SVOLÁVÁM

schůzi Rady města Brna č. R8/231
která se koná 10.8.2022 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) Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy a
Mateřské školy Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvkové organizace

PhDr. Hruška

2.

Záměr dispozice týkající se části pozemku p.č. 225 v k.ú. Medlánky

Mgr. Baborovská

3.

Záměr dispozice týkající se části pozemku p.č. 518/2 v k.ú. Kohoutovice

Mgr. Baborovská

4.

"Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa, dostavba oddílného kanalizačního systému" záměr budoucí dispozice s pozemky p.č. 2613 a p.č. 2614/1 v k.ú. Bosonohy, návrh
smlouvy o smlouvě budoucí směnné

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Teplárny Brno, a.s. - Předchozí
souhlas s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti k nemovitostem v
k.ú. Lesná

RNDr. Herman

6.

Návrh na změnu účelu využití specifické dotace na pořádání kulturní akce poskytnuté
městské části Brno-Bohunice u akce pro rok 2022.

Ing. Crha

7.

Návrh na změnu účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého městské části
Brno - Starý Lískovec - návrh rozpočtového opatření

8.

Návrh na poskytnutí dotace Jihomoravským krajem na projekt "Slavnosti tuřanského
zelí" - městská část Brno-Tuřany

9.

Návrh rozpočtového opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce z
rozpočtové činnosti, jejímž poplatníkem je město Brno

Ing. Červencová

10.

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

Ing. Červencová

11.

Škodní událost v objektu Libušina třída 27, městská část Brno-Kohoutovice - návrh
rozpočtového opatření

Ing. Červencová

12.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2022

Ing. Červencová

13.

DRUKOV Zábrdovice družstvo - návrh dalšího postupu

Ing. Červencová

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Catering pro zahajovací gala večer konference
Traverse" - výběr dodavatele a návrh smlouvy mezi statutárním městem Brnem a

Mgr. Bc. Geisler
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Hotelem International Brno a.s.; návrh rozpočtového opatření
15.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Reklamní plochy v užším centru města Brna" - výběr
dodavatele a návrh smlouvy

16.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Židle pro potřeby MMB“, výběr
dodavatele, návrh objednávky

Mgr. Slámová

17.

Návrh rozpočtového opatření – zajištění financování nákupu vozidla a obnovy vybavení
místnosti na Nové radnici v roce 2023

Mgr. Slámová

18.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro společné územní a
stavební řízení stavby nazvané „Bytový dům Lidická 77“

19.

Návrh Dodatku č. 11 ke Zřizovací listině Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,
příspěvková organizace

JUDr. Rabušicová

20.

Návrh Dodatku č. 7 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně

JUDr. Rabušicová

21.

Návrh Memoranda o vzájemné spolupráci při realizaci aktivit směřujících k rozvoji v
oblasti onkologie s využitím umělé inteligence

JUDr. Rabušicová

22.

Aktualizace investičních záměrů škol zřizovaných statutárním městem Brnem v oblasti
předškolního a základního vzdělávání ve Strategickém rámci MAP Brno

23.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Oprava datového rozvaděče" – výběr
dodavatele, návrh smlouvy s dodavatelem TRIPLE SOLUTION s.r.o.

Mgr. Božek

24.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Oprava osvětlení sportovní haly
Sokolského volnočasového sportovního centra“ – výběr dodavatele, návrh smlouvy
s dodavatelem EXX s.r.o.

Mgr. Božek

25.

Návrh smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících - „Dostavba fotbalového centra Brno“

Mgr. Božek

26.

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce „MPS Lužánky – stropní konstrukce,
podhledy a osvětlení“ – výběr dodavatele, návrh smlouvy s dodavatelem WELLCO
Brno s.r.o., návrh na zvýšení celkových rozpočtových nákladů investiční akce

Mgr. Božek

27.

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umožnění instalace a provozu zařízení

28.

