68.schůze Rady města Brna

Rada města Brna

V Brně dne 23.9.1992

Členům Zastupitelstva města Brna
Starostům městských částí města Brna
Městskému prokurátorovi
Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna
Řediteli Archivu města Brna

Zasíláme Vám zápis z 68. schůze Rady města Brna, konané
dne 23. září 1992.
Program:
1. Návrh na doplnění bodu 35. usnesení XIX. zasedání ZMB - Návrh
na zrušení příspěvkové organizace Divadlo u Jakuba bez
likvidace
2. Návrh na rozpočtové opatření - půjčka 700 tisíc Kčs z depozitního účtu 1/3 dislokačních poplatků pro MČ Brno-Útěchov
k zajištění financování plynofikace v roce 1992
3. Návrh na financování nezbytných úprav budovy Burešova 20
pro umístění Nejvyššího soudu ČSFR
4. Návrh novelizace vyhlášky města Brna č. 3/1991 o určení výhodnosti polohy nebytového prostoru v městě Brně a zvýšení
sazeb nájemného za nebytové prostory
5. Stanovení individuální smluvní mzdy řediteli státního podniku Inpros na rok 1992
6. Stav inventarizace majetku města Brna
7. Petice občanů bydlících v domě Körnerova 13 v Brně
8. Doplnění bodu 42.3. 63. schůze RMB - Odprodej, pronájem
nebo jiné využití vyklizených obytných domů v majetku
města Brna
9. Návrh podmínek kupní smlouvy na pozemek p.č. 1161 o výměře 472 m2 v k.ú. Staré Brno /při ulici Pekařská č.p. 7/
uzavřené mezi městem Brnem a firmou PANOK, a.s.
10. Návrh na zrušení Dřevopodniku města Brna, s.p. likvidací

Přítomni:
ing. arch. Václav Mencl, ing. Jiří Horák, ing. Milan Šimonovský,
RNDr. Luděk Zahradníček, ing. Jaromír Puk, ing. Václav Benda,
ing. Ludvík Doležal, ing. Zdeněk Pospíchal, Jiří Lazar, dipl.
tech., ing. Jiří Klemensevič, JUDr. Miloslav Minařík
1. Návrh na doplnění bodu 35. usnesení XIX. zasedání ZMB - Návrh
na zrušení příspěvkové organizace Divadlo u Jakuba bez
likvidace
RMB doporučuje ZMB doplnit usnesení XIX. zasedání ZMB bod
35.1. o datum zrušení Divadla u Jakuba: "dnem 1. 10. 1992".
Schváleno jednomyslně.
2. Návrh na rozpočtové opatření - půjčka 700 tisíc Kčs z depo-

zitního účtu 1/3 dislokačních poplatků pro MČ Brno-Útěchov
k zajištění financování plynofikace v roce 1992
RMB doporučuje ZMB schválit rozpočtové opatření - půjčku
700 tisíc Kčs z depozitního účtu 1/3 dislokačních poplatků
pro MČ Brno-Útěchov k zajištění financování plynofikace
v roce 1992.
Schváleno jednomyslně.

