Usnesení
z VII/60. schůze Rady MČ Brno-Slatina,
která se konala dne 12.07.2017
VII/60/1 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky-volební
kampaň
a) RMČ doporučuje redakční radě umožnit prezentaci každé volební strany kandidující ve
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v říjnovém zpravodaji
Aktuality o Slatině v rozsahu ¼ strany A4 za cenu odpovídající komerční inzerci.
b) RMČ stanovuje paušální částku 200 Kč/hod pro případ využití el. energie při konání
předvolebních mítinků v kulturně-společenském prostoru Přemyslova náměstí.

VII/60/2 Majetkový odbor
a) Uzavření nájemní smlouvy č. MO/VKG/03679/2017 – pan …..
RMČ rozhodla o pronájmu hmotné nemovité věci – části pozemku p.č. 3417 v k.ú. Slatina –
vjezd ke garáži o výměře 12 m2 panu ….., Podolí …., a ukládá starostovi jménem
statutárního města Brna, MČ Brno-Slatina, uzavřít nájemní smlouvu.
b) Uzavření nájemní smlouvy č. MO/VKG/03678/2017 – pan ….
RMČ rozhodla o pronájmu hmotné nemovité věci – části pozemku p.č. 3417 v k.ú. Slatina –
vjezd ke garáži o výměře 12 m 2 panu …., Rousínovská ..., Brno, a ukládá starostovi jménem
statutárního města Brna, MČ Brno-Slatina, uzavřít nájemní smlouvu.
c) Žádost o vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání na ul. Krejčího
RMČ nesouhlasí se zvláštním užíváním komunikace – vyhrazené parkovací stání pro 1
motorové vozidlo pro firmu HT DVEŘE s.r.o. se sídlem Krejčího 1195/49, Brno, z důvodu
nedostatku veřejných parkovacích stání.
d) Servisní smlouva na komplexní údržbu klimatizačních a VZT jednotek v budově
Tilhonova 59
RMČ rozhodla o uzavření servisní smlouvy na komplexní údržbu klimatizačních a VZT
jednotek v budově Tilhonova 59 s firmou AISECO s.r.o., Bednářova 26, 619 00 Brno a
ukládá starostovi, aby jménem statutárního města Brna, městské části Brno-Slatina podepsal
smlouvu.
e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava střešního pláště MŠ Jihomoravské nám. 5“výběr zhotovitele
1. RMČ vybírá pro veřejnou zakázka malého rozsahu: „Oprava střešního pláště MŠ
Jihomoravské nám. 5“ nabídku firmy S.T.A.V.LBM s.r.o. s nabídkovou cenou 743.391
Kč bez DPH a ukládá starostovi, aby jménem statutárního města Brna, městské části
Brno-Slatina podepsal smlouvu o dílo.
2. RMČ ukládá ved. FO zpracovat rozpočtové opatření na dofinancování akce.
f) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Rámcová dohoda - Parkoviště 2 a 5 při ul. Vlnitá“
- výběr zhotovitele
1. RMČ vybírá pro veřejnou zakázka malého rozsahu: „ Rámcová dohoda - Parkoviště 2 a
5 při ul. Vlnitá“ nabídku firmy Jihomoravská stavební, s.r.o. a ukládá starostovi, aby
jménem statutárního města Brna, městské části Brno-Slatina podepsal rámcovou
smlouvu.
2. RMČ ukládá starostovi, aby jménem statutárního města Brna, městské části Brno-Slatina
podepsal dílčí smlouvu o dílo na stavbu: Parkoviště 5 s cenou díla 983.857 Kč bez
DPH.
g) Veřejná zakázka malého rozsah „ Výměna ZTI v ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2/4 “ - 2.
etapa - výběr zhotovitele
1. RMČ vybírá pro veřejnou zakázka malého rozsahu: „ Výměna ZTI v ZŠ a MŠ
Jihomoravské nám. 2/4“ - 2. etapa nabídku firmy MTc Stav, s.r.o. s nabídkovou cenou

1.325.607 Kč bez DPH a ukládá starostovi, aby jménem statutárního města Brna,
městské části Brno-Slatina podepsal smlouvu o dílo.
2. RMČ ukládá ved. FO zpracovat rozpočtové opatření na dofinancování akce.
h) Poptávka na výměnu sklepních oken – Jihomoravské nám. 3
RMČ vybírá pro veřejnou zakázka malého rozsahu: „ Výměna sklepních oken –
Jihomoravské nám. 3“ nabídku firmy Tanor s.r.o. s nabídkovou cenou 77.016 Kč bez DPH a
ukládá starostovi, aby jménem statutárního města Brna, městské části Brno-Slatina podepsal
smlouvu o dílo.