Souhlas se zpracováním investičního záměru na akci „Zoo Brno - Rozšíření výběhu
ledního medvěda"

Ing. Vaněček

29.

Souhlas se zpracováním investičního záměru na akci „Zoo Brno – Pokrytí areálu Zoo
Brno signálem wifi“

Ing. Vaněček

30.

Generel Ústředního hřbitova v Brně

Ing. Vaněček

31.

Metodika koordinace postupu směřujícího k realizaci fotovoltaických elektráren SAKO
Brno SOLAR a.s.

Ing. Vaněček

32.

Návrh na přijetí daru ve formě dvou dětských domečků umístěných v areálu Zoo Brno
a Lamacentrum na Hádech

Ing. Vaněček

33.

Souhlas s odstraněním staveb – objektů bez č.p./č.e, nacházejících se na pozemcích
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p.č. 694, 695, 696, 697, 698, úprava plochy p.č. 733/2, vše v k. ú Veveří
34.

Návrh na schválení předběžné kalkulace vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
JCMM, z.s.p.o., na období 1. 6. 2022 - 31. 12. 2022

Mgr. Kubeš

35.

Návrh na ukončení nájemních smluv nebytových prostor v areálu Vysokého učení
technického v Brně svěřených do správy Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové
organizaci

Mgr. Kubeš

36.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Řečkovický HRáj - projektová dokumentace a
stavební práce" - výběr dodavatele a návrh smlouvy

Ing. Banti

37.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Pumptrack a parkour v Medlánkách" - návrh
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Ing. Banti

38.

Návrh na snížení odvodu z fondu investic u příspěvkových organizací statutárního
města Brna v působnosti Odboru kultury MMB

Mgr. Vorlíčková

39.

Návrh prodeje dvou částí pozemku p.č. 1639/7 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti.

Mgr. Baborovská

40.

Návrh prodeje pozemku p.č. 1420/16 a části pozemku p.č. 1420/1 vše v k.ú. Pisárky

Mgr. Baborovská

41.

Návrh prodeje části pozemku p.č. 1185/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice

Mgr. Baborovská

42.

Záměr a návrh prodeje části pozemku p. č. 733/46 k. ú. Nový Lískovec

Mgr. Baborovská

43.

Záměr a návrh prodeje části pozemku p.č. 427 v k.ú. Přízřenice

Mgr. Baborovská

44.

Záměr a návrh prodeje části pozemku p.č. 8554, k. ú. Židenice

Mgr. Baborovská

45.

Záměr a návrh prodeje pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Žabovřesky

Mgr. Baborovská

46.

Záměr a návrh prodeje pozemku p.č. 671/2, k.ú. Bystrc

Mgr. Baborovská

47.

Záměr a návrh prodeje pozemků p.č. 6501 a p.č. 6497, vše v k.ú. Bystrc

Mgr. Baborovská

48.

Záměr a návrh prodeje pozemku p.č. 209/15 v k.ú. Město Brno

Mgr. Baborovská

49.

Záměr a návrh prodeje částí pozemků p.č. 508, 510, 512, 514 v k.ú. Nový Lískovec

Mgr. Baborovská

50.

Záměr a návrh prodeje části pozemku p.č. 2835/1 v k.ú. Černovice.

Mgr. Baborovská

51.

Záměr a návrh prodeje pozemků p.č. 961/2, 961/4, 962/1, 962/2, 962/3 v k.ú. Královo
Pole

Mgr. Baborovská

52.

Záměr a návrh prodeje pozemku p.č. 2119/34 a záměr pronájmu pozemku p.č.
2119/35, vše k.ú. Maloměřice

Mgr. Baborovská

53.

Záměr a návrh prodeje pozemků v k.ú. Trnitá u budovy Šujanovo nám.1, Brno – návrh
na zrušení usnesení Rady města Brna č. R7/173 ze dne 12.6.2018

Mgr. Baborovská

54.

