SVOLÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA
K ZASEDÁNÍ č. Z8/40
v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
konaného od 08:00 hodin dne 6.9.2022
1.

Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)

2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)

3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie
ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě
jednodenního zasedání předposlední bod jednání)

4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)

5.

Přehled účastí na schůzích výborů ZMB

6.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství statutárního města Brna.

7.

Vyjádření zájmu statutárního města Brna o zapojení do připravované mezinárodní sítě Innovative Red
Brick Cities - návrh Prohlášení o záměru

8.

Návrh na členství statutárního města Brna v Unii komunitní energetiky

9.

Členský příspěvek města Brna v Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. pro rok 2022

10.

Akční plán Koncepce sportu města Brna 2021-2024

11.

Koncepce investic a rozvoje středisek ve správě STAREZ-SPORT, a.s.

12.

Návrh aktualizace Informační strategie města Brna na období 2022 - 2026

13.

Návrh programových rámců Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+

14.

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

15.

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

16.

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

17.

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

18.

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

19.

Návrh Protokolu č. 71 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města
Brna, příspěvkové organizaci

20.

Stanovení dalšího postupu ve věci uzavřené smlouvy o převodu akcií se společností Investmanagement
s.r.o.; Dislokační studie COMS – fáze KONCEPT

21.

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

22.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2022
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23.

Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2023, stanovení základních proporcí návrhu
rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023

24.

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

25.

Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s odměňováním zaměstnanců ve veřejných službách a správě
od 1. září 2022

26.

Návrh dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s.

27.

Žádost o prominutí dluhu za umístění psa v útulku Městské policie Brno

28.

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

29.

Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace
MMB v roce 2022

30.

Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru
městské informatiky MMB v roce 2022

31.

Návrh rozpočtového opatření – zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru správy majetku
MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022.

32.

Návrh rozpočtového opatření – aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů
Odboru dopravy MMB, rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravněsprávních činností MMB a rozpočtu
kapitálových výdajů Fondu mobility v roce 2022

33.

Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekáváného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů
Majetkového odboru MMB v roce 2022

34.

Návrh na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB na rok 2022 - návrh rozpočtového
opatření

35.

Návrh na přesun kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru sportu MMB – návrh rozpočtového
opatření

36.

Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru kultury MMB v roce 2022 –
návrh rozpočtového opatření

37.

Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru vodního a lesního hospodářství a
zemědělství MMB v roce 2022 – návrh rozpočtového opatření

38.

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

39.

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

40.

Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru
územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v roce 2022

41.

Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB, Odboru sportu MMB, Odboru vnitřních věcí MMB,
Odboru dopravy MMB a Odboru životního prostředí MMB - září 2022 - návrh rozpočtového opatření

42.

Zapojení vyšších příjmů Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB na úhradu faktur za energie a
služby Vysokému učení technickému v Brně - návrh rozpočtového opatření

43.

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

44.

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

45.

Návrh rozpočtového opatření – pokrytí zvýšených výdajů Odboru správy majetku MMB na investiční akci
Štolcova 16 – změna bytu na nebyt a na opravu fasády budovy na adrese Husova 12

46.

Návrh rozpočtového opatření – zajištění financování nákupu vozidla a obnovy vybavení místnosti na Nové
radnici v roce 2023
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47.

Dodávka dvou setů nafukovacích stanů s příslušenstvím – návrh rozpočtového opatření

48.

Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s opravami bytů v bytových domech ve správě Odboru správy
majetku MMB

49.

Investiční akce "Rekonstrukce školního bazénu v budově Waldorfské školy Brno-střední škola, základní
škola a mateřská škola, příspěvková organizace" - návrh rozpočtového opatření

50.

Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení; návrh
rozpočtového opatření

51.

Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s organizační změnou; prodloužení termínu vyúčtování
transferů příspěvkovým organizacím; návrh rozpočtového opatření

52.

Zapojení Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna - návrh
rozpočtového opatření

53.

