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1. Dotaz zastupitele Jiřího Hráčka
Kolik městských bytů se podaří do konce roku opravit.
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Druhý místostarosta pro oblast investic a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0188683/BARG
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1430/MCBS/2015/0000188/29
Vyřizuje: Bc. Gabriela Bartošová, tel.: 542526312
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 21. 11. 2016
Vážený pan
Jiří Hráček
Vážený pane zastupiteli,
na 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaném dne 2. 11. 2016 jste vznesl
dotaz. K danému dotazu Vám sděluji následující.
V souladu s pravidly pro pronájem bytů, byly od začátku roku 2016 zahájeny opravy volných
bytů z úrovně městské části Brno-střed. Do oprav bytů byl zapojen i správce bytových
domů – Správa nemovitostí MČ Brno-střed. K výše uvedenému dotazu zasílám přehled bytů,
které budou do konce roku 2016 opraveny.
Přehled bytů, které budou do konce roku 2016 opraveny
Již opraveno bytů:

50 bytů

Probíhající opravy:

37 bytů

Výběr zhotovitele:

11 bytů

Připravuje se výzva

4 bytů

Celkem

102 bytů

S pozdravem

Jiří Švachula
místostarosta
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2. Dotaz zastupitele JUDr. Roberta Kerndla
Z jakého důvodu nedodržel radní Bartík v rámci dnešní volby článek 5 Volebního řádu?
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Uvolněný člen ZMČ BS
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0186946KUBA
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1610/MCBS/2016/0052758/3
Vyřizuje: Mgr. Irina Lichnovská, tel. 542 526 313
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 16. 11. 2016
Vážený pan
JUDr. Robert Kerndl
Vážený pane zastupiteli,
na 17. zasedání ZMČ Brno-střed konaném dne 02. 11. 2016 jste v rámci bodu „Dotazy,
podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS“ vznesl následující interpelaci: „Z jakého
důvodu nedodržel radní Bartík v rámci dnešní volby článek 5 Volebního řádu“. Současně jste
požádal, aby tato interpelace byla vnímána jako žádost o poskytnutí informace podle „zákona
106“.
K Vašemu dotazu sděluji:
Na 16. ZMČ BS byla usnesením č. ZMČ/2016/16/26 schválena změna Jednacího řádu
zastupitelstva MČ Brno-střed, jehož přílohu tvoří Volební řád pro volbu starosty,
místostarostů, uvolněných členů ZMČ BS, dalších členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě
neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ BS.
V rámci volby člena/členky Finančního výboru ZMČ BS a člena/členky Kontrolního výboru
ZMČ BS byla v souladu s čl. 5 Volebního řádu zvolena 3 členná komise ve složení S. Bartík,
D. Aleš, Mgr. Oplatek. Ze členů volební komise jsem byl zvolen předsedou a následně jsem
volby řídil. Průběh voleb byl zaznamenán do konceptů zápisů o průběhu a výsledku volby,
včetně počtu hlasů „pro“, které každý z kandidátů obdržel. Proběhla kontrola hlasů, poté jsem
oznámil výsledky volby. Zápisy o průběhu a výsledku voleb byly vyhotoveny a všemi členy
komise podepsány ihned po skončení zasedání ZMČ BS.
Skutečnost, že zápisy o průběhu a výsledku voleb byly členy komise podepsány až po
skončení zasedání ZMČ BS, tedy odlišně od čl. 5 odst. 6 Volebního řádu („Po zkontrolování
hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku volby oznámí předseda volební komise
výsledky volby.“), nemá za následek nezákonnost či neplatnost přijatých usnesení a nemá vliv
ani na zákonnost průběhu zasedání zastupitelstva.
Je třeba říci, že jednací řád není právním předpisem, ale jakýmsi „interním“ předpisem
zastupitelstva obce. Porušení jednacího řádu tam, kde jednací řád upravuje určité otázky
praeter legem („vedle zákona“, otázka není zákonem vůbec upravena, jednání zákonem
nezakázané) není porušením zákona.
Jednací řád ZMČ BS včetně Volebního řádu byl schválen usnesením ZMČ BS, které své
usnesení může kdykoli změnit nebo se může svou vyjádřenou vůlí od něj ad hoc odchýlit.
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V případě schválení volby členů Finančního výboru ZMČ BS a Kontrolního výboru ZMČ BS
zastupitelstvo vyjádřilo svou vůli ad hoc se od Volebního řádu odchýlit, a to faktickým
jednáním odlišným od Volebního řádu.
Co se týče důvodu odchýlení se od Volebního řádu, bylo tak učiněno s ohledem na zdlouhavý
průběh voleb, kdy ze strany zastupitelů byly opakovaně vznášeny dotazy ohledně volby,
zejména o počtu členů volených do Finančního výboru ZMČ BS, dotazy směřující
k Jednacímu řádu výborů ZMČ BS, aj. Po samotné volbě tak byly vyhotoveny pouze
koncepty zápisů o průběhu a výsledku volby, přičemž konečné zápisy byly vyhotoveny a
členy volební komise podepsány ihned po skončení zasedání ZMČ BS.
Zápisy o průběhu a výsledku volby člena/členky Finančního výboru ZMČ BS a člena/členky
Kontrolního výboru ZMČ BS v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, přikládám v příloze.
S pozdravem