Záměr a návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku, budově a ostatní ploše a
s ním spojeného vlastnictví bytu – dědictví v Německu

Mgr. Baborovská

55.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 301/10 k. ú. Nový Lískovec

Mgr. Baborovská
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56.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 545/1 k. ú. Kohoutovice

Mgr. Baborovská

57.

Záměr prodeje částí pozemků p.č. 7016/1, 7016/18, 7016/19 v k.ú. Bystrc

Mgr. Baborovská

58.

Záměr budoucího prodeje části pozemku p. č. 7562/2 v k. ú. Bystrc, návrh na uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 6314073413 ze dne
23.09.2014

Mgr. Baborovská

59.

Návrh propachtování pozemku p. č. 2615/133 v k. ú. Černovice společnosti Pískovna
Černovice, spol. s r.o.

Mgr. Baborovská

60.

Záměr a návrh zpeněžení pozemku p.č. 599/16 v k.ú. Mokrá Hora ve veřejné
elektronické dobrovolné dražbě

Mgr. Baborovská

61.

Návrh Dohody k realizaci pozemkových úprav – souhlas s realizací výsadeb prvku
ÚSES biokoridoru BK1 v k. ú. Bosonohy ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

Mgr. Baborovská

62.

Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 182/4 k. ú. Maloměřice

Mgr. Baborovská

63.

Záměr dispozice s pozemky p.č. 3643/4, 3643/5, 3647/6, 3647/7, 3647/10, vše v k.ú.
Královo Pole z vlastnictví České republiky‑Ministerstva obrany do vlastnictví
statutárního města Brna

Mgr. Baborovská

64.

Návrh odnětí majetku města městské části Brno - jih, pozemků p.č. 1287, 1659/2 k.ú.
Komárov

Mgr. Baborovská

65.

Návrh pronájmu části pozemku p. č. 1684/18 k. ú. Starý Lískovec

Mgr. Baborovská

66.

Návrh pronájmu pozemku p. č. 1064 k. ú. Obřany.

Mgr. Baborovská

67.

Návrh pronájmu pozemku p.č. 2256/2 a částí pozemků p.č. 2256/1 a p.č. 2256/3 v k.ú.
Pisárky

Mgr. Baborovská

68.

Záměr pronájmu pozemků p.č. 5137/21 a p.č. 5145/1, vše v k.ú. Žabovřesky

Mgr. Baborovská

69.

Návrh svěření majetku města městské části Brno-Nový Lískovec, pozemek p.č. 2335/7
v k.ú. Nový Lískovec

Mgr. Baborovská

70.

Úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4687/54 a části
pozemku p.č. 4687/52, oba v k.ú. Královo Pole ve vlastnictví České republiky-Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových

Mgr. Baborovská

71.

Záměr směny části pozemku p. č. 45/4 za část pozemku p. č. 43 a pozemku p. č. 44 k.
ú. Ořešín

Mgr. Baborovská

72.

Záměr a návrh směny části pozemků a pozemků v k.ú. Chrlice a Bystrc a dohoda o
narovnání, to vše za účelem majetkoprávní vypořádání a mimosoudního vyřešení
sporu mezi statutárním městem Brnem a Biskupstvím brněnským

Mgr. Baborovská

73.

Návrh dodatku č.3 k nájemní smlouvě č.6316033230 - pronájem pozemků p.č. 878,
887 v k.ú. Bohunice

Mgr. Baborovská

74.

Návrh Dodatku č.4 k příkazní smlouvě o právním zastoupení - veřejná zakázka malého
rozsahu - právní zastoupení v dědickém řízení

Mgr. Baborovská
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75.

Návrh Smlouvy o provedení dražby- zpeněžení pozemku p.č. 390/18 jehož součástí je
stavba č.p. 1755 (Bieblova č.or. 25) a pozemku p.č. 390/20 vše v k.ú. Černá Pole ve
veřejné dražbě

Mgr. Baborovská

76.

