Usnesení z 13. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 01.06.2011 v 15:00 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. - 12. schůze RM z období
2010-2014

Usnesení:
1) Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
• považuje za splněné body:
4.22.2. z 5. schůze RM – 02.02.2011
4.19. z 7. schůze RM – 02.03.2011
4.23.3., 4.44.2. z 9. schůze RM – 30.03.2011
4.3., 4.7., 4.8., 4.9., 4.14., 4.17.1., 4.19.2., 4.25. z 11. schůze RM – 04.05.2011
4.1.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.11., 4.15., 4.18. z 12. schůze RM – 16.5.2011
• další úkoly trvají.
2) Rada města trvá na splnění úkolu k b. 4.22.1. z 5. schůze RM – 2.2.2011 a stanovuje nový termín
splnění na 30.6.2011.

4.1.

Majetkoprávní vypořádání poldr Za Parkem

Usnesení:
Rada města ukládá MěÚ zajistit zpracování studie variantního řešení odvodu zachycených srážkových
vod.

3.1.

Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2011

Usnesení:
Rada města zprávu odkládá na nejbližší mimořádnou schůzi rady města.

4.2.

Soubor rozpočtových opatření č. 12-15

Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
RO č. 12 – Dotace OPLZZ řízení lidských zdrojů
Příjmy:
- zařazení nové položky – Dotace - OPLZZ řízení lidských zdrojů
Výdaje:
- navýšení položky – OPLZZ řízení lidských zdrojů
RO č. 13 – Dary Respono a ASEKOL
Příjmy:
- navýšení položky č. 29 – Sponzorské dary a příspěvky
Výdaje:
- navýšení položky č. 5 – Odpadové hospodářství
- zařazení nové položky – Stání pro separaci a sběr
RO č. 14 – Dotace na výkon státní správy
Příjmy:
- navýšení položky č. 32 – Dotace ze SR na výkon státní správy
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534.000 Kč
534.000 Kč

190.000 Kč
64.000 Kč
126.000 Kč

1.336.000 Kč

Výdaje:
- navýšení položky č. 87 - Městský úřad – provoz

1.336.000 Kč

RO č. 15 – Dotace MPZ
Příjmy:
- zařazení nové položky – Dotace MZP – Oprava střechy radnice
Výdaje:
- navýšení položky č. 7 – Podíl k dotaci MPZ – oprava střechy radnice

4.3.

525.000 Kč
525.000 Kč

Oprava fasády budovy čp.123 na Palackého náměstí - návrh na zahájení výběrového řízení

Usnesení:
Rada města schvaluje:
1/ Výzvu k předložení nabídek na akci : „Obnova fasád budovy č.p.123 - Slavkov u Brna“ v předloženém
znění.
2/ Následující okruh zájemců k podání nabídky:
-Rekonstruktiva spol. s r.o., Mírové náměstí 18, 695 01 Hodonín, IČ: 469 70 932
-Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno, IČ: 449 61 367
-Štuk umělecká řemesla, s.r.o., Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ: 262 96 489
3/ Následující složení výběrové komise:
Členové: Ing. Jiří Tesák, Bc. Jitka Linhartová, Ing. Petr Lokaj,
Náhradníci: Ing. Jiří Doležel, Bc. Libor Piták, Ing. Petr Janek.

4.4.

Žádost Maverick.rescue - Freestyle moto show na Palackého náměstí

Usnesení:
Rada města:
1.
Dává souhlas Občanskému sdružení Maverick.rescue, Žebětín 1082, 641 00 Brno, IČ 226 62 090 k
pořádání Freestyle moto show ve prospěch Nadačního fondu dětské onkologie „Krtek“ na
Palackého náměstí ve Slavkově u Brna dne 30. července 2011 u příležitosti pořádání Mezinárodního
závodu automobilů do vrchu.
2.
Souhlasí s uzavírkou Palackého náměstí ve Slavkově u Brna v úseku od ulice Husova po křižovatku
s ulicí Čs. Armády a Boženy Němcové pro Freestyle moto show v termínu 30. července 2011 od 7:00
h do 15:00 h.
3.
Souhlasí s vedením objížďky po místních komunikacích při uzavírce Palackého náměstí 30.
července 2011 od 7:00 h. do 15:00 h.
4.
Nedává souhlas k poskytnutí finanční dotace 15.000 Kč na konání Mezinárodního mistrovství
automobilových závodů do vrchu ve Slavkově u Brna 29.-31.07.2011.