Svatopluk Bartík
uvolněný člen ZMČ BS pro věci
právní a organizační a informatiky
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3. Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Dnes byla v médiích informace, že někdo z Cejlu skupuje byty a objevila se informace o tom,
že se může až 300 lidí ukončit nájemní smlouva a samozřejmě hrozí i to, že někteří skončí na
ulici. Mgr. Řepa by byl rád, kdyby mu radní Oplatek napsal, jak by se toto řešilo, kdyby ten
černý scénář nastal.
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0189818
Vyřizuje: Marta Vojáčková, tel. 542 526 341
ID datové schránky: qykbwe7

Brno, 28. listopadu 2016
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci, kterou jste vznesl na 17. zasedání
ZMČ Brno-střed dne 2. 11. 2016:
V současné době skutečně evidujeme riziko, že nájemci bytů v domech soukromého vlastníka
přijdou s koncem letošního roku o bydlení. Situace se aktivně řeší na úrovni Magistrátu města
Brna. Naše městská část se jednání aktivně účastní, a to zejména prostřednictvím Orgánu
sociálně-právní ochrany dítěte. Věřím, že do prosince se podaří nalézt dostatečné kapacity
v soukromém či městském bydlení, aby především rodinám s dětmi nehrozilo, že po novém
roce skončí bez střechy nad hlavou, byť by se mělo jednat o bydlení v ubytovnách či
azylových domech.
S pozdravem

Mgr. David Oplatek
Neuvolněný člen ZMČ BS
pro oblast sociální, zdravotní a
oblast národnostních menšin
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4. Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Mgr. Řepa navázal na vystoupení pana Matuszka a email, který byl zastupitelům doručen, kdy
byl jeden dům konsternován tím, že tam byl přístup i z ulice a dotazuje se, zda bude
zpracována koncepce nebo něco, kde budou upraveny případné kompenzace, jak se bude
v tomto ohledu postupovat. Prosí písemnou odpověď.
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Druhý místostarosta pro oblast investic a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0187272/BARG
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1430/MCBS/2015/0000188/28
Vyřizuje: Bc. Gabriela Bartošová, tel.: 542526312
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 21. 11. 2016
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
zasílám Vám odpověď na Vaši interpelaci, kterou jste dne 2. 11. 2016 vznesl na 17. zasedání
Zastupitelstva městské části Brno-střed.
K uvedenému dotazu sděluji následující:
Slevy z nájemného po dobu provádění stavebních prací v bytových domech řeší usnesení
RMČ/2016/104/20, které bylo přijato RMČ Brno-střed dne 14. 11. 2016. V tomto usnesení se
konstatuje, že bude udělena sleva z čistého nájmu v maximální výši 50% pro nájemce
bytového domu, ve kterém jsou prováděny stavební práce omezující řádné užívání
pronajatého bytu, a to v maximální době trvání prováděných stavebních prací a dále udělení
slevy z čistého nájmu v maximální výši 100% pro nájemce, v jehož bytě jsou prováděny
stavební práce omezující řádné užívání bytu, a to maximálně na dobu 14 dní.
S pozdravem