Zastoupení v řízení o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – v souvislosti se
strategickým projektem „Bytová výstavba Kamenný Vrch II“

Mgr. Baborovská

77.

Dohoda o narovnání ve vztahu k pozemkům v k.ú. Líšeň

Mgr. Baborovská

78.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Husova 12 v Brně – oprava fasády“ – výběr
dodavatele, návrh smlouvy

Bc. Gabriel

79.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Monitoring odvodňovacích a pozorovacích vrtů k. ú.
Bystrc“ – výběr dodavatele, návrh smlouvy

Bc. Gabriel

80.

Veřejná zakázka malého rozsahu „ZUŠ Palackého 146 – oprava podlahy“ – návrh
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6622052437

Bc. Gabriel

81.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Husova 3 v Brně - výměna oken II.“ – výběr
dodavatele, návrh smlouvy

Bc. Gabriel

82.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava bytu č. 3 v objektu Radnická 5, Brno“ –
výběr dodavatele, návrh smlouvy

Bc. Gabriel

83.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava tří učeben na objektu Lipová 18“ – návrh
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6622052787

Bc. Gabriel

84.

Návrh pronájmu pozemků p. č. 600/1, 600/3 a 600/4 v k. ú. Ponava – areál při ul.
Rybníček

Bc. Gabriel

85.

Výpůjčka pozemků p.č. 141, 142/1, 143/1 a 145 v k.ú. Štýřice– areál nedokončené
železniční polikliniky

Bc. Gabriel

86.

Výpůjčka Rytířského sálu a Velkého zasedacího sálu v budově Nové radnice v Brně –
Jihomoravský kraj, výjimka ze Zásad pro využívání reprezentačních prostor na Nové
radnici v Brně

Bc. Gabriel

87.

Žádost spolku 8D z.s. o poskytnutí části pozemku p. č. 741 v k. ú. Veveří za účelem
uspořádání festivalu Kraví hora lidem.

Bc. Gabriel

88.

Žádost Střední odborné školy EDUCAnet Brno, o. p. s., o prodloužení doby nájmu
v budově Jánská 22, č. p. 463, která je součástí pozemku p. č. 163/1 v k. ú. Město
Brno, návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor

Bc. Gabriel

89.

Změna předmětů nájmů v budovách Radnická 8 a Radnická 10, k. ú. Město Brno –
návrh dodatku č. 6 s nájemcem TIC BRNO, příspěvkovou organizací, návrh dodatku č.
1 s nájemcem POST BELLUM, z. ú.

Bc. Gabriel

90.

Návrh rozpočtového opatření – pokrytí zvýšených výdajů Odboru správy majetku MMB
na materiál, energie a služby v objektech ve správě Odboru správy majetku MMB

Bc. Gabriel

91.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem sociálního bytu s komplexní
sociální podporou č. 4 v domě Běhounská 17, Brno

JUDr. Marešová

92.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem sociálního bytu s komplexní
sociální podporou č. 7 v domě Radnická 5, Brno

JUDr. Marešová
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93.

Udělení souhlasu Rady města Brna k uzavření nájemní smlouvy v celoměstském zájmu
k bytu zvláštního určení č. 9 v domě s pečovatelskou službou Stamicova 11, Brno

JUDr. Marešová

94.

Žádost o udělení výjimky z Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního
města Brna - byt č. 1, Příční 13, Brno

JUDr. Marešová

95.

Návrh na udělení výjimky ze Statutu startovacího bytu, který tvoří přílohu č.
2 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, nájemcům
startovacího bytu č. 468 v domě Vojtova 1031/9, Brno

JUDr. Marešová

96.

Žádost městské části Brno-Žabovřesky o souhlas s použitím části kladného výsledku
hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství k jinému účelu

JUDr. Marešová

97.

Návrh na svěření pravomocí Rady města Brna Bytovému odboru Magistrátu města
Brna

JUDr. Marešová

98.

