SVOLÁVÁM

schůzi Rady města Brna č. R8/229
která se koná 27.7.2022 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 změny Jednacího řádu Rady města Brna

Ing. Chaloupková

2.

Přehled zahraničních pracovních cest za duben–červen 2022

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s. - změna v
představenstvu a dozorčí radě obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s.

4.

Návrh dopisu primátorky města Brna předsedovi Správy státních hmotných rezerv ve
věci zásobování obchodní společnosti Teplárny Brno, a. s., lehkými topnými oleji

5.

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

Ing. Červencová

6.

DRUKOV Zábrdovice družstvo - návrh dalšího postupu

Ing. Červencová

7.

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

Ing. Doležel

8.

Návrh plné moci pro společnost Tomáš Dvořák architekti s.r.o. k zastupování
statutárního města Brna v právních jednáních umožňujících realizaci stavby
"Rekonstrukce podchodu pod Hlavním nádražím v Brně - 1. etapa"

Ing. Doležel

9.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci na zpracování
dokumentu „Metodika zpracování regulačních plánů 2022“

Ing. arch. Pannová

10.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci na zpracování dokumentu
„Metodika pro zpracování územních studií 2022“

Ing. arch. Pannová

11.

Výzvy k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok
2023 v programech pro oblast zdraví

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Oprava patek tribuny Srbská“ – výběr
dodavatele, návrh smlouvy s dodavatelem OKNOSTUDIO Stavební s.r.o.

Mgr. Božek

13.

Žádost společnosti FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., ve věci změny názvu Městského
fotbalového stadionu na ul. Srbská 47a v Brně na název "ADAX Invest arena" na
ligovou sezónu 2022/2023

Mgr. Božek

Sestava vytvořena 21.7.2022 v 14:47

1/5

Mgr. Bednář
Ing. Kratochvíl

Ing. Špaček

JUDr. Rabušicová

Vygenerováno programem eMMB

14.

Souhlas s odstraněním stavby – objektů bez č.p., p.č. 694, 695, 696, 697, 698, úprava
plochy p.č. 733/2, k. ú Veveří, obec Brno

Mgr. Kubeš

15.

Návrh na uložení ostatků Heleny Halířové do čestného hrobu operního pěvce Václava
Halíře na Ústředním hřbitově města Brna

Mgr. Vorlíčková

16.

Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím na realizaci
projektu "Participace ve školách" - návrh rozpočtového opatření

Ing. Banti

17.

Návrh pronájmu pozemků v k.ú. Obřany lokalita U Splavu, návrh na zrušení usnesení
schůze RMB č. R8/214., konané dne 13.4.2022, bod č. 36

Mgr. Baborovská

18.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 811/5 a p.č. 813/2, k.ú. Přízřenice z
vlastnictví ČR‑ÚZSVM

Mgr. Baborovská

19.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na
základě smlouvy s omezujícími podmínkami

Mgr. Baborovská

20.

Návrh na zřízení služebnosti k tíži pozemku p. č. 1086, jehož součástí je stavba objekt k bydlení Vranovská 309/12, v k. ú. Zábrdovice

Mgr. Baborovská

21.

Záměr a návrh prodeje části pozemku p.č. 1688/106, k.ú. Jundrov

Mgr. Baborovská

22.

Záměr a návrh prodeje pozemku p. č. 5041/129 a části pozemku p. č. 6237/8, oba v k.
ú. Líšeň

Mgr. Baborovská

23.

Záměr a návrh prodeje pozemku p.č. 335/1 v k.ú. Starý Lískovec

Mgr. Baborovská

24.

Návrh prodeje části pozemku p.č. 3882/1 v k.ú. Řečkovice, návrh změny usnesení
schůze RMB č. R8/222, konané dne 1.6.2022, bod č. 71

Mgr. Baborovská

25.

Záměr a návrh prodeje pozemku p.č. 496/12 v k.ú. Žebětín

Mgr. Baborovská

26.

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

Mgr. Baborovská

27.