Návrh na změnu účelu využití části poskytnutého neinvestičního příspěvku a poskytnutí účelových
neinvestičních příspěvků Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového
opatření

54.

Návrh na prodloužení termínu vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města
Brna, příspěvkové organizaci

55.

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - návrh na prodloužení termínu vyúčtování
schválených účelových neinvestičních příspěvků, návrh na změnu využití části účelového neinvestičního
příspěvku

56.

Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému zahrádkářskému svazu z.s. na zpracování
studie zahrádkářských osad v k.ú. Tuřany a k.ú. Dvorska, návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace,
návrh rozpočtového opatření

57.

Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody"

58.

Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených
střech"

59.

Návrh na poskytnutí dotací dle Dotačního programu pro poskytnutí investičních dotací v oblasti kultury
na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů v roce 2022 - návrh rozpočtového opatření

60.

Návrh na změnu účelu využití a prodloužení čerpání neinvestičních účelových příspěvků a investičního
transferu u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB v roce 2022 - návrh
rozpočtového opatření

61.

Návrh na změnu účelu využití části transferů na investice Národnímu divadlu Brno, příspěvkové
organizaci v roce 2022

62.

Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-střed z rozpočtu Odboru životního
prostředí MMB v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2023 - návrh rozpočtového opatření

63.

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na projektové
dokumentace a realizace ploch zeleně a návrh na změny účelu a termínu vyúčtování již poskytnutých
transferů - návrh rozpočtového opatření

64.

Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového
opatření

65.

Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na kompenzaci nárůstu cen energií škol
a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Brnem-městskými částmi - návrh rozpočtového
opatření

66.

Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů
středisek volného času – návrh rozpočtového opatření

67.

Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská,
příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření

68.

Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2022 organizacím Společnost
Podané ruce o.p.s., Klub přátel Základní školy Sirotkova 36, z. s. a Diecézní charita Brno, návrh
rozpočtového opatření
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69.

Návrh na poskytnutí individuálních účelových neinvestičních dotací na podporu sportovních aktivit pro
rok 2022 – návrh rozpočtového opatření

70.

Návrh na poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM
SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z.s. na podporu brněnských sportovních nadějí města Brna v sezóně 2022/2023

71.

Návrh na poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové
Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení činnosti fotbalové akademie ve školním roce 2022/2023

72.

Návrh na poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace Vysokoškolskému sportovnímu klubu
Univerzita Brno na výměnu tartanu na běžecké dráze – návrh rozpočtového opatření

73.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví v roce 2022 – návrh
rozpočtového opatření

74.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě
Brně v roce 2022 – II. kolo – návrh rozpočtového opatření

75.

Návrh na poskytnutí účelových individuálních investičních a neinvestičních dotací na zkvalitnění
sportovního prostředí v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2022 – návrh rozpočtového opatření

76.

Návrh na poskytnutí účelových individuálních investičních dotací společnosti STAREZ-SPORT, a.s. –
návrh rozpočtového opatření

77.

Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace na projekt „Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7,
Brno-Líšeň “ spolufinancovaný z rozpočtu Národní sportovní agentury – návrh rozpočtového opatření

78.

Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti AMERFO o.p.s. na projekt
"Dofinancování provozu sociálního podniku navazujícího na sociální služby" – návrh rozpočtového
opatření

79.

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

80.

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

81.

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

82.

Návrh na změnu účelu použití investičního transferu městské části Brno-střed − návrh rozpočtového
opatření

83.

Návrh na změnu účelu použití investičního a neinvestičního transferu městské části Brno-sever-návrh
rozpočtového opatření

84.

Návrh na změnu účelu použití části účelové dotace poskytnuté městské části Brno-Útěchov z rozpočtu
města Brna na výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním
plochám v majetku města Brna

85.

Návrh na poskytnutí finančního daru spolku Městský sportovní klub Brno, z. s. na podporu brněnských
olympioniků – sportovců seniorů pro rok 2022 – návrh rozpočtového opatření

86.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Provoz botanické zahrady Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v roce 2022

87.

Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci –
návrh rozpočtového opatření

88.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti
podpory kreativních odvětví na rok 2022 v 2. etapě - “Pro Kreativní Brno” - návrh rozpočtového opatření

89.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vysokému učení technickému v Brně, na realizaci projektu
„Směrový průzkum tranzitní jízdy vozidel městem Brnem“, rozpočtového opatření - návrh na změnu
usnesení Z8/39 zasedání ZMB, bod č. 70

90.

Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2022 pro MMF Czech
Republic, z.s. – návrh rozpočtového opatření
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91.

Návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace VIP park.cz s.r.o. na projekt "Brno
ambassadors" na rok 2023

92.

Návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace PLAYzone s.r.o. - návrh rozpočtového
opatření

93.

Návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Regionální hospodářské komoře Brno na
realizaci projektu „Life Sciences 4.0“ - návrh rozpočtového opatření

94.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Moravian Science Centre Brno, příspěvkové organizaci, na
spolufinancování VIDA! science centra v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

95.

Návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Regionální hospodářské komoře Brno na
realizaci projektu Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje „Centrum mezinárodního
obchodu“

96.

Návrh smlouvy s FabLab Brno s.r.o. o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby – návrh rozpočtového opatření

97.

Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 1518174674 o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené s JIC, zájmovým sdružením právnických
osob

98.

Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1521094650 o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Regionální
hospodářské komoře Brno na realizaci projektu „Platforma Life Sciences 4.0 – odkaz G. J. Mendela“

99.

Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu statutárního města
Brna v oblasti dopravy s dobrovolným svazkem obcí Časnýř

100. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu statutárního města
Brna v oblasti dopravy se společností Dopravní podnik města Brna, a.s.
101. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti v oblasti kultury v roce 2022
102.

Dohoda o narovnání – nebytové prostory Jabloňová č. p. 603/č. o. 22-28, k. ú. Medlánky