Jiří Švachula
místostarosta
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5. Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Kdo bude definitivně určovat finální podobu parkovacích zón?
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0189868/VOJM
Vyřizuje: Marta Vojáčková, tel. 542 526 341
ID datové schránky: qykbwe7
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Brno, 28. listopadu 2016
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci, kterou jste vznesl na 17. zasedání
ZMČ Brno-střed dne 2. 11. 2016:
Na definitivní podobě parkovacích zón spolupracuje několik subjektů:


Celý systém pro rezidentní parkování připravuje Odbor dopravy Magistrátu města
Brna ve spolupráci se společností BKOM, a.s.



Uspořádání ulice a podobu značek stanoví Odbor dopravy Magistrátu města Brna,
projekční řešení připadá společnosti BKOM, a.s. a parciálně se na něm svými
vyjádřeními podílí Specializované pracoviště dopravního inženýrství Policie ČR.



Režim na jednotlivých parkovacích stáních nastaví městská část – jedná se o nastavení
režimů pro rezidenty, abonenty a návštěvníky.

S přáním hezkého dne

Mgr. Jasna Flamiková
Třetí místostarostka MČ BS pro oblast
životního prostředí, obchodu, dopravy a
služeb
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6. Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Vážení členové rady, vážený pane tajemníku, žádám informaci, zda má vedení městské části k
dispozici nějaký ucelenější materiál o přehledu stavu jednotlivých parků a zelených ploch na
území městské části Brno-střed. Ptám se zejména ve vztahu k plánování případných
revitalizací a oprav, které se do konce volebního období mohou realizovat. Pokud nějaký
takový ucelenější materiál k dispozici není, prosím o jeho vypracování zodpovědnou osobou,
zřejmě vedoucím odboru. Chtěl bych mít představu, na základě jakých kritérií se bude v
budoucnu postupovat, jaké opravy a rekonstrukce nás čekají. Ptám se tímto dotazem i na
případné společné projekty s MMB.
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0195637/VOJM
Spisová značka: 1530/MCBS/2016/0189868/2
Vyřizuje: Marta Vojáčková, tel. 542 526 341
ID datové schránky: qykbwe7
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Brno, 28. listopadu 2016
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasíláme informace k Vaší interpelaci vznesené na 17. zasedání ZMČ BS konaném
dne 2. 11. 2016:
Ucelenější přehled o stavu jednotlivých parků a zelených ploch na území městské části Brnostřed zejména ve vztahu k plánovaným případným revitalizacím a opravám jako samostatný
materiál vypracován není, v současné době se zpracovává pasport zeleně (dokončení v únoru
2017).
Odbor životního prostředí má rozpracováno několik projektů na základě těchto kritérií:




úprava bude sloužit co nejširší veřejnosti
současný stav si žádá rekonstrukcí nebo dovybavení
podpora veřejnosti projednána formou facilitace veřejného setkání k jednotlivým
lokalitám

Rozpracované projekty, které se mohou do konce volebního období realizovat.










vnitroblok Křídlovická-Zahradnická-Poříčí-Ypsilantiho (před dokončením 12/2016)
Park Dvorského
Mendlovo náměstí (mezi ul.Veletržní-Výstavní)
Park Moravské náměstí
Park Nové sady – Poříčí – Křídlovická
Park Nové sady za domy č. o. 39-45a
Prostor bývalé důstojnická kuchyně a jídelna (kadetka) pří ul. Žižkova
Plocha zeleně Dřevařská – Botanická
Park Žlutý kopec – doplnění parku o venkovní cvičební prvky a rozšíření parku v tzv.
3. etapě o část jižního a jihovýchodního svahu.
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Navrhujeme do seznamu ploch veřejné zeleně určených k revitalizaci zařadit park
Rooseveltova, vnitroblok Nové sady-Křídlovická, vnitroblok Jana Uhra-Úvoz-Grohova a
v tuto chvíli část veřejného prostoru mezi ulicemi Preslova-Neumannova, do oprav park Kraví
hora - zejména opravu parkových cest a dětského hřiště.
S přáním hezkého dne