Návrh pronájmu části pozemku p.č. 687/2, k.ú. Bystrc

Mgr. Baborovská

28.

Návrh pronájmu pozemků p.č. 9339, 9340 v k.ú. Líšeň

Mgr. Baborovská

29.

Návrh propachtování pozemku p.č. 7569/10 a částí pozemků p.č. 7569/6, 7569/11 v
k.ú. Židenice

Mgr. Baborovská

30.

Návrh dispozice s částmi pozemku p.č. 67/8, k.ú. Bystrc

Mgr. Baborovská

31.

Návrh dispozice s pozemkem p.č. 5363, k.ú. Bystrc

Mgr. Baborovská

32.

Záměr směny pozemků p.č. 7551/20, p.č. 7551/22 a p.č. 7551/64, vše v k.ú. Židenice.

Mgr. Baborovská

33.

Záměr dispozice týkající se části pozemku p.č. 493/2 v k.ú. Ivanovice a části pozemku
p.č. 866/4 a pozemku p.č. 866/5, oba v k.ú. Jinačovice, a návrh postupu v soudním
řízení

Mgr. Baborovská

34.

Nadlimitní veřejná zakázka na služby „Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa zpracování projektové dokumentace a autorský dozor" - návrh dodatku č. 3 ke
Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, návrh změny závazku.
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35.

Podlimitní veřejná zakázka "Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového
domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá" - návrh na nevyhovění žádosti dodavatele na
změnu závazku, návrh odpovědi jménem primátorky města Brna

JUDr. Marešová

36.

Umístění a provozování sítě elektronických komunikací pro poskytování služeb v
bytovém domě Vranovská 365/1a, Brno - návrh Dohody o užívání.

JUDr. Marešová

37.

Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného plnění rozpočtu příjmů
a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Fondu bytové výstavby v roce 2022

JUDr. Marešová

38.

Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření

JUDr. Marešová

39.

Nájem sociálního bytu s komplexní sociální podporou č. 3 v domě Dukelská třída 59b,
Brno,

JUDr. Marešová

40.

Návrh na poskytnutí bytu v celoměstském zájmu spolku HROŠI BRNO z.s.

JUDr. Marešová

41.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem sociálního bytu s komplexní
sociální podporou č. 18 v domě Zderadova 3, Brno, v rámci projektu „Kontaktní místo
pro bydlení v Brně“

JUDr. Marešová

42.

Návrh na prodloužení doby nájmu bytů pronajatých v celoměstském zájmu spolku
Sportovně střelecký klub policie Kometa Brno z.s.

JUDr. Marešová

43.

Návrh na pronájem startovacího bytu č. 54 v domě Stamicova 827/11, Brno
vylosovaným žadatelům o startovací byt

JUDr. Marešová

44.

Návrh na pronájem bytu č. 5 v domě Pavlovská 27, Brno, v celoměstském zájmu
spolku SKKP Handball Brno, z.s.

JUDr. Marešová

45.

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem sociálního bytu s komplexní sociální
podporou č. 15 v domě Plynárenská 4, Brno,

JUDr. Marešová

46.

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č. 250 v domě
Jabloňová 22, Brno, v celoměstském zájmu

JUDr. Marešová

47.

Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem sociálních bytů v domě Podnásepní
86/2 byt č. 13 a v domě Bratislavská 41 byt č. 10.3 v Brně s komplexní sociální
podporou

JUDr. Marešová

48.

Přehled bytů poskytnutých v celoměstském zájmu za 1. pololetí roku 2022

JUDr. Marešová

49.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace a autorský dozor
projektanta sanace skalního řícení v ulici Práčata, Městská část Brno-Bosonohy opakovaná II“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6622050270

Bc. Gabriel

50.

Zjednodušené podlimitní řízení „Modernizace ubytovny Lomená 48“ – výběr
dodavatele a návrh smlouvy o dílo

Bc. Gabriel

51.

Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s aktualizací rozpočtu kapitálových výdajů
Odboru správy majetku MMB

Bc. Gabriel

52.