103. Soudní spor s

– návrh dohody o narovnání

104. Zapojení Fondu developerských projektů - září 2022 - návrh rozpočtového opatření
105. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – září 2022 – návrh rozpočtového opatření
106. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - září 2022 - návrh rozpočtového opatření
107. Projekt "Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků" - rozhodnutí o poskytnutí
dotace
108. Projekt “Dům pro Julii“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
109. Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" – rozhodnutí o poskytnutí
finančních prostředků, návrh smlouvy o poskytnutí podpory
110. Projekt "Elektrovozy pro MČ Brno-Medlánky" – posouzení projektu
111. Projekt "ZŠ Blažkova – vybudování dvou odborných učeben pro výuku" – posouzení projektu
112. Projekt "Implementace metody Critical Time Intervention" - posouzení projektu
113. Projekt "Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First" –
posouzení projektu
114. Projekt "ZŠ Vejrostova - vnitřní konektivita školy, odborné učebny včetně zázemí"- posouzení projektu
115. Projekt "Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou Critical Time Intervention a
implementace Městské nájemní agentury" - posouzení projektu
116. Projekt "ZŠ Heyrovského - vybudování zázemí a odborných učeben" – posouzení projektu
117. Projekt "ZŠ Otevřená - vnitřní vybavení" – posouzení projektu
118. Projekt "ZŠ Hamry – stavební úpravy" – změna parametrů posouzení projektu
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119. Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace" změna parametrů posouzení projektu
120. Projekt "Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty" – návrh na prominutí dluhu
121. Projekt "Dostupné bydlení v Brně" - návrh výjimky ze Statutu Fondu bytové výstavby
122. Návrh rozpočtového opatření – aktualizace očekávaného plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu
kapitálových výdajů Fondu bytové výstavby v roce 2022
123. Žádost městské části Brno-Žabovřesky o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z
vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství k jinému účelu
124. Přehled bytů poskytnutých v celoměstském zájmu za 1. pololetí roku 2022
125. 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
126. Žádost o udělení výjimky z Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna - byt č.
1, Příční 13, Brno
127. Neuplatnění inflačních doložek v roce 2023, sjednaných v nájemních smlouvách k bytům v majetku
statutárního města Brna a návrh výjimky z Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního
města Brna
128. Záměr prodeje bytových jednotek v domě Veveří 110, 112, 114, Brno, s podílem na pozemcích p.č.
2824/1, p.č. 2824/2, k.ú. Žabovřesky Žádost MČ Brno-Žabovřesky o předchozí souhlas ZMB k prodeji
bytových jednotek za cenu nižší než cenu obvyklou
129. Záměr prodeje vymezených jednotek č. 795/1 a č. 795/2 v bytovém domě Mírová 40, Brno
130. Záměr prodeje vymezené bytové jednotky č. 78/8 v domě Špitálka 18, 18a, Brno, třetí osobě s nájemkyní
131. Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 2521/8 v domě Pešinova 8, Brno
132. Záměr prodeje volných vymezených jednotek č. 835/7 v domě Černého 22, 24, 26, Brno, č. 1013/3
v domě Foltýnova 31, 33, 35, Brno, a podílu na souvisejícím pozemku p.č. 7049/2, k.ú. Bystrc
133. Záměr prodeje volných vymezených jednotek č. 47/33 v domě Gallašova 4, Brno, a č. 145/16 v domě
Solniční 8/Česká 26, Brno
134. Návrh na vyřazení vymezených bytových jednotek č. 2207/2 a č. 2207/7 v bytovém domě Veveří 110,
112, 114, Brno, z prodeje
135. Adresný záměr bezúplatného převodu spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách domu Viniční
4340/80 v Brně členům Bytového družstva Viniční, družstvo, a záměr nabytí části pozemku p.č. 5804/1,
k.ú. Židenice, obec Brno
136. Adresný záměr bezúplatného převodu spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách domu Adamcova
1229/4 v Brně členům Bytového družstva ADAMCOVA 4, družstvo, a záměr úplatného převodu podílů na
pozemcích p.č. 7190/110, 7190/169, k.ú. Bystrc.
137. Návrh vzorové dohody o narovnání s bezúplatným převodem spoluvl. podílů města na 21 bytových
