SVOLÁVÁM

schůzi Rady města Brna č. R8/236
která se koná 7.9.2022 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) Ukončení činnosti komisí Rady města Brna

Ing. Chaloupková

b) Změna platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Brnem

Ing. Jurečka

2.

Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s. - návrh na
změnu v představenstvu obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s.

Ing. Kratochvíl

3.

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

4.

Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB a
Odboru správy majetku MMB

Mgr. Slámová

5.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Lodní přívěs pro přepravu záchranného člunu pro
hasiče“ – výběr dodavatele a návrh smlouvy

Mgr. Slámová

6.

Urbanisticko-architektonická jednofázová užší projektová soutěž o návrh „Základní a
mateřská škola Sadová, Brno“ – Rozhodnutí o výběru návrhu

Ing. Doležel

7.

Krajinářsko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh
"Předprostor Domu umění a park Koliště I" – Soutěžní podmínky a Zadání soutěže

Ing. Doležel

8.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o
umístění stavby nazvané „Bystrc, MÚK Kamenolom“

Ing. Doležel

9.

Letter of Intent - vyjádření podpory Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. k
projektu "Kvantifikace přínosů zelených střech z hlediska klimatické a ekonomické
efektivity zmírňování městského tepelného ostrova "

10.

Nabídka bezúplatného převodu neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace zřizovateli statutárnímu městu Brnu

11.

Návrh smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy - „Dostavba fotbalového centra
Brno“

Mgr. Božek

12.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti Sportovní a rekreační areál Anthropos

Mgr. Božek
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13.

Schválení investičního záměru "Dopravně-technická infrastruktura pro výstavbu
chytré čtvrti Špitálka - 1. etapa"

Mgr. Kubeš

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Analýza rizik zájmového území pro výstavbu chytré
čtvrti Špitálka" – výběr dodavatele a návrh smlouvy

Mgr. Kubeš

15.

Záměr pronájmu a podmínky nabídkového řízení na pronájem prostor sloužících
podnikání v objektu kina Art v Brně, v k. ú. Veveří

Mgr. Vorlíčková

16.

Žádost o odložení platby nájemného – INTERNI, s.r.o.

Mgr. Vorlíčková

17.

Souhlas se zpracováním investičního záměru na akci "Rekonstrukce a přestavba
pavlačového domu Lidická 1864/18, k.ú. Černá Pole – Městské divadlo Brno,
příspěvková organizace"

Bc. Gabriel

18.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Dominikánské nám. 1 v Brně – oprava pochozího
chodníku II“ – výběr dodavatele, návrh smlouvy

Bc. Gabriel

19.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Husova 3 v Brně – oprava sociálního zařízení ve 2.
patře“ – výběr dodavatele, návrh smlouvy

Bc. Gabriel

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Zámečnická 2 – zpracování PD (ateliéry)“ – žádost o
prodloužení termínu realizace veřejné zakázky, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 6621054440

Bc. Gabriel

21.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Socha sv. Jana Křtitele – restaurátorská obnova“ –
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6621054241

Bc. Gabriel

22.

Adresný záměr pronájmu prostor v budově č. p. 100 na adrese Charbulova 137, Brno,
která je součástí pozemku p. č. 2154 v k. ú. Černovice, společnosti CETIN a.s.

Bc. Gabriel

23.

Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu Kobližná 10, k. ú. Město Brno

Bc. Gabriel

24.

Žádost nájemce U ČÁPA PIVNICE s.r.o., o rozšíření předmětu nájmu v budově Obilní
trh 10, k. ú. Veveří, návrh dodatku č. 4

Bc. Gabriel

25.

Bytový dům Bedřichovická – 2.etapa – záměr výstavby, návrh rozpočtového opatření

JUDr. Marešová

26.

"Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce: "Celková rekonstrukce bytového domu
Vranovská 365/1a, na pozemku parc. č. 977 v k. ú. Zábrdovice" - návrh změny
závazku, návrh dodatku č.3 ke smlouvě o dílo, zvýšení nákladů akce"

JUDr. Marešová

27.