4.5.

Vivo Connection – prověření referencí

Usnesení:
Rada města ukládá řediteli TSMS předložit radě města vyjádření k předloženému návrhu dohody o
podmínkách výstavby podzemní telekomunikační sítě se společností VIVO Connection spol. s r.o.,
Nádražní 7/1178, 664 51 Šlapanice.
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4.6

Využití kamenné dlažby na skládkách

Usnesení:
1) Rada města ukládá odboru IR zajistit veřejnou zakázku na realizaci stavebních úprav chodníku
kolem východní strany kostela ve Slavkově u Brna.
2) Rada města ukládá odboru IR připravit návrh realizace parkoviště z jižní strany hřbitova.

4.7.

Záměr prodeje pozemků bývalé váhy-FUERTES development

Usnesení:
Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 340/1 (část); 340/3; 340/2; 342;
340/4; 349/1 (část) a 341/6 (část) vše ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr
zastupitelstvu města.

4.8.

Věcné břemeno pro E.ON – pí Jandlová

Usnesení:
Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 854 00
zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 335 91
na pozemcích parc. č. 3179; 3178/1 a 1480 (kabel NN parc. č. 3186/2 pí Jandlová) v k. ú. Slavkov u Brna
v předloženém znění.

4.9.

Záměr prodeje pozemků-Axelero, s.r.o.

Usnesení:
Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 2713/1; 2702/9; 2702/8; 2713/2;
2703/10 vše ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr zastupitelstvu města.

4.10.

Věcné břemeno pro E.ON – p. Koubek

Usnesení:
Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 854 00
zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 335 91
na pozemku parc. č. 3736/2 (kab. smyčka NN p. Koubek X.14.SB-4611-173) v k. ú. Slavkov u Brna
v předloženém znění.

4.11.

Vyřazení majetku TSMS – nákladní vozidlo

Usnesení:
Rada města schvaluje vyřazení nákladního vozidla V3S VY 46-93, inventární číslo 023-06 z majetku
Technických služeb města Slavkova u Brna a doporučuje odprodej tohoto majetku obálkovou metodou
nejvyšší nabídce s minimální cenou 27.000 Kč bez DPH.
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4.12.

Přehled bytů, potřebnost oprav

Usnesení:
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí.

4.13.

Hodnocení nabídek

Usnesení:
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 1157/1 v budově č.p. 1157,
1158 na poz.p.č.2835/1 a 2836/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č.2835/1 a
2836/1 v k.ú.Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy
náležejícího k vlastnictví jednotky 1157/1, panu Zbyňku Vinklerovi, za nabídnutou kupní cenu 1.200.000
Kč za podmínky současného odkoupení pohledávky města za předchozím nájemcem uvedeného bytu ve
výši 103.234 Kč za nominální hodnotu.
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 1158/6 v budově č.p. 1157,
1158 na poz.p.č.2835/1 a 2836/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č.2835/1 a
2836/1 v k.ú.Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy
náležejícího k vlastnictví jednotky 1158/6, panu Miroslavu Komínkovi, za nabídnutou kupní cenu
1.216.889 Kč.

4.14.

Odvolání MUDr. Jany Baránkové

Usnesení:
Rada města trvá na zamítavém stanovisku ve věci úhrady za provedené úpravy v ordinaci MUDr. Jany
Baránkové, IČ: 489 029 00.

4.15.

Výpověď z nájmu bytu – Šedá Jarmila

Usnesení:
Rada města schvaluje zaslání výpovědi z nájmu bytu dle § 711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku
v platném znění paní Jarmile Šedé.