jednotkách domu Adamcova 1226/2 v Brně členům Bytového družstva ADAMCOVA 2, družstvo, prodej
pozemku p.č.7190/170, v k.ú. Bystrc, návrh na zřízení služebnosti
138. Návrh vzorové dohody o narovnání s bezúplatným převodem spoluvlastnických podílů města na 12
bytových jednotkách domu 1233/5 na ul. Adamcova v Brně členům Bytového družstva ADAMCOVA 5,
družstvo, návrh na zřízení služebnosti
139. Návrh vzorové dohody o narovnání s bezúpl. převodem spoluvl. podílů města na byt. jednotkách domu
Adamcova 1221/6 členům Bytového družtstva ADAMCOVA 6, družstvo, prodej pozemků p.č.7190/160,
7190/161,7190/166, k.ú. Bystrc, návrh zřízení služebnosti
140. Návrh vzorové dohody o narovnání s bezúpl. převodem spoluvl. podílů města na byt. jednotkách domu
Adamcova 1220/8 členům Bytového družstva ADAMCOVA 8, družstvo, prodej pozemků p.č.7190/158,
7190/159,7190/165,k.ú. Bystrc, návrh zřízení služebnosti
141. Návrh vzorové dohody o narovnání s bezúplatným převodem spoluvlastnických podílů města na byt.
jednotkách v domech č. p. 852, 853, 855 na ul. Majdalenky členům DRUŽSTVA MAJDALENKY, prodej
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pozemků v k.ú. Lesná DRUŽSTVU MAJDALENKY, zřízení služebnosti
142. Návrh vzorových dohod o narovnání s bezúplatným převodem spoluvlastnických podílů města na 36
bytových jednotkách v bytových domech č. p. 290, 291, 292, 298, 299 a 300 na ul. Zámezí v Brně,
členům Bytového družstva Zámezí, družstvo
143. Návrh vzorové dohody o narovnání s bezúplatným převodem spoluvlastnických podílů města na 20
bytových jednotkách v bytovém domě č.p. 706 v k.ú. Žebětín, na adrese Keřová 17, 19 v Brně, členům
Bytového družstva Keřová I., družstvo
144. Návrh prodeje podílu na pozemcích p.č. 6108, 6109, k.ú. Líšeň, pod bytovým domem Ševelova 7, 9 v
Brně
145. Záměr prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích
146. Návrh výzev k zaplacení smluvních pokut
147. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 6314073413 ze dne
23.09.2014
148. Návrh zpeněžení pozemku p. č. 176 v k. ú. Ořešín formou veřejné elektronické dobrovolné dražby
149. Návrh zpeněžení pozemku p.č. 599/16 v k.ú. Mokrá Hora ve veřejné elektronické dobrovolné dražbě
150. Návrh zpeněžení pozemku p. č. 1086, jehož součásti je stavba - objekt k bydlení Vranovská 309/12, v k.
ú. Zábrdovice formou veřejné elektronické dobrovolné dražby
151. Návrh prodeje pozemků p.č. 1791, 1792 vč. stavby Zemědělská č.or. 76 v k.ú. Černá Pole
152. Návrh prodeje pozemků p.č. 961/2, 961/4, 962/1, 962/2, 962/3 v k.ú. Královo Pole
153. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Trnitá u budovy Šujanovo nám.1, Brno
154. Návrh prodeje pozemku p.č. 3926, k.ú. Královo Pole
155. Návrh prodeje pozemku p.č. 671/2, k.ú. Bystrc
156. Návrh prodeje pozemku p.č. 1420/16 a části pozemku p.č. 1420/1 vše v k.ú. Pisárky
157. Návrh prodeje pozemku p.č. 1486/7 v k.ú. Žabovřesky
158. Návrh prodeje pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Žabovřesky
159. Návrh prodeje pozemku p.č. 335/1 v k.ú. Starý Lískovec
160. Návrh prodeje pozemku p.č. 496/12 v k.ú. Žebětín
161. Návrh prodeje pozemku p.č. 2119/34 v k.ú. Maloměřice
162. Návrh prodeje pozemku p.č. 496/14 v k.ú. Žebětín, návrh na zřízení služebností k pozemku p.č. 496/14 v
k.ú. Žebětín
163. Návrh prodeje pozemku p. č. 5041/129 a části pozemku p. č. 6237/8, oba v k. ú. Líšeň
164. Návrh prodeje pozemku p.č. 209/15 v k.ú. Město Brno
165. Návrh prodeje pozemků p. č. 2501 a p. č. 2503, oba v k. ú. Kohoutovice, návrh na zřízení služebností
166. Návrh prodeje dvou částí pozemku p.č. 1639/7 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti
167. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 508, 510, 512, 514 v k.ú. Nový Lískovec
168. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1185/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice
169. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1688/106, k.ú. Jundrov
170. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2835/1 v k.ú. Černovice
171. Návrh prodeje části pozemku p.č. 8554, k. ú. Židenice
172. Návrh prodeje části pozemku p.č. 3882/1 v k.ú. Řečkovice
173. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1262/230 k. ú. Soběšice

