SVOLÁVÁM

schůzi Rady města Brna č. R8/238
která se koná 21.9.2022 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) Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z8/40

Ing. Chaloupková

b) Návrh na zrušení pracovních skupin zřízených Radou města Brna a odvolání členů
jmenovaných z titulu funkce člena Zastupitelstva města Brna/zastupitelstva městské
části

Ing. Chaloupková

c) Návrh organizační změny Magistrátu města Brna Odboru sociální péče
d) Návrh aktualizace Organizačního řádu Magistrátu města Brna, části platné pro
Živnostenský úřad města Brna
e) Prodloužení funkčního období ředitelky Mateřské školy, Brno, Puchýřova 13a,
příspěvková organizace
f) Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Chovánku - dětského
centra rodinného typu, příspěvkové organizace

PaedDr. Polák
JUDr. Macháčková

PhDr. Hruška

Ing. Jurečka

g) Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka
Mateřské školy Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvkové organizace

PhDr. Hruška

h) Návrh na jmenování konkurzní komise v konkurzním řízení na obsazení místa
ředitel/ka Základní školy Brno, Hamry 12, příspěvkové organizace

PhDr. Hruška

ch) Návrh na jmenování konkurzní komise v konkurzním řízení na obsazení místa
ředitel/ka Mateřské školy Brno, Gabriely Preissové 8, příspěvkové organizace

PhDr. Hruška

i) Návrh na změnu platových tarifů a příplatků za vedení ředitelů a ředitelek školských
zařízení

PhDr. Hruška

j) Návrh na stanovení platu ředitelce Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvkové organizace

Ing. Vaněček

2.

Projednání usnesení 32. jednání Sněmu starostů

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Teplárny Brno, a.s. - zpráva o
uplatňování a aktualizace Územní energetické koncepce statutárního města
Brna, žádost o udělení pokynu akcionáře
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4.

Zpráva o ztrátě z titulu navýšení cen energií a paliv za období červenec 2022 u
veřejné přepravy cestujících

5.

Návrh na schválení organizační struktury s počty funkčních míst v organizačních
celcích Městské policie Brno při zachování stávajícího počtu funkčních míst

6.

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

Ing. Červencová

7.

Brněnské Vánoce 2022 – návrh realizace akce

Mgr. Bc. Geisler

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Realizace společné expozice statutárního města
Brna a Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava. z.s.p.o. na veletrhu cestovního
ruchu Regiontour 2022“ - výběr dodavatele a návrh smlouvy

Mgr. Bc. Geisler

9.

Aktualizace Přílohy č.3 Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve
městě Brně.

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Gastro zařízení pro kuchyni Magistrátu města
Brna“ – výběr dodavatele a návrh smlouvy

Mgr. Slámová

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Jazykové kurzy pro zaměstnance MMB“ –
výběr dodavatelů; návrhy smluv

Mgr. Slámová

12.

Návrh smlouvy o spolupráci se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů ČR,
z.s.

Mgr. Slámová

13.

Návrh smlouvy o provedení divadelního představení

Mgr. Slámová

14.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Změny č.1 Územního plánu Ochoz u
Brna

Ing. Doležel

15.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro společné územní a
stavební řízení stavby nazvané „Novostavba bytového domu na parc. č. 587/3, ulice
Staňkova 374/20, Brno-Královo Pole“

Ing. Doležel

16.

Návrh dodatků ke smlouvám a dohodám v souvislosti s převodem Varovného
informačního systému (VIS)

17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Opravy a rekonstrukce vybraných
SSO" - návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 4221054628.

Ing. Vaněček

18.

Návrh rozpočtového opatření na zajištění rekonstrukcí sběrných středisek odpadů

Ing. Vaněček

19.

Akceptace žádostí o investiční dotace v rámci dotačního programu "Podpora vytváření
zelených střech"

Ing. Vaněček

20.

Návrh Protokolu č. 28 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo
Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci

Ing. Vaněček

21.

Návrh na vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Správě hřbitovů města
Brna, příspěvkové organizaci

Ing. Vaněček

22.

Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných
výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2022
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23.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Anketa o nejlepší sportovce města Brna pro léta
2023-2025“ – návrh výjimky z Metodiky, návrh dodatku

Mgr. Božek

24.

Návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě – Anthropos sportovní a rekreační
areál

Mgr. Božek

25.

Návrh dohody o vypořádání vzájemných práv a povinností ze smlouvy o dílo č.
5121054084 uzavřené s Petrem Sobotkou

Mgr. Božek

26.

Projekt výstavby Janáčkova kulturního centra v Brně, nadlimitní veřejná zakázka na
stavební práce "Výstavba Janáčkova kulturního centra v Brně" - zahájení zadávacího
řízení

27.

Návrh Programu 2023 pro poskytování dotací na zachování a obnovu kulturních
památek z rozpočtu města Brna

Ing.arch. Zedníček

28.

Návrh Programu 2023 pro poskytování dotací vlastníkům památkově významných
staveb z rozpočtu města Brna

Ing.arch. Zedníček

29.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Bentley Select – program podpory SW produktů
Bentley“ - výběr dodavatele a návrh smlouvy

Ing. Menšík

30.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Modul výměny dokumentů pro e-spis“ - výběr
dodavatele a návrh smlouvy

Ing. Menšík

31.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Obnova maintenance CloverCARE“ - výběr
dodavatele a návrh smlouvy

Ing. Menšík

32.

Návrh výpovědi servisní smlouvy č. 5314170583 uzavřené mezi statutárním městem
Brnem a společností FoNet, spol. s r.o.

Ing. Menšík

33.

Minigranty Mendel – možnost zapojení příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem
je statutární město Brno

Mgr. Kubeš

34.

Návrh předběžné kalkulace vyrovnávací platby za závazek veřejné služby FabLab
Brno s.r.o., na období 1. 9. 2022 - 28. 2. 2023

Mgr. Kubeš

35.

Návrh Dohody o ukončení smlouvy č. 66052016 o nájmu nebytových prostor uzavřené
mezi statutárním městem Brnem a Studiem Ventus s.r.o.

Mgr. Kubeš

36.

Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 6619033691 uzavřené mezi
statutárním městem Brnem a Divadelním studiem "V", z.s.

Mgr. Kubeš

37.

Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh "Socha
Marie Restituty Kafkové v Brně"

Mgr. Vorlíčková

38.

Schválení investičního záměru: „NKP Špilberk-rekonstrukce strážnice“

Mgr. Vorlíčková

39.

Zvýšení celkových rozpočtových nákladů investiční akce „Dokončení rekonstrukce
restaurace v objektu Besedního domu“ Filharmonie Brno, příspěvkové organizace

Mgr. Vorlíčková

40.

Žádosti o poskytnutí dotací dle Dotačního programu pro poskytnutí investičních dotací
v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů v roce 2022

Mgr. Vorlíčková

41.

Návrh na uložení ostatků Karola Divína na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova
města Brna

Mgr. Vorlíčková
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42.

Návrh smlouvy o provedení dražby - zpeněžení pozemku p. č. 1086, jehož součásti je
stavba - objekt k bydlení Vranovská 309/12, v k. ú. Zábrdovice

Mgr. Baborovská

43.

Návrh smlouvy o provedení dražby - zpeněžení pozemku p. č. 176 v k. ú. Ořešín

Mgr. Baborovská

44.

Návrh smlouvy o provedení dražby - zpeněžení pozemku p. č. 2676 v k. ú. Černovice

Mgr. Baborovská

45.

Návrh Smlouvy o provedení dražby- zpeněžení pozemku p.č. 599/16 v k.ú. Mokrá Hora

Mgr. Baborovská

46.

Nabytí majetku - stavby bez č.p./č.e. postavené na pozemku p.č. 532/3, tenisového
hřiště s povrchem z umělé trávy na pozemku p.č. 532/4 v k.ú. Ivanovice do majetku
statutárního města Brna a svěření městské části Brno-Ivanovice

Mgr. Baborovská

47.