Mgr. Jasna Flamiková
Třetí místostarostka MČ BS pro oblast
životního prostředí, obchodu, dopravy
a služeb
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7. Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Vážený pane starosto, žádám informaci o stavu příprav participativního rozpočtu? Především
mně zajímá případný konkrétnější obrys principu zajištění rovných podmínek pro všechny
zúčastněné, klíčová je zejména informace o nákladech na takovou kontrolu. Vzhledem
k tomu, že Vámi dříve sdělená maximální částka 0,5 milionu je poměrně nízká, tak mi přijde,
že pokud by kontrolní systém měl stát více než v řádu několika málo tisíc, tak je ke zvážení,
zda skutečně participativní rozpočet na naší městské části za takových podmínek zavádět.
V případě, že by tomu tak bylo, tak navrhuji buď razantní zvýšení cílové částky určené na
participativní rozpočet, nebo sdělení veřejnosti, že se pouze ponechá stávající systém
dotačních programů, které navíc již pro rok 2017 byly i dle čerstvých informací z radnice
vypsány.
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0180927/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2016/0005374/8
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 07. 11. 2016
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
zasílám Vám odpověď na Vaši interpelaci, kterou jste vznesl na 17. zasedání ZMČ BS dne
2. 11. 2016.
Rada města Brna na svém 59. zasedání schválila zadání projektu „Nasazení participativního
rozpočtu ve městě Brně". Vzhledem k tomuto rozhodnutí statutárního města Brna, které
zahrnuje i MČ Brno-střed, jsme po zralé úvaze jak v rámci koalice, tak i v rámci úřadu,
rozhodli, že nejlepší cestou bude využít síly úřadu a kontakty, které byly navázány v průběhu
přípravné fáze, spojit se a podílet se na participativním rozpočtu, který chystá magistrát.
V tuto chvíli je členkou pracovní skupiny, která celý projekt připravuje, Ing. Kateřina
Dobešová z Kanceláře starosty. V příloze Vám zasílám schválené Zásady participativního
rozpočtu, které přijala Rada města Brna. Je to základní dokument, podle kterého se řídí proces
participativního rozpočtu.
S pozdravem

Martin Landa
starosta
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Příloha č. 1
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8. Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Vážení členové rady, vážený pane tajemníku, žádám informaci, za jakých podmínek probíhá
inzerce ve zpravodaji naší městské části? Zajímá mne vyčíslení příjmů za uplynulých 10
měsíců tohoto roku (2016), které tímto vznikají a podílejí se tak na snižování celkových
nákladů na vydávání zpravodaje. Za rok 2015 prosím o zprostředkování informace, o jak
vysokou částku příjmů za inzerci se tedy za celý rok jedná? Je v dohledné době v plánu nějaká
změna ve vztahu k pravidlům inzerce?
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0194977/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2016/0005374/9
Vyřizuje: Jana Staňková
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 30. 11. 2016
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
zasílám Vám odpověď na Vaši interpelaci, kterou jste vznesl na 17. zasedání ZMČ BS dne
2. 11. 2016.
Inzerce ve Zpravodaji MČ Brno-střed se řídí podle smlouvy s dodavatelem SAMAB BRNO
GROUP, a.s. ze dne 14. 3. 2014. Předmětem smlouvy je mimo jiné i správa inzertní plochy.
Společnost SAMAB má povinnost zajistit na vlastní náklady náplň inzertních stran
jednotlivých čísel Zpravodaje, tedy stran 16, 17, 18 a 32; příjmy z inzerce jsou příjmem
zhotovitele; obsah inzertních stran schvaluje zadavatel dle čl. VI. této smlouvy. V příloze
Vám zasílám dotčenou smlouvu. Ve vztahu k pravidlům inzerce neplánujeme v dohledné
době změnu.
S pozdravem