Sestava vytvořena 25.8.2022 v 10:03

7/12

Vygenerováno programem eMMB

174. Návrh prodeje části pozemku p.č. 427 v k.ú. Přízřenice
175. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1690/1, k.ú. Jundrov
176. Návrh prodeje části pozemku p.č. 518/2 v k.ú. Kohoutovice
177. Návrh prodeje části pozemku p.č. 225 v k.ú. Medlánky
178. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku p. č. 2617/3 k. ú. Bosonohy
179. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku, budově a ostatní ploše a s ním spojeného
vlastnictví bytu – dědictví v Německu
180. Návrh na změnu usnesení Z8/35. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 25.1.2022, bod č.
70, ve věci prodeje části pozemku p.č. 3602/1, k.ú. Líšeň
181. Záměr nabytí pozemků p.č. 1113/1, 1113/2, jiné stavby bez čp/če, vše v k.ú. Zábrdovice, souhlas
s technickými podmínkami prodeje pozemků p.č. 1113/1, 1113/2, jiné stavby bez čp/če, vše v k.ú.
Zábrdovice, návrh prohlášení k ekologickým závazkům
182. Návrh nabytí pozemku p.č. 2194/2 v k.ú. Žebětín pro stavbu „RK – Odbočovací pruh Žebětínská“
183. Návrh nabytí pozemků p.č. 3958, p.č. 4024, p.č. 4076 a p.č. 4248 v k.ú. Bosonohy
184. Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/44 a 2954/34 v k. ú. Žebětín
185. Návrh nabytí pozemků p.č. 1085/1, 1085/2, 1085/4, 1085/10, 1085/14, vše v k.ú. Soběšice
186. Návrh nabytí pozemku p. č. 2712/176 v k. ú. Černovice
187. Návrh nabytí pozemku p.č. 2038/1 v k.ú. Líšeň
188. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/44 v k.ú. Starý Lískovec
189. Návrh nabytí pozemků p.č. 268/4 a p.č. 269/3 oba v k.ú. Holásky
190. Návrh nabytí pozemku p.č. 3898 v k.ú. Bosonohy
191. Návrh nabytí pozemku p.č. 4005 v k.ú. Bosonohy
192. Návrh nabytí části pozemku p.č. 1570 v k.ú.Bosonohy
193. Návrh nabytí části pozemku p.č. 1627 v k.ú.Bosonohy
194. Návrh nabytí části pozemku p.č. 1622/2 v k.ú.Bosonohy
195. Návrh nabytí části pozemku p.č. 1632/2 v k.ú.Bosonohy
196. Návrh nabytí části pozemku p.č. 1637 v k.ú. Bosonohy
197. Návrh nabytí části pozemku p.č. 2227/50 v k.ú. Bosonohy
198. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 3917 a p.č. 3995 v k.ú. Bosonohy
199. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. 6281/10, p.č. 6282/4 a p.č. 6287/7, vše v k.ú.
Žabovřesky
200. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 98/13, 301/52 a 301/76 v k. ú. Nový Lískovec
201. Návrh nabytí id. ½ pozemku p. č. 584/1 v k. ú. Komín
202. Návrh nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 2068/3 a p. č. 2622/2, oba v k. ú. Nový Lískovec
203. Návrh nabytí pozemku p. č. 833, jehož součástí je stavba - průmyslový objekt Cejl 487/18, v k. ú.
Zábrdovice do vlastnictví statutárního města Brna
204. Návrh nabytí pozemku p. č. 3690, jehož součástí je stavba č. p. 304, a pozemku p. č. 3691, oba v k. ú.
Žabovřesky
205. Návrh nabytí komunikačních staveb při ulici Moskalykova a Firkušného – úsek 3 v k. ú. Sadová a nabytí
pozemků v k. ú. Sadová
206. Návrh nabytí komunikační stavby při ulicích Wágnerova, Olší, Manželů Suchých, Obřanská v k.ú.
Maloměřice a nabytí pozemků v k.ú. Maloměřice
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207. Návrh budoucího nabytí stavby komunikace při ulici Dohnalova a pozemků p.č. 255/4, 1085/13,
1086/230, vše v k.ú. Soběšice
208. Návrh nabytí budovy bez čp/če – garáže, situované na pozemku p.č. 600/6 v k.ú. Ponava pro účely
stavby „Parkovací dům Sportovní“