Návrh na udělení předchozího souhlasu s přijetím majetku nepatrné hodnoty –
nemovitých věcí statutárním městem Brnem dle ustanovení § 154 zákona č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, jako vypravitelem pohřbu

Mgr. Baborovská

48.

Návrh na neuznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2714/1 v k. ú.
Kohoutovice

Mgr. Baborovská

49.

Návrh svěření majetku města městské části Brno-Bohunice, pozemek p.č. 203/12 v
k.ú. Bohunice

Mgr. Baborovská

50.

Záměr a návrh směny části pozemku p.č. 294/1 za pozemek p.č. 267/26, vše v k.ú.
Brněnské Ivanovice

Mgr. Baborovská

51.

Návrh dispozice s pozemkem p. č. 2599 k. ú. Bosonohy

Mgr. Baborovská

52.

Návrh dispozice s pozemkem p.č. 1425 v k.ú. Bystrc

Mgr. Baborovská

53.

Záměr dispozice s pozemkem p.č. 4343 v k.ú. Bystrc

Mgr. Baborovská

54.

Záměr propachtování částí pozemku p. č. 1938/30 v k. ú. Bystrc

Mgr. Baborovská

55.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 255/2, k.ú. Ponava

Mgr. Baborovská

56.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1236/2 k. ú. Kohoutovice

Mgr. Baborovská

57.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 143/2 v k. ú. Lesná

Mgr. Baborovská

58.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2196, k.ú. Bystrc

Mgr. Baborovská

59.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 57/3 v k.ú. Štýřice

Mgr. Baborovská

60.

Návrh pronájmu části pozemku p. č. 988/1 k. ú. Maloměřice

Mgr. Baborovská

61.

Návrh společného nájmu pozemku p. č. 888/9 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví ČR –
Státní pozemkový úřad

Mgr. Baborovská

62.

Návrh výpovědi nájemní smlouvy č. 62052034 týkající se nájmu pozemku p.č. 600/6
v k.ú. Ponava, návrh výzvy k odstranění stavby garáže bez čp/če umístěné na pozemku
p.č. 600/6, vše v k.ú. Ponava

Mgr. Baborovská

63.

Návrh na zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty k pozemkům a k částem
pozemků v k.ú. Stránice

Mgr. Baborovská
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64.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava bytů č. 7 a 22 v objektu Vlhká 4, Brno“ –
výběr dodavatele, návrh smlouvy

Bc. Gabriel

65.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava nebytového prostoru – ateliéru na objektu
Moravské nám. 15, Brno“ – výběr dodavatele, návrh smlouvy

Bc. Gabriel

66.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Koliště 19 – servis vzduchotechniky a klimatizace“ –
odstoupení od smlouvy

Bc. Gabriel

67.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Cejl 61 – výměna zastřešení atria“ – návrh dodatku
č. 3 ke smlouvě o dílo č. 6621052963

Bc. Gabriel

68.

Nadlimitní veřejná zakázka „Ostraha vybraných objektů, areálů a pozemků ve
vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB“ – návrhy
dodatků č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě, návrh změny závazku

Bc. Gabriel

69.

Žádost o umožnění vstupu do bývalého vojenského areálu při ul. Lerchově - akce „Den
boje za svobodu a demokracii“

Bc. Gabriel

70.

Žádost o pronájem nebytových prostor v budově bez č.p./č.e., která je součástí
pozemku p. č. 1455/1 v k. ú. Pisárky, návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor
sloužících podnikání

Bc. Gabriel

71.

Adresný záměr pronájmu pozemku p. č. 465 včetně budovy Údolní 10, č. p. 389, která
je jeho součástí, a pronájmu pozemku p. č. 466, vše v k. ú. Veveří, Ženskému
vzdělávacímu ústavu Brno, z.ú.

Bc. Gabriel

72.

Návrh pronájmu prostor v objektu Cejl 531/75, k.ú. Zábrdovice

Bc. Gabriel

73.

Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Dominikánské náměstí 1/Husova
12, k. ú. Město Brno

Bc. Gabriel

74.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v budově
Starobrněnská 14, k. ú. Město Brno

Bc. Gabriel

75.

Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v areálu Pisárecká 11, k.ú.
Pisárky

Bc. Gabriel

76.

Žádost o ukončení nájmu parkovacího stání č. 14 v budově Zderadova 3, k.ú. Trnitá

Bc. Gabriel

77.

Návrh ukončení nájmu parkovacích stání před areálem Šumavská 33, na pozemku p.č.
1098/8, k.ú. Veveří

Bc. Gabriel

78.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Právní a poradenské služby pro projekt Dostupné
bydlení v Brně včetně zastoupení zadavatele v koncesním řízení" - výběr dodavatele a
návrh smlouvy

JUDr. Marešová

79.

Nadlimitní veřejná zakázka na služby „Zpracování projektové dokumentace bytové
výstavby Přízřenice“ - návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o zpracování projektové
dokumentace a o výkonu autorského dozoru, návrh změny závazku

JUDr. Marešová

80.

„Výstavba v lokalitě Tuřany- Holásky“ – Smlouva o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí

JUDr. Marešová

81.

"Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" - návrh smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě

JUDr. Marešová
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82.

Návrh na poskytnutí bytů v celoměstském zájmu Diecézní charitě Brno

JUDr. Marešová

83.

Návrh na pronájem startovacího bytu č. 20 v domě Mostecká 12, Brno, žadatelům o
startovací byt

JUDr. Marešová

84.

Návrh žadatelů o pronájem běžného bytu v celoměstském zájmu č. 214 v domě
Jabloňová 28, Brno, a běžného bytu v celoměstském zájmu č. 6 v domě Bratislavská
86, Brno,

JUDr. Marešová

85.

Návrh žadatele o pronájem běžného bytu č. 7 v domě Milady Horákové 1a, Brno,
v celoměstském zájmu

JUDr. Marešová

86.

Návrh žadatele o pronájem sociálního bytu č. 14 v domě Podnásepní 2,
Brno, s komplexní sociální podporou

JUDr. Marešová

87.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem sociálního bytu bez komplexní
sociální podpory č. 150 v domě Jabloňová 22, Brno

JUDr. Marešová

88.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem sociálního bytu č. 202 v domě
Mendlovo náměstí 24/14, Brno bez potřeby komplexní sociální podpory

JUDr. Marešová

89.

Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na pronájem sociálního bytu č. 27 v domě
Zderadova 3, Brno s potřebou komplexní sociální podpory

JUDr. Marešová

90.

Návrh na změnu usnesení Rady města Brna č. R8/233 konané dne 24.8.2022 bod č.
145 ve věci pronájmu bytu č. 7 v domě Vlhká 179/22, Brno, s komplexní sociální
podporou

JUDr. Marešová

91.

Projekt "Integrace ukrajinských uprchlíků ve městě Brně" - návrh rozpočtového
opatření

PaedDr. Polák

92.

Návrh aktualizovaného znění Základní sítě sociálních služeb města Brna pro rok 2023
(registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů)

PaedDr. Polák

93.

Bydlení s podporou v objektu Francouzská 42 - návrh na prodloužení nájemních smluv

PaedDr. Polák

94.

Návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání
č. 7214033751 v objektu Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace

PaedDr. Polák

95.

Projekt "Rozšíření monitoringu a logování síťových prvků SMB" - posouzení projektu,
žádost o dotaci

Ing. Hloušek

96.

Projekt "Brno pomáhá pečovat doma - Socio info point" – posouzení projektu, žádost o
dotaci

Ing. Hloušek

97.

Projekt "ZŠ Otevřená – vnitřní vybavení" – žádost o dotaci

Ing. Hloušek

98.

Projekt "ZŠ Vejrostova – vnitřní konektivita školy, odborné učebny včetně zázemí"žádost o dotaci

Ing. Hloušek

99.