Martin Landa
starosta
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9. Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Vážený pane starosto, vážení místostarostové, vážení členové rady, obdobně jako před cca
rokem žádám informaci, jaké plány a opatření mají jednotliví uvolnění (případně i
neuvolnění) členové koalice ve svých gescích pro příští rok 2017 připraveny a jak hodnotí rok
2016 ve vztahu k plnění programového prohlášení koalice Brno-střed schváleném 5. května
2015?
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Druhý místostarosta pro oblast investic a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0189688/LICH
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 2100/MCBS/2015/0128126/31
Vyřizuje: Mgr. Irina Lichnovská, tel.: 542 526 313
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 22. 11. 2016
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
zasílám Vám odpověď na Vaši interpelaci, kterou jste vznesl na 17. zasedání ZMČ BS dne
02. 11. 2016.
Vámi uvedené Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed bylo přijato pro období
2014-2018. Jeho jednotlivé body jsou plněny kontinuálně tak, aby programové prohlášení
bylo naplněno nejpozději do konce roku 2018. Řada těchto bodů již byla splněna.
Plnění programového prohlášení je pravidelně vyhodnocováno. V příloze Vám zasílám
přehled plnění programového prohlášení z listopadu 2016.
V roce 2017 se členové Rady prioritně zaměří na plnění zbylých cílů programového
prohlášení.
S pozdravem
Martin Landa
starosta
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10.Dotaz zastupitele Jindřicha Zechmeistera
Žádám o zodpovězení následujících dotazů v oblasti školství:
1) V MČ Brno-jih došlo bez předchozího jednání a informování vedení mateřských škol i
veřejnosti ke sloučení sedmi mateřských škol. Zamýšlí MČ Brno-střed podobný zásah
do systému zajišťování předškolní péče a vzdělávání?
2) Jaké byly investice MČ Brno-střed do budov mateřských školek za rok 2016? Bude
MČ Brno-střed navyšovat kapacitu již zřizovaných MŠ? 3) Jaké byly investice MČ
Brno-střed do budov základních škol za rok 2016? Bude MČ Brno-střed navyšovat
kapacitu ji zřizovaných ZŠ?
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0188271/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2016/0188267/2
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 21. 11. 2016
Vážený pan
Jindřich Zechmeister
Vážený pane zastupiteli,
na základě vaší interpelace vznesené dne 2. 11. 2016 na 17. zasedání Zastupitelstva městské
části Brno-střed Vám sdělujeme:
1) Vedení MČ Brno-střed nezamýšlí slučování žádných školských subjektů. Tento postup
nepovažujeme za systémově správný a zpravidla nevede ani k úspoře finančních
prostředků. Tento krok může mít smysl pouze v případě, že jsou školské budovy
dlouhodobě prázdné a je možný jejich prodej či pronájem. Pak by mělo smysl sloučit
respektive poté zrušit školu a objekt školy opustit.
Toto v žádném případě není možné u objektů MŠ nebo ZŠ zřizovaných MČ Brnostřed.
2) Viz přiložená tabulka
Zvyšovat kapacitu není vzhledem k demografickému vývoji na Brno-střed zatím
bezpodmínečně nutné, nicméně připravujeme projekty přístaveb (nástaveb) tak,
abychom již dnes zkvalitnily podmínky výuky v MŠ a v budoucnu byli schopní
flexibilně zareagovat na růst populace.
3) Viz. přiložená tabulka.
Rezervy v kapacitách ZŠ zřizovaných Brno-střed ještě máme a populační ročníky
nebyly tak silné, jak jsme původně předpokládali.
Přesto využíváme všech relevantních výzev v rámci operačního programu IROP
bychom zkvalitnili výuku základních škol novými učebnami přírodních věd, jazyků a
IT.
V roce 2016 jsme navýšili kapacitu školních družin. O školní družiny je velký zájem.
Kapacita byla navýšena na ZŠ Brno, Úvoz 55, p. o., ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p. o.
Dále probíhá rekonstrukce školnického bytu za účelem využití pro školní družinu na
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p. o. a plánujeme rekonstrukci školnických bytů
v objektu Husova a Rašínova ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p. o.
PŘEHLED VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - 2016
OŠSKM (ke dni 16.11.2016)
MŠ
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Název akce

Cena
Kč (vč. HPH)

