SVOLÁVÁM

schůzi Rady města Brna č. R9/005
která se koná 23.11.2022 v zasedací místnosti Rady města Brna,
na Nové radnici, Dominikánské náměstí č.1, Brno

Začátek jednání je v 10:00 hodin.
Navržený program
1.

Předkladatel

Organizační a personální záležitosti MMB
a) Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z9/02

Ing. Chaloupková

b) Návrh na odvolání a jmenování členů dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří,
příspěvkové organizace, za statutární město Brno. Návrh dodatku č. 7 Zřizovací listiny
dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace.

JUDr. Rabušicová

c) Návrh na změnu stupně řízení ředitelky Mateřské školy Brno, Vídeňská 39a,
příspěvková organizace

PhDr. Hruška

2.

Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Brněnské komunikace a.s. návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské komunikace a.s.

Ing. Kratochvíl

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Veletrhy Brno, a.s. - změna
stanov obchodní společnosti Veletrhy Brno, a.s.

JUDr. Kratochvíl

4.

Zpráva o vzniku ztráty z titulu navýšení cen energií a paliv za období září 2022 u
veřejné přepravy cestujících

Ing. Havránek

5.

Návrh na změnu zástupců statutárního města Brna v zájmovém sdružení Vírský
oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí

6.

Úprava rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno v roce 2022, návrh
rozpočtového opatření

Mgr. Oprchal

7.

Návrh pronájmu tělocvičných prostor v objektu Milady Horákové 18

Mgr. Oprchal

8.

Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2022

9.

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023 - výsledky III. etapy

Ing. Červencová

10.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2024-2028

Ing. Červencová

11.

Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných
veřejných rozpočtů

Ing. Červencová

12.

Návrh na změnu zástupců statutárního města Brna v orgánech Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska
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13.

Přesun kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru sportu MMB - návrh
rozpočtového opatření

14.

Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru zdraví MMB v
roce 2022 - návrh rozpočtového opatření

JUDr. Rabušicová

15.

Návrh na úpravu rozpočtu a aktualizaci rozpočtu kapitálových výdajů Odboru kultury
MMB v roce 2022 - návrh rozpočtových opatření

Mgr. Vorlíčková

16.

Návrh na snížení neinvestičních příspěvků Národnímu divadlu Brno, příspěvkové
organizaci a Filharmonii Brno, příspěvkové organizaci, tvorba Fondu rezerv a rozvoje
– návrh rozpočtového opatření

Mgr. Vorlíčková

17.

Návrh na schválení výjimky z Koncepce krizového ubytování v objektu Francouzská 83

PaedDr. Polák

18.

Návrh na aktualizaci členů Řídícího výboru Lokálního partnerství v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+

PaedDr. Polák

19.

Návrh na prodloužení termínu vyúčtování a návrh na změnu účelu účelových
investičních a neinvestičních transferů poskytnutých městským částem

Ing. Vaněček

20.

Žádost o udělení souhlasu s rekonstrukcí sportovního areálu na pozemku pronajatého
Brněnskému lužáneckému tenisovému klubu - zapsaného spolku v parku Lužánky

Ing. Vaněček

21.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 353/1 v k. ú. Město Brno svěřeného k
hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci

Ing. Vaněček

22.

Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků TIC BRNO, příspěvkové
organizaci na náklady spojené s umístěním Halouzkova betlému a na saturaci
zvýšených nákladů na energie - návrh rozpočtového opatření

23.

Projekt „Enhance climate change resilience of Cities in the Danube region through
community“ – souhlas se zapojením do přípravy projektu“

24.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu společnosti CD
CENTRUM COMS, a.s.

Mgr. Blažík

25.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Husova 12 v Brně – oprava fasády“ – návrh dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6622053744

Bc. Gabriel

26.

Návrh pronájmu prostor v objektu Lidická 696/11, k.ú. Veveří

Bc. Gabriel

27.

Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Pisárecká 11, budova č. 17, k.ú.
Pisárky

Bc. Gabriel

28.

Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Mečová 5, č. p. 368, která je
součástí pozemku p. č. 439 v k. ú. Město Brno

Bc. Gabriel

29.

Návrh Smlouvy o výpůjčce prostor krytu Denis – podzemní stavby, k.ú. Město Brno

Bc. Gabriel

30.

Návrh na pronájem startovacích bytů v novostavbě ubytovacího zařízení Bratislavská
51, Brno, žadatelům o startovací byt

JUDr. Marešová

31.

Návrh na pronájem bytů pro osamělé rodiče s dětmi v novostavbě ubytovacího
zařízení Bratislavská 51, Brno

JUDr. Marešová
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32.

Návrh na prodloužení doby nájmu bytu č. 11 v domě Orlí 480/7, Brno, pronajatého v
celoměstském zájmu RENADI, o.p.s.

33.

Záměr a návrh prodeje pozemku p.č. 757 v k.ú. Černovice

Mgr. Baborovská

34.

Záměr a návrh prodeje části pozemku p.č. 1262/230 v k.ú. Soběšice

Mgr. Baborovská

35.

Záměr a návrh prodeje části pozemku p.č. 1676/11 k.ú. Starý Lískovec

Mgr. Baborovská

36.

Záměr a návrh směny části pozemku p.č. 644/1 v k.ú. Žabovřesky

Mgr. Baborovská

37.

Záměr pronájmu pozemku p.č. 613/4 k.ú. Lesná

Mgr. Baborovská

38.

Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 6320033234 ze dne 8. 7. 2020

Mgr. Baborovská

39.

Návrh dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 6319035002, pozemek p.č. 1008/2, část
pozemku p.č. 1006/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

Mgr. Baborovská

40.

Návrh na aktualizaci rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB
v roce 2022 - návrh rozpočtového opatření

41.

Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa“ – návrh
dodatku č. 3 k rámcové smlouvě o financování projektu

42.

Návrh na převod transferů poskytnutých městským částem z rozpočtu Odboru
investičního MMB v rámci postoupených příjmů od města na r. 2022 – návrh
rozpočtového opatření

Ing. Pivec

43.

Atletická hala Campus - návrh dohody o náhradě za projekční práce

Ing. Pivec

44.

Nadlimitní veřejná zakázka „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových
opatření města Brna – etapy VII a VIII“ - návrh změny závazku, návrh dodatku č.1

Ing. Pivec

45.

Zjednodušené podlimitní řízení "Rekonstrukce vybraných vnitřních prostor ZŠ Vedlejší
- projektová dokumentace a další služby" návrh na vyloučení účastníka zadávacího
řízení, výběr dodavatele a návrh smlouvy

Ing. Pivec

46.

Návrh dodatku č. 4 k příkazní smlouvě o zajištění investorské a inženýrské činnosti v
rámci přípravy výstavby strategického projektu "Multifunkční sportovní a kulturní
centrum" pro statutární město Brno společností Brněnské komunikace a.s.

Ing. Pivec

47.

Aktualizace rozpočtu akcí zajišťovaných společností Brněnské vodárny a kanalizace,
a.s. – listopad 2022 – návrh dodatku č. 91 k mandátní smlouvě č. 56019271 – návrh
rozpočtového opatření

Ing. Pivec

48.

Návrh nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení
statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti placeného stání, ve
znění pozdějších nařízení

Ing. Bc. Pospíšek

49.

Návrh na změnu delegování zástupců statutárního města Brna na všech valných
hromadách dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň

Ing. Bc. Pospíšek

50.

Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů
Odboru dopravy MMB

Ing. Bc. Pospíšek

Informativní zpráva - obsah zadávané reklamy na základě rámcové smlouvy s
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Dopravním podnikem města Brna a.s.
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