Projekt “Nemocnice Milosrdných bratří – Zvýšení kybernetické bezpečnosti” – souhlas
s podáním žádosti o dotaci, návrh na pověření Nemocnice Milosrdných bratří,
příspěvkové organizace, investorskou činností

Ing. Hloušek

99.

Projekt „Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty“ – návrh na prominutí
dluhu

Ing. Hloušek

100. Projekt "ZŠ Hamry – stavební úpravy" – změna parametrů posouzení projektu, žádost
o dotaci

Ing. Hloušek

101. Projekty „Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – pro rok 2023“ – souhlasy s
podáním žádostí o dotaci

Ing. Hloušek

102. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Společnosti Podané ruce o.p.s.,
na "Pilotní projekt komplexní intenzivní podpory v oblasti duševního zdraví a zotavení
uživatelů alkoholu" - návrh rozpočtového opatření

PaedDr. Polák

103. "Strategie prevence kriminality ve městě Brně na období 2023-2028" a "Akční plán
prevence kriminality ve městě Brně na období 2023-2025"

PaedDr. Polák

104. Návrh darovací smlouvy; dar mobilních telefonů statutárnímu městu Brnu od
společnosti Packeta Innovations s.r.o.

PaedDr. Polák

105. Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti Odboru
sociální péče Magistrátu města Brna

PaedDr. Polák

106. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské
knihovny" – Projektová dokumentace – DÚR, DSP v rozsahu PDPS, IČ, AD“ – návrh
dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

Ing. Pivec

107. Veřejná zakázka malého rozsahu "Vyhodnocení a analýza účinnosti současného OPVZ
II.st. Březová nad Svitavou a analýza hydrogeologické stavby rajonu 4232 Ústecká
synklinála" - výběr dodavatele, návrh smlouvy o dílo

Ing. Pivec

108. Nadlimitní veřejná zakázka "Brno, Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu,
Etapa I a Etapa II" - výběr dodavatele, návrh smlouvy o dílo se společností AQUATIS
a.s.

Ing. Pivec

109. Podlimitní veřejná zakázka "Brno, Mendlovo náměstí - rekonstrukce kanalizace a
vodovodu" - návrh změny závazku, návrh dodatku č.1

Ing. Pivec
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110. Zjednodušené podlimitní řízení "Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín, SO 523 Kotelna" - návrh na vyloučení všech účastníků ze zadávacího řízení, zrušení
zadávacího řízení a výzva k podání nabídek

Ing. Pivec

111. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 4256/1 v k.
ú. Chrlice ve vlastnictví České republiky — ÚZSVM pro stavbu "Brno, Davídkova, MČ
Brno-Chrlice — splašková kanalizace"

Ing. Pivec

112. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 508 v k. ú.
Černovice ve vlastnictví České republiky — ÚZSVM pro stavbu "Brno, Blatouchová —
rekonstrukce kanalizace a vodovodu"

Ing. Pivec

113. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 662 v k. ú.
Česká ve vlastnictví České republiky — ÚZSVM pro stavbu "Brno, Černohorská —
splašková kanalizace"

Ing. Pivec

114. Návrh smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí se společností
EG.D, a.s. pro stavbu „Parkovací dům- Nový Lískovec – Bítešská“

Ing. Pivec

115. Návrh smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro stavbu
„Lomená 48 – dopravní obslužnost“

Ing. Pivec

116. Návrh smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy pro stavbu „Lomená 48 –
dopravní obslužnost“

Ing. Pivec

117. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dílo na přeložku sítě elektronických
komunikací na pozemcích v k.ú. Komárov, pro stavbu „Lomená 48 – dopravní
obslužnost“

Ing. Pivec

118. Záměr budoucího darování stavby rozšíření silnice č. III/37915 a částí pozemků v k.ú.
Lesná a v k.ú. Husovice do vlastnictví Jihomoravského kraje, pro stavbu „Prodloužení
TT Lesná“