4.16.

Žádost České pojišťovny a.s.

Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p.727 ,
Slavkov u Brna, ze dne 12.12.2005, která byla uzavřena s Českou pojišťovnou a.s. se sídlem v Praze 1,
Spálená 75/16, PSČ 113 04, IČ: 452 729 56, v němž bude stanovena čtvrtletní výše záloh na služby ve výši
6.000 Kč.

4.17.

Prodej bytu M. Polová

Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 1153/7 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 1153/7, paní Miloslavě Polové, za celkovou kupní cenu 563.948,-Kč (se
slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy).
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4.18.

Sleva nájemného

Usnesení:
Rada města schvaluje slevu nájemného ve výši 50% pro paní Andreu Šťastnou, s platností od 1.6.2011 do
doby poskytnutí přiměřené bytové náhrady.

4.19.

Geneze vzniku dluhu

Usnesení:
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí.

4.20.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy-Radka Májková

Usnesení:
Rada města trvá na ukončení nájemní smlouvy k datu 2.6.2011, uzavřené s paní Radkou Májkovou.

4.21.

Zpětvzetí výpovědi MUDr. Fajmona

Usnesení:
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu místností č. 2.10., 2.11., 2.12., v budově polikliniky
č.p. 324 na ulici Tyršova ve Slavkově u Brna.

4.22.

Úspora energií

Usnesení:
Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provedení analýzy
současného stavu odběru silové elektřiny a plynu pro přípravu výběrového řízení na dodavatele elektrické
energie. Navržení a realizace energetických úspor pro EPC projekt" v předloženém znění.

4.23.

Žádost o přidělení bytu pro sociálně slabé

Usnesení:
Rada města žádost odkládá.

4.24.

Okruh firem a návrh zadávacích podmínek pro vnitřní vybavení MŠ

Usnesení:
1) Rada města bere na vědomí zprávu příspěvkové organizace Mateřská škola Zvídálek Slavkov u
Brna, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
2) Rada města schvaluje okruh firem na vybavení dětským nábytkem v předloženém znění
s doplněním firem DŘEVODÍLO Rousínov, v.d. a FRAMOZ a.s. a dále schvaluje okruh firem na
vybavení školních jídelen v předloženém znění s doplněním firem Gastroform s.r.o. a Hraspo
s.r.o..

5

4.25.

Stěhování MŠ Zvídálek

Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu finančního odboru o zajištění průběhu stěhování MŠ Zvídálek do
nově zřizovaných prostor přístavby MŠ na Komenského náměstí.

4.26.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje

Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření předložené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje“ na zpracování PD pro stavební povolení díla „zachycení a odvedení povodňových průtoků v
lokalitě u zámecké zdi pod golfovým hřištěm ve Slavkově u Brna“.

4.27.

Dohoda o sběru použitého textilu

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o spolupráci při sběru použitého textilu na
vytipovaných stanovištích města Slavkov u Brna s firmou E+B textil s.r.o., Terasová 1, 616 00 Brno, IČ:
494 483 40.

4.28.

Darovací smlouva-stání pro kontejnery Zlatá Hora, Úzká

Usnesení:
Rada města schvaluje přijetí finanční podpory ve výši 40.000 Kč a uzavření Darovací smlouvy č. 2011033
se společností ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 273 732 31.

4.29.

Biocentrum „Podsedky“

Usnesení:
Rada města souhlasí s navrženým postupem realizace biocentra Podsedky.

4.30.

Příspěvek oddílu fotbalu – Sportovní klub – SK, Slavkov u Brna

Usnesení:
Rada města bere na vědomí informace o využití příspěvku poskytnutého v roce 2010 pro oddíl fotbalu,
Sportovní klub - SK Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Kaunicova 1442, IČ: 42660467 .

4.31.