Návrh pronájmu nebytových prostor a pozemků v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky,
v souvislosti s pořádáním letního multižánrového festivalu „TrutnOFF BrnoON Open
Air Festival 2022“

Bc. Gabriel

53.

Návrh rozpočtového opatření – zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru

Bc. Gabriel
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správy majetku MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022.
54.

Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku ve zjednodušeném režimu
„Domov pro seniory Nopova“ – koncese na služby

PaedDr. Polák

55.

Návrh na uzavření nájemních smluv se společností SAKO Brno, a.s. za
účelem umístění fotovoltaických panelů na objekty Domova pro seniory Vychodilova,
příspěvkové organizace

PaedDr. Polák

56.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Domovu pro seniory Vychodilova, příspěvkové
organizaci. z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Podpora paliativní péče
v sociálních službách“

PaedDr. Polák

57.

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

PaedDr. Polák

58.

Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026

PaedDr. Polák

59.

Schválení investičního záměru „Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením
Menšíkova“

PaedDr. Polák

60.

Nadlimitní veřejná zakázka "Brno, Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" zahájení zadávacího řízení

Ing. Pivec

61.

Podlimitní veřejná zakázka „III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce provozní budovy“ - návrh změny
závazku a návrh zvýšení celkových rozpočtových nákladů.

Ing. Pivec

62.

Sektorová veřejná zakázka "Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" výběr dodavatele, návrh smlouvy o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s
r.o.

Ing. Pivec

63.

Sektorová veřejná zakázka "Brno, Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a
vodovodu" - výběr dodavatele, návrh smlouvy o dílo se společností Dopravní stavby
Brno, s.r.o.

Ing. Pivec

64.

Sektorová veřejná zakázka „Brno, Bauerova - drobná rekonstrukce vodovodu“ —
návrh výzvy k podání nabídky.

Ing. Pivec

65.

Návrh na pověření vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dokumentů dle
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 26. 11. 2021 na
realizaci akce "Janáčkovo kulturní centrum" v Brně - II. etapa

Ing. Pivec

66.

Nadlimitní veřejná zakázka "12. stavba sekundárního kolektoru Česká - Středova DÚR, DSP a PDPS" - návrh změny závazku

Ing. Pivec

67.

Nadlimitní veřejná zakázka "I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - Etapa I" - návrh dodatku
č. 7 ke Smlouvě o dílo

Ing. Pivec

68.

Veletrhy Brno, a.s. - náhrada újmy vzniklé v důsledku plnění Koncernového pokynu č.
01/2021, návrh Smlouvy o náhradě újmy

Ing. Pivec

69.

Atletická hala Campus - zadání znaleckého posudku

Ing. Pivec

70.

"I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno, VMO Rokytova" - návrh dohody o
předčasném užívání stavby, svěření pravomoci

Ing. Pivec

71.

Návrh rozšíření Seznamu lokalit určených k umístění veřejných dobíjecích stanic pro
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elektromobily a záměr pronájmu
72.

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 - zóna E

Ing. Bc. Pospíšek

73.

Návrh smlouvy o poskytování a využívání dat - návrh na změnu přílohy č. 47 zápisu
R8/110. schůze Rady města Brna konané dne 21. 10. 2020, bod č. 92

Ing. Bc. Pospíšek

Informativní zpráva – přehled probíhajících soudních sporů vedených statutárním
městem – Magistrátem města Brna ke dni 30. 6. 2022

Ing. Chaloupková

Informativní zpráva - Přehled probíhajících soudních sporů vedených příspěvkovými
organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem ke dni 30. 6. 2022

Ing. Chaloupková

Informativní zpráva – Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Brna
Informativní zpráva - přehled veřejných zakázek malého rozsahu spojených se
zprovozněním krytu CO Denis na ulici Nádražní a krytu CO Z10 na ulici Husově – 1.
etapa, zadaných Odborem správy majetku MMB v souladu se schválenou výjimkou z
Metodiky
Informativní zpráva k činnosti sociálních služeb převedených pod Centrum sociálních
služeb, příspěvkovou organizaci
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