Usnesení z 10. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 13.04.2011 v 17:00 hodin v kanceláři
starosty města ve Slavkově u Brna

2)

Plnění usnesení Rady města z 1. - 83. schůze RM z období 2006-2010 a z 1. - 9. schůze RM z období
2010-2014

Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
• považuje za splněné body:
5.2 ze 7. schůze RM – 02.03.2011
4.15., 4.21., 5.6. z 8. schůze RM – 09.03.2011
2.6.2. z VI. schůze MRM – 21.03.2011
4.12.1., 4.15.2., 4.15.1., 4.15.2., 4.18.3., 4.27., 4.28., 4.29., 4.31.1., 4.31.2., 4.32., 4.33. z 9. schůze RM –
30.03.2011
• další úkoly trvají.
3.1.

Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2010

Usnesení:
Rada města bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru životního prostředí Městského úřadu
Slavkov u Brna.

3.2.

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2010

Usnesení
Rada města bere po projednání zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2010 na vědomí.
3.3.

Komise pro zahraniční vztahy – výroční zpráva, zápis č. 1/2011

Usnesení:
Rada města bere výše uvedenou zprávu o činnosti a zápis z jednání č. 1/2011 komise pro zahraniční
vztahy na vědomí.

4.1.

Návrh na omezení užívání jižní hráze slavkovského rybníka

Usnesení:
Rada města po projednání zprávy dává Místní organizaci Moravského rybářského svazu Slavkov u
Brna, jako nájemci vodního díla včetně přilehlých pozemků, souhlas ke stanovení zákazu rybolovu z jižní
hráze slavkovského rybníka na období do 31.12.2012.

4.2.

Výstavba chráněného bydlení ve Slavkově u Brna pro osoby se zdravotním postižením

Usnesení:
1. Rada města neschvaluje výstavbu chráněného bydlení ve Slavkově u Brna a dodatečné zahrnutí
výstavby tohoto zařízení do 2. komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna.
2. Rada města neschvaluje poskytnutí stavebního pozemku na výstavbu chráněného bydlení na základě
záměru Diecézní charity Brno – Oblastní charity Hodonín.
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4.3.

Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 6-8

Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení:
1) Přijetí dotací:
Sociálně-právní ochrana dětí ve výši 497.282 Kč
Sociální služby ve výši 323.300 Kč
Sčítání lidu, domů a bytů ve výši 33.401 Kč
2) RO č. 6 – Dotace sociálně-právní ochrana dětí
Příjmy:
- zařazení nové položky – Dotace – sociálně-právní ochrana dětí 497.000 Kč
Výdaje:
- navýšení položky č. 87 – Městský úřad – provoz
497.000 Kč
RO č. 7 – Dotace sociální služby
Příjmy:
- zařazení nové položky – Dotace – Sociální služby
Výdaje:
- navýšení položky č. 87 – Městský úřad – provoz

323.300 Kč
323.300 Kč

RO č. 8 – Dotace sčítání lidu, domů a bytů
Příjmy:
- zařazení nové položky – Dotace – Sčítání lidu
Výdaje:
- zařazení nové položky – Sčítání lidu

4.4.

33.000 Kč
33.000 Kč

Žádost o převod práv a povinností k bytu s finanční spoluúčastí

Usnesení:
Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o půjčce z manželů Vendulky a Zdeňka
Hráčkových na pana Jaroslava Blechu, a v případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s
uzavřením nájemní smlouvy na byt č.3, Litavská 1484 s panem Jaroslavem Blechou, která bude platná
od 1.5.2011.

4.5.

Žádost MUDr. Jany Baránkové

Usnesení:
Rada města nesouhlasí s úhradou úprav v ordinaci MUDr. Jany Baránkové, praktické lékařky pro děti a
dorost.

4.6

Zpětvzetí výpovědi nájmu bytů

Usnesení:
Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č.1, sídl. Nádražní č.p.1154, Slavkov u Brna, která
byla dána nájemkyni bytu paní Ivaně Hlubinkové.
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4.7.