1 MŠ Brno, Bílého 24, p. o. - oprava
podlahy ve třídě a šatně ve 2. NP zprac. technické zprávy vč. VV a
KR

18 000,00

2 MŠ Brno, Vinařská 4, p. o. oprava střechy

65 212,95

3 MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno,
Údolní 9a, p. o. - zpracování
statického posudku objektu pro
budoucí nástavbu

11 495,00

4 MŠ Brno, Tučkova 36 - odstranění
nefunkčních fontán

106 750,86

5 MŠ Brno, Vídeňská 39a, p. o. výměna tlakové nádoby na ohřev
TV zpracování zadávací a
prováděcí dokumentace zakázky

24 079,00

6 MŠ Brno, Kamenná 21, p. o. oprava stěn a výmalba

15 876,41

7 MŠ Brno, Soukenická 8, p. o. –
dovoz zeminy

39 960,00

8 MŠ Brno, Skořepka 5, p. o. oprava střechy

59 169,00

9 MŠ Brno, Údolní 69, p. o. - repase
oken - zprac. projekt. a zadávací
dokumentace zakázky a inž. činnost

23 595,00

10 MŠ "Na kopečku u zvonečku",
Brno, Horní 17, p. o. - dodávka a
montáž venkovních žaluzií

59 052,48

11 MŠ Brno, Kamenná 21, p. o. - rek.
střechy - zprac. zadávací a prováděcí
dokumentace zakázky

46 800,00

12 MŠ Brno, Bílého 24, p. o. - oprava
podlahy ve třídě a šatně ve 2. NP

302 482,73

13 MŠ Brno, Tučkova 36, p. o. - rek. 1 147 685,00
školní zahrady
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Název akce

Cena
Kč (vč. HPH)

14 MŠ Brno, Skořepka 5 - sanace 1 099 652,10
vlhkého zdiva a podlah
15 MŠ Brno, Vinařská 4, p. o. výměna vstupních dveří do MŠ a
odstranění venkovního bazénuzprac. zadávací a prováděcí dok.
zakázky

29 000,00

16 MŠ Brno, Skořepka 5 - sanace
vlhkého zdiva a podlah - autorský
dozor

25 700,00

17 MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno,
Údolní 9a, p. o. - oprava střechy zprac. zadávací a prov. dok. zakázky

48 900,00

18 MŠ Brno, Skořepka 5, p. o. stěhování nábytku

85 184,00

19 MŠ Brno, Údolní 69, p. o. - repase 1 618 683,55
oken
20 MŠ Brno, Skořepka 5, p. o. výměna dveří v ředitelně a výdejně

111 715,67

21 MŠ Brno, Tučkova 36, p. o. - rek.
školní zahrady - autorský dozor

19 500,00

22 MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno,
Údolní 9a, p. o., obj. Biskupská 7 vybavení nábytkem prostor pro MŠ

149 994,02

23 MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno,
Údolní 9a, p. o. - stěhování nábytku

11 979,00

24 MŠ Brno, Vídeňská 39a, p. o. dodávka a montáž krytů radiátorů a
skříní

692 349,90

25 MŠ Brno, Vinařská 4, p. o. –
výměna vstupních dveří

534 319,06

26 MŠ Brno, Vinařská 4, p. o., objekt
Hlinky 46 - odstranění venkovního
bazénu

382 714,15

27 MŠ Brno, Skořepka 5, p. o. výmalba MŠ včetně úpravy dvoru

193 515,49

28 MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní

107 073,00

9a, p. o., obj. Biskupská 7 - odstranění
pískovišť a terénní úpravy školní zahrady
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Poznámka

Cena
Kč (vč. HPH)

29 MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno,
Údolní 9a, p. o. -adaptace prostor
pro MŠ - zpracování studie
proveditelnosti

31 460,00

30 MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno,
Údolní 9a, p. o. - oprava střechy

508 197,23

31 MŠ Brno, Pšeník 18, p. o. –
vybavení nábytkem třetí třídy

99 293,81

CELKEM:

7 669 389,41

S pozdravem

JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka pro oblast bydlení,
školství, občanských záležitostí a
matriky
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