209. Návrh bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 334 v k. ú. Lesná
210. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 13/15 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
211. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1450/76 a p.č. 1450/86 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
212. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2058/18 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
213. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 408/2 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
214. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 544/39 v k.ú. Mokrá Hora z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
215. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 811/5 a p.č. 813/2, k.ú. Přízřenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
216. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 14/1 a p.č. 14/2, k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na
základě smlouvy s omezujícími podmínkami
217. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1526/345 a p.č. 1526/372 v k.ú. Komín z vlastnictví
ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
218. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1684/137 a p.č. 1684/138 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví
ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
219. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1749/31 k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě
smlouvy s omezujícími podmínkami
220. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2937/47, p.č. 2937/128 a p.č. 2937/197 v k.ú. Černovice z
vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
221. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 603/6 k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy
s omezujícími podmínkami
222. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6166/2, k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě
smlouvy s omezujícími podmínkami
223. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s
omezujícími podmínkami
224. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7623/19 a p.č. 7623/21 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
na základě smluv s omezujícími podmínkami
225. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 140/1 k.ú. Medlánky z vlastnictví
ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
226. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s
omezujícími podmínkami
227. Záměr bezúplatného nabytí pozemků p.č. 203/6, 203/11, 203/13, vše v k.ú. Horní Heršpice, souhlas
s technickými podmínkami převodu pozemků p.č. 203/6, 203/11, 203/13, vše v k.ú. Horní Heršpice,
návrh prohlášení k ekologickým závazkům.
228. Návrh bezúplatného převodu pozemku p.č. 59 v k.ú. Zábrdovice včetně movitých věcí do vlastnictví
Muzea romské kultury, s.p.o. Návrh na schválení DODATKŮ č. 2 ke smlouvám o poskytnutí dotace ze
dne 24.09.1998 a ze dne 13.09.1999
229. Návrh převodu pozemků do vlastnictví České republiky, návrh nabytí nemovitých věcí do vlastnictví
statutárního města Brna z vlastnictví České republiky
230. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž,
postavené na pozemku p.č. 2061/2 v k.ú. Komín
231. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č.
2945 v k.ú. Černá Pole
232. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č.