SPORT KLUB AUSTERLITZ povolení předsunutého prodeje

Usnesení:
Rada města stahuje bod z projednání na základě žádosti zástupce společnosti Sport klub Austerlitz, s.r.o.,
Údolní 326/11, Brno.

4.8.

Oprava střechy budovy radnice č.p. 64 – smlouvy

Usnesení:
Rada města souhlasí:
1/ s uzavřením smlouvy o dílo se společností Střechy - 1.Slezská s.r.o., Svatopetrská 7, 617 00 Brno v
předloženém znění, až po uplynutí 10-ti denní lhůty zveřejnění výsledku veřejné zakázky
2/ s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dle bodu 1 se společností Střechy - 1.Slezská s.r.o.,
Svatopetrská 7, 617 00 Brno v předloženém znění, řešící předmět plnění 1.etapy.

4.9.

Napoleonská expozice – pronájem prostor předzámčí v rámci projektu ROP

Usnesení:
1) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na prostory budoucí
napoleonské expozice v rámci projektu: „ Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov - Napoleonská
expozice“ s příspěvkovou organizací Zámek Slavkov - Austerlitz, Palackého nám. čp. 1, 684 01
Slavkov u Brna v předloženém znění.
2) Rada města bere na vědomí vyjádření ředitele Zámku Slavkov – Austerlitz.
4.10.

Místní rozhlas – aktuální stav systému

Usnesení:
1) Rada města bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2) Rada města ukládá odboru IR předložit radě města aktuální stav systému místního rozhlasu
k datu 30.6.2011.
4.11.

Nabídka společnosti VIVO Connection – telekomunikační síť

Usnesení:
Rada města ukládá odboru IR předložit referenční zakázky společnosti VIVO Connection spol. s r.o.,
Nádražní 7/1178, 664 51 Šlapanice na obdobné akce.

4.12.

Výkupy pozemků v k.ú. Hodějice pro cyklostezku Slavkov u Brna – Hodějice

Usnesení:
Rada města pověřuje odbor IR vedením jednání s vlastníky pozemků pod plánovanou cyklostezkou
Slavkov u Brna – Hodějice s cílem získání potřebných částí pozemků do vlastnictví města.

3

4.13.

VaK Vyškov, a.s. rozšíření SV – budoucí věcné břemeno + dohoda (zpevnění cesty)

Usnesení:
Rada města dává souhlas uzavřít se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., sídlem Brněnská 13,
682 01 Vyškov, IČO:49454587
− smlouvu o umožnění uložení části rozvodné sítě a smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, týkající se pozemků města parc. č. 3752/11; 3752/10; 3752/9; 3689/10; 3689/8;
3689/6; 3689/3; 3690/1; 3690/9; 3689/12; 3692/112; 3752/8; 3752/7; 3753/45; 3752/3; 3692/21;
3751/45; 1785; 1783/7; 1783/5; 1783/1; 1783/2; 3755/17; 3689/9 v k. ú. Slavkov u Brna a parc.
č. 1870/6; 2967/129 a 2967/14 v k. ú. Němčany v souvislosti s uložením vodovodního potrubí,
odpadu z vodojemu Slavkov II, signalizačního kabelu a přípojky NN pro stavbu „Rozšíření
SV Vyškov – III. etapa, větev střed“
− dohodu, řešící souhlas města se stavebním objektem SO 08 – úprava příjezdové cesty na
pozemcích města parc.č. 3752/3; 3753/45; 3752/7; 3752/8; 3652/9; 3689/9; 3689/8; 3689/6;
3689/3; 3690/1; 3690/9; 3689/12; 3692/112 v k.ú. Slavkov u Brna.
v předloženém znění.

4.14.

Výkup pozemku parc.č. 2820/1 ostatní plocha (komunikace Nádražní) od společnosti EMP, s.r.o.

Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s výkupem pozemku parc. č. 2820/1 ostatní
plocha o výměře 3.891 m2 v k. ú. Slavkov u Brna od společnosti EMP, s.r.o., Nádražní 394, Slavkov u
Brna do vlastnictví města formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude
uzavřena do 15ti dnů od předložení listu vlastnictví bez zástavního práva. Náklady spojené s převodem
(znalecký posudek, správní poplatek za podání návrhu a vklad do KN) uhradí město. Kupní cena ve výši
344.255,- Kč bude uhrazena do 15ti dnů od doručení kupní smlouvy s vyznačenou doložkou vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

4.15.

MK Austerlitz – závody motocyklů do vrchu

Usnesení:
Rada města:
1. Dává souhlas MK Austerlitz, Lomená 709, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 26989301 k pořádání
závodů motocyklů do vrchu AusterliCzHillCup 4 slavkovskými serpentinami ve dnech 21.5.2011 a
17. 9. 2011 za podmínky, že MK Austerlitz složí kauci ve výši 20.000 Kč před každým závodem,
která propadne v případě nesplnění podmínek uložených odborem IR pořadateli.
2. Souhlasí s vedením objížďky po místních komunikacích ve Slavkově u Brna v souvislosti s
uzavírkou silnice III/0476 ve dnech 21.5.2011 a 17.9.2011 při závodech motocyklů do vrchu.

4.16.

Vybavení MŠ - rozpočet

Usnesení:
Rada města ukládá odboru KT předložit radě města zajištění provozu nové MŠ do 4.5.2011.

4.17.

Prázdninový provoz MŠ

Usnesení:
Rada města bere na vědomí harmonogram provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin.
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4.18.

Personální pokrytí požadavků na navýšení počtu svateb

Usnesení:
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí.
4.19.

Odměny členům zastupitelstva města – úspora

Usnesení:
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a překládá zastupitelstvu města k rozhodnutí způsob
využití uspořené částky z nevyplacených odměn neuvolněným členům zastupitelstva města.

4.20.

Přehled podaných stížností na MěÚ za I. čtvrtletí

Usnesení:
Rada města bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za I. čtvrtletí roku 2011.

4.21.

Žádost o řešení situace s bytem pro školníka v budově ZŠ Tyršova

Usnesení:
Rada města ukládá vedoucí odboru BTH zahájit jednání s ředitelem ZŠ Tyršova v uvedené záležitosti.

4.22.

Prodeje bytů sídl. Nádražní 1153,1154

Usnesení:
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 1153/1 v budově
č.p.1153,1154 na poz.p.č.2830/1 a 2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na
poz.p.č.2830/1 a 2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných
částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1153/1, manželům Aleně a Jaroslavovi Sedlákovým,
za konečnou kupní cenu 684.645 Kč (uplatnění slevy 10% před podpisem kupní smlouvy).
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 1154/3 v budově
č.p.1153,1154 na poz.p.č.2830/1 a 2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na
poz.p.č.2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných
částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1154/3, paní Haně Maradové, za konečnou kupní
cenu 511.026 Kč (uplatnění slevy 10% před podpisem kupní smlouvy).

4.23.

ROP Předzámčí – vícepráce

Usnesení:
Rada města předkládá zprávu k projednání zastupitelstvu města.

4.24.

Obnova fasád zámku – dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 04/2011 na akci: „Zámek Slavkov u Brna
- obnova fasád“ se společností Rekonstruktiva spol. s r.o., se sídlem Mírové náměstí 18, 695 01 Hodonín v
předloženém znění.
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4.25.

Program 3. mimořádného zasedání zastupitelstva města

Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje program 3. mimořádného zasedání zastupitelstva města
v předloženém znění.

Za správnost:

Ing. Pavel Dvořák, v.r.
tajemník MěÚ

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Dvořák
Datum: 14.04.2011
Dvořák
11:00:32 +02:00
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