„Technická a dopravní infrastruktura ulic K Jezerům a Výmlatiště“ – návrh smlouvy o
převodu práv a povinností z územního rozhodnutí se společností EG.D, a.s. k umístění
energetického zařízení

JUDr. Marešová

28.

Pronájem bytu zvláštního určení - bezbariérového bytu č. 1B105 v domě Vojtova 9,
Brno

JUDr. Marešová

29.

Projekt "Inovace služeb a modernizace technologií ústřední knihovny Knihovny Jiřího
Mahena v Brně" - souhlas s podáním žádosti o dotaci, návrh na pověření Knihovny
Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, investorskou činností

Ing. Hloušek

30.

Projekt "Revitalizace interiérů a inovace technického vybavení poboček Knihovny
Jiřího Mahena v Brně" – souhlas s podáním žádosti o dotaci, návrh na pověření
Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, investorskou činností

Ing. Hloušek
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31.

Projekt "Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody
Housing First" – žádost o dotaci

Ing. Hloušek

32.

Projekt "Elektrovozy pro MČ Brno-Medlánky" – žádost o dotaci

Ing. Hloušek

33.

Sektorová veřejná zakázka „Brno, Domov pro seniory Kociánka - prodloužení
vodovodního řadu“ — návrh výzvy k podání nabídky.

Ing. Pivec

34.

Nadlimitní veřejná zakázka "Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a
MŠ Staňkova 14, ulice Střední – projektová dokumentace a další služby" - zahájení
zadávacího řízení

Ing. Pivec

35.

Nadlimitní veřejná zakázka "Dostavba kanalizace v Brně II.- výběr týmu správce
stavby" - návrh změny závazku; návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb se
společnostmi Garnets Consulting a.s. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Pivec

36.

Nadlimitní veřejná zakázka "Dostavba kanalizace v Brně II - výběr zhotovitele
dostavby kanalizace" - návrh změny závazku, návrh dodatku č. 3

Ing. Pivec

37.

Podlimitní veřejná zakázka "Brno, Hlinky - rekonstrukce vodovodu, úsek tramvajová
zastávka Lipová" - zahájení zadávacího řízení

Ing. Pivec

38.

Podlimitní veřejná zakázka "Brno, Zelná - splašková kanalizace" - návrh změny
závazku, návrh dodatku č.1

Ing. Pivec

39.

Zjednodušené podlimitní řízení „Revitalizace předprostor Kounicova-Šumavská“–
Výzva k podání nabídky

Ing. Pivec

40.

Návrh Dohody o převodu některých práv a povinností ze společného povolení se
společností CETIN a.s. pro stavbu „Mendlovo náměstí – úprava veřejného
prostranství“

Ing. Pivec

41.

Návrh Dodatku č. 1 k dohodě o narovnání se společností Technické sítě Brno, akciová
společnost

Ing. Pivec

42.

Návrh dohody o majetkovém vypořádání v souvislosti s předáním stavebních objektů
realizovaných v rámci stavby „Silnice I/42 Brno, Žabovřesky, mosty ev. č. 42-002.1,2 a
ev. č. 42-002A.1,2“

Ing. Bc. Pospíšek

43.

Návrh smlouvy o právu provést stavbu a návrh nájemní smlouvy pro stavbu „II/373
Brno, ul. Jedovnická – SO 103 - Chodníky“ na části pozemku p.č. 710/2 v k.ú. Kanice

Ing. Bc. Pospíšek

44.

Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebností pro
inženýrské sítě statutárního města Brna umístěné ve stavbě velínu Pisáreckého tunelu
v k. ú. Nový Lískovec

Ing. Bc. Pospíšek

45.

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú.
Tuřany pro stavbu „ORG 2501 RK BCŠ ZŠ Dvorecká, ul. Pratecká přechod“

Ing. Bc. Pospíšek

46.

Návrh zřízení služebnosti k pozemku p.č. 755/1 v k.ú. Zábrdovice v rámci akce
„Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“

Ing. Bc. Pospíšek

47.

Návrh bezúplatného nabytí komunikační stavby "Rekonstrukce ZŠ Hapalova – Marie
Hübnerové - Parkoviště" v k. ú. Řečkovice

Ing. Bc. Pospíšek
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