Projekt "Modernizace odborných učeben a bezbariérovost" - žádost o dotaci

Ing. Hloušek

100. Projekt "ZŠ Blažkova – vybudování dvou odborných učeben pro výuku" - žádost o
dotaci
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101. Projekt „Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a
technické gramotnosti žáků, ZŠ Bosonožská“– žádost o dotaci

Ing. Hloušek

102. Projekt "ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně" – žádost o
dotaci

Ing. Hloušek

103. Projekt "Přístavba odborných učeben v městské části Brno-Žabovřesky" – žádost o
dotaci

Ing. Hloušek

104. Projekt "ZŠ Brno, Merhautova 37 – Konektivní škola v polytechnickém světě práce" žádost o dotaci

Ing. Hloušek

105. Projekt "Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti“ – žádost o dotaci

Ing. Hloušek

106. Projekt "ZŠ Heyrovského - vybudování zázemí a odborných učeben" - žádost o dotaci

Ing. Hloušek

107. Projekt "Nový domov“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční
výpomoci

Ing. Hloušek

108. Žádost Městské části Brno-Bystrc o snížení finanční spoluúčasti na investičních akcích
realizovaných statutárním městem Brnem

Ing. Pivec

109. Aktualizace rozpočtu akcí zajišťovaných společností Brněnské vodárny a kanalizace,
a.s. – září 2022 – návrh dodatku č. 89 k mandátní smlouvě č. 56019271 – návrh
rozpočtového opatření

Ing. Pivec

110. Veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění skalních svahů, ulice Kamenná, Brno –
Štýřice" - výběr dodavatele, návrh smlouvy o dílo

Ing. Pivec

111. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Rekonstrukce historického
vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně - nákup
mobilního oplocení" - návrh výjimky z Metodiky a návrh svěření pravomoci

Ing. Pivec

112. Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Výstavba Multifunkční sportovní a
kulturní haly v Brně“ - výběr dodavatele a návrh smlouvy

Ing. Pivec

113. Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce - "Akademické náměstí včetně
parkovacího domu - zhotovitel stavby"- výběr zhotovitele a návrh smlouvy, návrh na
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

Ing. Pivec

114. Nadlimitní veřejná zakázka "Obnova mobiliáře ve městě Brně" - návrh dodatku č.1 a
návrh na zrušení usnesení schůze RMB č.R8/234 konané dne 31.08.2022, bod č. 118

Ing. Pivec

115. Zjednodušené podlimitní řízení "Vybudování venkovního pavilonu pro výuku
přírodních věd ZŠ Vedlejší - projektová dokumentace a další služby“ - návrh výzvy k
podání nabídek

Ing. Pivec

116. Zjednodušené podlimitní řízení "Rekonstrukce vybraných vnitřních prostor ZŠ
Vedlejší - projektová dokumentace a další služby“ - návrh výzvy k podání nabídek

Ing. Pivec

117. Zjednodušené podlimitní řízení "Cyklistická stezka Hladíkova" - návrh změny závazku

Ing. Pivec

118. Podlimitní veřejná zakázka "ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů" - návrh
změny závazku

Ing. Pivec

119. Podlimitní veřejná zakázka "Brno, Kopečná - odstranění havarijního stavu" - návrh
změny závazku, návrh dodatku č.1

Ing. Pivec
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120. Podlimitní veřejná zakázka "Stavební úpravy Atria a navazujících ploch Waldorfské
základní a mateřské školy"- návrh změny závazku, návrh dodatku č. 4

Ing. Pivec

121. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení vynucené přeložky vedení sítě
elektronických komunikací se společností Quantcom, a.s. pro stavbu „Nábřeží řeky
Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“

Ing. Pivec

122. Návrh smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností
CETIN a.s. pro stavbu "Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I — rekonstrukce
kanalizace a vodovodu"

Ing. Pivec

123. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě darovací stavby rozšíření silnice č. III/37915 a částí
pozemků v k.ú. Lesná a k.ú. Husovice, do vlastnictví Jihomoravského kraje, pro stavbu
„Prodloužení TT Lesná“

Ing. Pivec

124. Návrh Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě ev.č. 5622030258 k části pozemku p.č. 847/1 v
k.ú. Trnitá

Ing. Pivec

125. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Trnitá a k.ú. Komárov
pro stavbu „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“