Ing. Pivec

119. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 847/1 v k.ú. Trnitá

Ing. Pivec

120. Návrh budoucího zřízení služebnosti k částem pozemků p.č. 948/9 a p.č. 1023/25
v k.ú. Pisárky pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Brno, Bauerova“, stavební objekt IO
467

Ing. Pivec

121. Návrh budoucího zřízení služebnosti k části pozemku p.č. 878/2 v k.ú. Pisárky pro
stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Brno, Bauerova“, stavební objekt IO 460

Ing. Pivec

122. Návrh zřízení služebnosti k částem pozemků p.č. 1035/2 a p.č. 1161/1 v k.ú.
Zábrdovice pro stavbu „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická, včetně
bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice“

Ing. Pivec

123. Návrh zřízení služebnosti k částem pozemků v k.ú. Komárov a k.ú. Trnitá pro stavbu
„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“

Ing. Pivec

124. Návrh nabytí budovy bez čp/če – garáže, situované na pozemku p.č. 600/6 v k.ú.
Ponava pro účely stavby „Parkovací dům Sportovní“

Ing. Pivec

125. Návrh odpovědi na petici za "Odstranění hlukové zátěže vznikající od nově osazeného
odvodňovacího žlabu ve vozovce při průjezdu vozidel ve spodní části Bosonožského
náměstí"

Ing. Pivec

126. Sektorová veřejná zakázka "Brno, lokalita Viniční-Šedova - posílení zásobování vodou"

Ing. Pivec
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- návrh dodatku č.1
127. "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace ulice Olší" - návrh Dohody o
podmínkách předčasného užívání stavby

Ing. Pivec

128. Návrh výjimky z Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna pro 5
světelných míst realizovaných v rámci stavby „Park na Moravském náměstí v Brně“,
jejímž investorem je Městská část Brno-střed.

Ing. Pivec

129. Veřejná zakázka malého rozsahu Technická studie „Zastávky MHD - oblast Rosického
náměstí“ - výběr dodavatele, návrh smlouvy

Ing. Bc. Pospíšek

130. Návrh dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné
komunikační sítě pro stavbu „Bystrc MUK Kamenolom“

Ing. Bc. Pospíšek

131. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dílo k provedení vynucené přeložky
vedení sítě elektronických komunikací pro stavbu „Bystrc MUK Kamenolom“

Ing. Bc. Pospíšek

132. Návrhy smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy pro stavbu „Řezáčova –
úprava parkoviště“

Ing. Bc. Pospíšek

133. Návrh zřízení služebnosti k částem pozemků p.č. 1522/1, p.č. 1523 v k.ú. Veveří a p.č.
803/2 v k.ú. Město Brno v rámci akce „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020,
SSZ 0.10 Kounicova – Moravské náměstí"

Ing. Bc. Pospíšek

134. Návrh zřízení služebnosti k částem pozemků p.č. 6519/2 a p.č. 8390/3 v k.ú. Židenice
v rámci akce „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020, SSZ 5.07 Svatoplukova
– Markéty Kuncové“

Ing. Bc. Pospíšek

135. Návrh na schválení plánu dopravní obslužnosti území města Brna pro roky 2021 až
2025

Ing. Bc. Pospíšek

136. Návrh nabytí pozemku p.č. 2194/2 v k.ú. Žebětín pro stavbu „RK – Odbočovací pruh
Žebětínská“

Ing. Bc. Pospíšek

137. 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 - fáze 4/2022

Ing. Bc. Pospíšek

138. Návrh nařízení statutárního města Brna, kterým se stanovují maximální ceny osobní
taxislužby na území statutárního města Brna

Ing. Bc. Pospíšek

139. Návrh nařízení statutárního města Brna, kterým se stanovuje maximální cena za
přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Ing. Bc. Pospíšek

Informativní zpráva o zakázkách malého rozsahu v objemu od 1,- Kč do 200.000,- Kč
bez DPH za období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022
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