VII/60/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Bučovická …., 627 00 Brno
RMČ rozhodla uzavřít s …., nar. …., a …., nar. ….., dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.
011/16, bytu č. 10, Bučovická …., Brno, kterým se nájemní vztah mění na dobu neurčitou.
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Dědická …., 627 00 Brno
RMČ rozhodla uzavřít s ….., nar. …., a …., nar. ….., dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.
016/16, bytu č. 10, Dědická 909/8, Brno, kterým se nájemní vztah prodlužuje do
31.08.2018.
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Tilhonova ….., 627 00 Brno
RMČ rozhodla uzavřít s ….., nar. ….., dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 017/16, bytu č. 2,
Tilhonova ….., Brno, kterým se nájemní vztah prodlužuje do 31.08.2018.
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno
RMČ rozhodla uzavřít s ….., nar. ….., dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
č. 019/16, bytu č. 9, Tilhonova …., Brno, kterým se nájemní vztah mění na dobu neurčitou.
e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova …. 627 00 Brno
RMČ rozhodla uzavřít s ….., nar. ….., dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 024/16, bytu č. 5,
Tilhonova …., Brno, kterým se nájemní vztah mění na dobu neurčitou.
f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Kroměřížská ….., 627 00 Brno
RMČ rozhodla uzavřít s …., nar. ….., dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 018/16, bytu č. 4,
Kroměřížská ….., Brno, kterým se nájemní vztah mění na dobu neurčitou.
g) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova ….., 627 00 Brno
RMČ rozhodla přidělit byt č. 3, Tilhonova….., Brno paní …., nar. …., bytem Tilhonova ….,
Brno (dle Registru I) na dobu určitou 12 měsíců. Jako náhradníka doporučuje p. …...
h) Přidělení uvolněného bytu – Vlnitá …., 627 00 Brno
RMČ rozhodla přidělit byt č. 4, Vlnitá …., Brno paní …., nar. …., bytem Vyškovská ….,
Brno (dle Registru I) na dobu určitou 12 měsíců. Jako náhradníka doporučuje p. …..
i) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova ….., 627 00 Brno
RMČ rozhodla přidělit byt č. 4, Tilhonova …., Brno paní …., nar. ….., bytem Prostějovská
…., Brno (dle Registru I) na dobu určitou 12 měsíců. Jako náhradníka doporučuje pí. …....
j) Záměr přidělení uvolněného bytu – Rousínovská ….., 627 00 Brno
1. RMČ rozhodla zveřejnit přidělení bytu č. 9, o velikosti 1+1, Rousínovská ….., Brno
formou záměru na úřední desce dle čl.3.9. Pravidel pronájmu bytů svěřených do správy
MČ Brno-Slatina.
2. RMČ ukládá vedoucí BO vyvěsit záměr přidělení bytu č. 9, Rousínovská 1059/36, Brno
na úřední desce ÚMČ Brno-Slatina na dobu 15 dnů.
k) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova ….., 627 00 Brno
RMČ rozhodla přidělit byt č. 2, Tilhonova ….., Brno manželům ….., nar. …., a ….., nar. ….,
bytem Rousínovská …., Brno (dle Registru II) na dobu určitou 12 měsíců, za podmínky
uvolnění stávajícího bytu č. 12 o velikosti 1+1, Rousínovská …., Brno.
l) Přechod nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno
RMČ rozhodla osvědčit přechod nájmu na ….., nar. …. uzavřít dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 01.03.1989 k bytu č. 6, Rousínovská ….., Brno na dobu určitou do

24.05.2019.

VII/60/5 Havárie vodovodního řadu na ul. Olomoucká
RMČ bere na vědomí obsah petice obyvatel ul. Černovičky, stanovisko Brněnských vodáren
a kanalizací a.s. k opakované havárii a ukládá starostovi ve věci dále jednat se společností
Brněnské vodárny a kanalizace a.s. a odpovědět petičnímu výboru.

VII/60/7 Jmenování vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje
RMČ jmenuje s účinností od 1.8.2017 Ing. Jitku Pokorovou vedoucí odboru výstavby a
územního rozvoje ÚMČ Brno-Slatina.
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