Sestava vytvořena 25.8.2022 v 10:03

9/12

Vygenerováno programem eMMB

8193 v k.ú. Židenice
233. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 355, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku
p.č. 2244/2 v k.ú. Pisárky
234. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 730, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku
p.č. 4110/96 v k.ú. Líšeň
235. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 999, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 542
v k.ú. Černá Pole
236. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1082, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku
p.č. 2216 v k.ú. Pisárky
237. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č.
1791 v k.ú. Černovice
238. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 521
v k.ú. Maloměřice
239. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č.
401/29 v k.ú. Královo Pole
240. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 5, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku
p.č. 948 v k.ú. Kníničky
241. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 182, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku
p.č. 1135 v k.ú. Nový Lískovec
242. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 346, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku
p.č. 2935 v k.ú. Bystrc
243. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemcích p.č.
686/6 a p.č. 739/7, vše v k.ú. Lesná
244. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č.
3857/5 v k.ú. Královo Pole
245. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č.
2536 v k.ú. Královo Pole
246. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě, způsob využití garáž, postavené na části pozemku p.č.
739/1 v k.ú. Veveří
247. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 836
v k.ú. Řečkovice
248. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č.
1585 v k.ú. Černovice
249. Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 1423 a ke
stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 1436, vše v k.ú. Černá Pole
250. Nabídka předkupního práva ke stavbě, v katastru nemovitostí nezapsané, postavené na pozemku p.č.
2159/1 v k.ú. Nový Lískovec
251. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k ideálnímu podílu 1/5 pozemků
p. č. 739/1, 739/7 a 742/2 v k. ú. Lesná
252. Návrh směny pozemků v k.ú. Staré Brno, lokalita Žlutý kopec
253. Návrh směny pozemků, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky, které jsou ve
vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, návrh rozpočtového opatření
254. Návrh směny části pozemku p.č. 266/1, k.ú. Bystrc
255. Návrh směny části pozemku p.č. 493/2 a části pozemku p.č. 2463/2, vše v k.ú. Bohunice
256. Návrh směny části pozemků a pozemků v k.ú. Chrlice a Bystrc a dohoda o narovnání, to vše za účelem
majetkoprávního vypořádání a mimosoudního vyřešení sporu mezi statutárním městem Brnem a
Biskupstvím brněnským
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257. Návrh směny části pozemku p. č. 1197/60 ve vlastnictví statutárního města Brna za spoluvlastnický podíl
o velikosti 2/3 k pozemkům v ul. Netroufalky ve vlastnictví společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s., vše v k. ú. Bohunice
258. Záměr a návrh směny pozemků v k.ú. Husovice, Maloměřice a Královo Pole pro stavbu „Parkovací dům Nový Lískovec - Bítešská“
259. 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
260. 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
261. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Nový Lískovec, pozemek p.č. 2335/7 v k.ú. Nový
Lískovec
262. Návrh odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-Tuřany, pozemku p.č. 1106/8 v k.ú. Brněnské
Ivanovice
263. Návrh odnětí majetku města městské části Brno - jih, pozemků p.č. 1287, 1659/2 k.ú. Komárov
264. Návrh na zrušení věcného břemene (služebnosti) zatěžujícího pozemek p. č. 260/1 v k. ú. Pisárky
265. Návrh na prominutí nájemného, zákonného úroku z prodlení a smluvní pokuty z nájemní smlouvy č.
0062090300104
266. Realizace výstavby Multifunkční sportovní a kulturní haly ve městě Brně - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě
o společnosti
267. Podlimitní veřejná zakázka „ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy, ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská vzduchotechnika“ – žádost o vrácení jistoty
268. Návrh Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku „Bytový dům Palackého 94/96/98“
269. Návrh Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku „Bytový dům Rezidence Koniklec, Nový
Lískovec“, návrh Zástavní smlouvy k nemovitým věcem
270. Návrh Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku „Nová Zbrojovka – blok D, objekt D2 + D3“
271. Návrh smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Komunikace
a odstavné plochy u prodejního objektu Halasovo náměstí, Brno - Lesná“
272. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Úprava komunikace Rybnická a
napojení nově navrhované zástavby na dopravní a technickou infrastrukturu, Nový Lískovec“
273. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „AD DENT - NOVOSTAVBA
POLYFUNKČNÍHO DOMU“
274. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „GREEN RESORT II – BYTOVÝ DŮM“
275. Návrh smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Polyfunkční
stavba Trnitá II Bulvár“
276. Návrh smlouvy o stanovení postupu při přípravě, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby
"Prodloužení TT Lesná" mezi statutárním městem Brnem a Správou a údržbou silnic Jihomoravského
kraje, příspěvkovou organizací kraje
277. Návrh smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě darovací na akci "Zoo Brno tradiční vstup" mezi statutárním městem Brnem a Zoo Brno a stanicí zájmových činností, příspěvkovou
organizací a Jihomoravským krajem
278. VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o společném zadávání veřejné
zakázky a o spolupráci
279. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výstavbě veřejné infrastruktury „Soubor staveb Západní brána Brno“
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města
Brna č. Z8/39 konaného dne 21. 6. 2022
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva
Sestava vytvořena 25.8.2022 v 10:03

11/12

Vygenerováno programem eMMB

města Brna č. Z8/39 konaného dne 21. 6. 2022
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva – Přehled zahraničních pracovních cest za duben–červen 2022
Informativní zpráva „Analýza potřebnosti a referenčních kapacit pobytových sociálních služeb pro
seniory s vyšší mírou potřeby ve městě Brně“
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích
podkladů - září 2022
Informace o plánované výstavbě v ulici Parková a území U stavu, vymezeného řekou Svitavou a ulicí
Parkovou a Kusákovou, k.ú. Maloměřice

Jednání Zastupitelstva města Brna je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím
internetových stránek města Brna. Tento přenos je zaznamenáván, archivován a následně
zveřejňován.

Jednání Zastupitelstva města Brna je veřejné

JUDr. Markéta Vaňková v.r.
primátorka
statutárního města Brna
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