb pro reklamu a reklamy na městských pozemcích", který tvoří přílohu 
č. 1 tohoto materiálu, 
 

pověřuje 

OPO ÚMČ BS přípravou nového koncesního řízení,  
 

pověřuje 
starostu podpisem uvedeného přípisu a 

 

ukládá 

OPO ÚMČ BS podpis a odeslání přípisu zajistit.   
          Termín: ihned 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 
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K bodu 44 - Jmenování vedoucí/ho Odboru právního a organizačního ÚMČ BS 

  

Usnesení RMČ/2018/208/44 Jmenování vedoucí/ho Odboru právního a organizačního ÚMČ BS 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

jmenuje 

Mgr. Janu Plechlovou vedoucí Odboru právního a organizačního ÚMČ BS a 

 

ukládá 
Oddělení personálnímu a mzdovému OPO ÚMČ BS vyhotovit jmenování vedoucí.  

          Termín: ihned 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

 

  

K bodu 45 - Organizační změna v rámci ÚMČ BS 

  

Usnesení RMČ/2018/208/45 Organizační změna v rámci ÚMČ BS 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

schvaluje 

organizační změnu spočívající ve zrušení 5 funkčních míst - rodinných asistentů 
zařazených do Odboru sociálního a zdravotního ÚMČ BS. 

          Termín: ihned 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 46 - Souhlas městské části s průjezdem koňského povozu s vánočním stromem přes její území 
  

Usnesení RMČ/2018/208/46 Souhlas městské části s průjezdem koňského povozu s vánočním 
stromem přes její území 
  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

souhlasí 
s průjezdem koňského povozu s vánočním stromem přes území městské části Brno-

střed na náměstí Svobody dne 17.11.2018 a 

 

ukládá 

Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy informovat žadatele o přijatém 
usnesení.   
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 Termín: 12.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

 

  

K bodu 47 - Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2018 

  

Usnesení RMČ/2018/208/47 Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2018 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 30 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.  
 Termín: 05.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

 

  

K bodu 48 - Souhlas s umístěním zařízení v provozovně Zelný trh 21 

  

Usnesení RMČ/2018/208/48 Souhlas s umístěním zařízení v provozovně Zelný trh 21 

  

RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018, 
  

souhlasí 
s umístěním myčky nádobí do zázemí prodejny v pronajaté nemovitosti Zelný trh 
320/21, p.č.418, k.ú. město Brno, v rámci realizace projektu "Zpracování a uvádění na 
trh zemědělských produktů - Moravské maso, spol. s r.o." a 

 

ukládá 
OKSVV zaslat výpis usnesení žadateli Moravské maso, spol. s r.o.  
 Termín: 05.10.2018 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro omluven pro 

  

  

K bodu 49 - Různé - informace, zprávy členů rady 

  

Nebyly předloženy.  
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K bodu 50 – Závěr 
 

Starosta pan Bc. Martin Landa ukončil schůzi RMČ BS. 
 

 

 

Bc. Martin Landa          JUDr. Michaela Dumbrovská 

starosta MČ BS                1. místostarostka MČ BS 

 

 

 

 

Ověřovatelé: JUDr. Dumbrovská a BcA. Butula 

 

Zapsala: M. Válková 