Ing. Pivec

126. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 3409/1, 3460 a 3490/1 v
k. ú. Líšeň pro stavbu "MČ Líšeň, ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická —
dostavba splaškové a dešťové kanalizace, komunikace"

Ing. Pivec

127. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům v k.ú. Pisárky pro
stavbu „Multifunkční sportovní a kulturní centrum“

Ing. Pivec

128. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k částem pozemků v k.ú.
Pisárky, pro stavbu „I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
infrastruktury MSKC“, objekt IO 403 Přeložka VO-TSB

Ing. Pivec

129. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k části pozemku p.č. 168/54
v k.ú. Pisárky, pro stavbu „I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
infrastruktury MSKC“, objekt IO 421.1 VO Komunikace 1. etapa (VO – Rozvaděč VO)

Ing. Pivec

130. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům v k.ú. Pisárky pro
stavbu „I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury
MSKC“, objekt IO 440 VO ulice Křížkovského

Ing. Pivec

131. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k částem pozemků v k.ú.
Pisárky, pro stavbu „I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
infrastruktury MSKC“, objekt 441 VO Parkoviště P4

Ing. Pivec

132. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k částem pozemků v k.ú.
Pisárky, pro stavbu „I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
infrastruktury MSKC“, objekt IO 442.1 VO Parkoviště P5

Ing. Pivec

133. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k částem pozemků v k.ú.
Pisárky, pro stavbu „I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
infrastruktury MSKC“, objekt IO 443.1 VO Parkoviště P6

Ing. Pivec

134. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k částem pozemků, v k.ú.
Pisárky, pro stavbu „I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
infrastruktury MSKC“, objekt IO 444.1 VO Zpevněná plocha P7

Ing. Pivec
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135. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k částem pozemků v k.ú.
Pisárky, pro stavbu „I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
infrastruktury MSKC“, objekt IO 445.1 VO Zpevněná plocha P

Ing. Pivec

136. Návrh nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části
pozemku p. č. 889/1 v k. ú. Pisárky pro stavbu "Brno, areál Pisárky — odvodnění
dílčích ploch u vjezdové vrátnice"

Ing. Pivec

137. Návrh dohody o zrušení služebnosti k pozemku p.č. 2698/7 v k.ú. Kuřim - společnost
Kuřimská průmyslová, s.r.o, v likvidaci.

Ing. Pivec

138. Návrh výjimky z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských
sítí pro ČEZ Distribuce, a.s., v rámci stavby „Březová n. S. - Muzlov, VN2235, obnova
VN.

Ing. Pivec

139. Návrh rozpočtového opatření – přesun kapitálových výdajů na financování
rekonstrukcí komunikací v rozpočtu Odboru dopravy MMB

Ing. Bc. Pospíšek

140. 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 6/2022

Ing. Bc. Pospíšek

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

Ing. Bc. Pospíšek

142. Veřejná zakázka malého rozsahu Technická studie „Ulice Vídeňská v úseku Poříčí Renneská“ - návrh výjimky z metodiky, výběr dodavatele a návrh objednávky

Ing. Bc. Pospíšek

143. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro akci „SSZ Přístavní – Obvodová“

Ing. Bc. Pospíšek

144. Návrh zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 1640/1, p.č. 1734/1, p.č. 1775/1 v k.ú.
Slatina v rámci akce „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“

Ing. Bc. Pospíšek

Informativní zpráva - plnění rozpočtu a plánu tvorby a čerpání peněžních fondů
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru
zdraví MMB k 30.6.2022

JUDr. Rabušicová

Informativní zpráva - Následné veřejnosprávní kontroly provedené v roce 2022
Odborem zdraví MMB u příspěvkových organizací města Brna

JUDr. Rabušicová

Informativní zpráva - Dodatky ke smlouvě o spolupráci - Brněnské Vánoce

Ing. Pivec

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

Mgr. Bc. Geisler

Informativní zpráva - závěrečná zpráva Brněnské Vánoce 2021

Mgr. Bc. Geisler
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