3. Návrh na financování nezbytných úprav
pro umístění Nejvyššího soudu ČSFR

budovy Burešova 20

1. RMB doporučuje ZMB schválit půjčku u peněžního ústavu
ve výši 5.873 tis. Kčs na úhradu nákladů na úpravu
budovy Burešova 20, vyvolanou požadavky Nejvyššího soudu za předpokladu garance Ministerstva financí České
republiky včetně úroků.
2. RMB doporučuje ZMB schválit úhradu nákladů na práce v
budově Burešova 20 ve výši 2.656 tisíc Kčs, které nejsou vyvolány požadavky Nejvyššího soudu ze svých příjmů.
Schváleno jednomyslně.
4. Návrh novelizace vyhlášky města Brna č. 3/1991 o určení výhodnosti polohy nebytového prostoru v městě Brně a zvýšení
sazeb nájemného za nebytové prostory
RMB doporučuje ZMB schválit doplnění vyhlášky města Brna
č. 3/1991 v Článku 1 bod IV. takto:
"Vyhláška se rovněž nevztahuje na nájemní vztahy v objektech v majetku obce a České republiky v nichž nájemcem
jsou orgány města Brna a městských částí /ve smyslu zák.
č. 367/1990 Sb./. V těchto případech se stanoví výpočet
nájemného pouze dle vyhl. č. 585/1990 Sb.".
Schváleno jednomyslně.
5. Stanovení individuální smluvní mzdy řediteli státního podniku Inpros na rok 1992
1. RMB souhlasí s roční smluvní mzdou ředitele s.p. Inpros
Dr. Vratislava Coufala, pro období od 1. 1. 1992 do
1. 4. 1992 a ředitele JUDr. Zdeňka Fily na období od
2. 4. 1992 do 31. 12. 1992, v alikvotní výši dle výkonu
funkce z celoročního objemu 82.800,-- Kčs, z toho roční
objem zaručené části smluvní mzdy ve výši 55.200,-- Kčs.
Smluvní mzda se poskytuje za podmínek stanovených v "Zásadách" schválených 55. schůzí Rady města Brna.
2. RMB pověřuje vedoucího odboru veřejných služeb MMB podpisem individuálních smluv s oběma pracovníky, pro období
jejich výkonu funkce ředitele organizace.
Schváleno jednomyslně.
6. Stav inventarizace majetku města Brna

1. RMB bere na vědomí zprávu o stavu inventarizace majetku
města Brna.
2. RMB souhlasí s předložením tohoto materiálu ZMB.
Schváleno jednomyslně.
7. Petice občanů bydlících v domě Körnerova 13 v Brně
1. RMB přijala petici občanů bydlících v domě Körnerova
13 v Brně.
2. RMB postupuje tuto petici v souladu s ustanovením § 5
odst. 2 zákona o právu petičním tajemníkovi MMB
s tím, aby petice byla přiložena a vyřizována předepsaným způsobem společně s žádostí ing. Ivana Neumanna
o odkoupení ideální 1/2 domu na Körnerově 13 v Brně,
která je ve vlastnictví města Brna.
*
3. RMB ukládá tajemníkovi MMB, aby o tomto usnesení uvědomil společného zmocněnce občanů ing. Radomíra Preussi.
*
úkol č. [68/07] [07] zodpovídá: tajemník MMB
termín: ihned
Schváleno jednomyslně.
8. Doplnění bodu 42.3. 63. schůze RMB - Odprodej, pronájem
nebo jiné využití vyklizených obytných domů v majetku
města Brna
1. RMB doplňuje bod 42.3. 63. schůze RMB tak, že se
usnáší prodloužit termín veřejného výběrového řízení
do 15. 10. 1992.
*
2. RMB ukládá vedoucímu majetkového odboru MMB zveřejnit
prodloužení tohoto termínu způsobem, kterým bylo veřejné výběrové řízení vypsáno.
*
úkol č. [68/08] [32]
zodpovídá: vedoucí majetkového
odboru MMB
termín: ihned
Schváleno jednomyslně.
9. Návrh podmínek kupní smlouvy na pozemek p.č. 1161 o výměře 472 m2 v k.ú. Staré Brno /při ulici Pekařská č.p. 7/
uzavřené mezi městem Brnem a firmou PANOK, a.s.
RMB doporučuje ZMB schválit odprodej pozemku p.č. 1161
o výměře 472 m˙ v k.ú. Staré Brno firmě PANOK, a.s.
za kupní cenu 3,385.184,-- Kčs, která je stanovena tržně
znaleckým posudkem.
Schváleno jednomyslně.
10. Návrh na zrušení Dřevopodniku města Brna, s.p. likvidací
RMB doporučuje ZMB zrušit státní podnik Dřevopodnik města
Brna v souladu s ustanovením § 26 zák. č. 111/1990 Sb.,
o státním podniku, likvidací a stanovit den 1. listopadu

1992 dnem vstupu státního podniku do likvidace.
Schváleno jednomyslně
Ing. arch. Václav Mencl v.r.
primátor města Brna

Ing. Jiří Horák v.r.
1. náměstek primátora
města Brna

Ověřovatelé:
Ing. Ludvík Doležal v.r.
Ing. Milan Šimonovský - vz. RNDr. Luděk Zahradníček v.r.
Zapsala:
Emilie Němcová