MŠ – úpravy zřizovací listiny

Usnesení:
1) Rada města v souladu § 145 až 151 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanovením § 102 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
schvaluje pro Mateřská škola Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna, příspěvková
organizace:
1)
změnu názvu na Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u
Brna, příspěvková organizace,
2)
změnu adresy sídla na Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,
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3)
4)

zrušení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání na adrese Malinovského 280,
zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 191 na 225 dětí s
účinností od 1. 9. 2011,
5)
pro školní jídelnu zrušení místa, kde se uskutečňuje stravování na adrese
Malinovského 280,
6)
pro školní jídelnu – výdejnu na adrese Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna a
snížení nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 270 na 70 s účinností od 1. 9.
2011
7)
zřízení školní jídelny – výdejny na adrese Mateřská škola Zvídálek, Komenského
náměstí 495, Slavkov u Brna s nejvyšším povoleným počtem stravovaných 180, s
účinností od 1. 9. 2011,
2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout k 1.9.2011 předloženou změnu zřizovací listiny
Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

4.32.

Návrh realizačního týmu pro projektory IOP Technologické centrum a Vnitřní integrace úřadu

Usnesení:
Rada města:
1) schvaluje realizační týmy projektů IOP Technologické centrum a Vnitřní integrace úřadu
v následujícím složení :
Technologické centrum: vedoucí projektu – Mgr. Bohuslav Fiala
realizátor - Ladislav Stehlík
administrátor+koordinátor - RNDr. Hana Kotíková + Janečka Consulting, s.r.o.
ekonom - Marie Jílková
Vnitřní integrace úřadu :vedoucí projektu - Mgr. Bohuslav Fiala
realizátor - Bc. Stanislav Maša
administrátor+koordinátor -RNDr. Hana Kotíková + Janečka Consulting, s.r.o.
ekonom - Marie Jílková
2) dává souhlas k rozšíření smlouvy na administraci projektů pro Technologické centrum se společností
Janečka Consulting, s.r.o., Vranovská 104, 614 00 Brno, IČ 28264371 o vypracování další monitorovací
zprávy pro TC v hodnotě 5.000,-Kč včetně DPH a k uzavření dohody o Dotačním managementu pro
projekt Vnitřní integrace úřadu do konce roku 2011, tj. 7 měsíců, v hodnotě 7.000,-Kč včetně DPH za
měsíc.
4.33.

Analýza stavu školství města Slavkova u Brna

Usnesení:
1) Rada města bere na vědomí „Analýzu stavu školství města Slavkov u Brna v roce 2011“.
2) Rada města ukládá odboru KT připravit návrh koncepce školství města Slavkova u Brna. T:
29.6.2011
4.34.

Volby do školských rad

Usnesení:
1. Rada města jmenuje do volební komise pro volby do školských rad základních škol zřizovaných
městem MgA. Janu Jelínkovou, Mgr. Ludmilu Doleželovou a RNDr. Hanu Kotíkovou, náhradníky Mgr.
Bohuslava Fialu a paní Romanu Palátovou.
2. Rada města stanovuje termíny pro uskutečnění voleb do školských rad: 7. 6. 2011 od 15:00 do 17:00
hodin pro Základní školu Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov a 6. 6. 2011 od 15:00
do 17:00 hodin pro Základní školu Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov a stanovuje lhůtu pro
podávání návrhů na kandidáty do školských rad ředitelům výše uvedených základních škol do pátku 3. 6.
2011.
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4.35.

Žádost MŠ Zvídálek o přijetí finančního daru

Usnesení:
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Zvídálek Slavkov u Brna, Koláčkovo
náměstí 107, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, přijetí finančního daru v hodnotě 10.000 Kč od
pana Františka Kudy, IČ: 101 317 44 a 10.000 Kč od paní Hany Majerové, na zakoupení lůžkovin a
povlečení pro děti do nově zřízené třídy v přístavbě MŠ Zvídálek na Komenského náměstí.

4.36.

Žádost ZŠ Tyršova o přijetí finančního daru

Usnesení:
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov,
přijetí finančního daru v hodnotě 30.000 Kč od společnosti Visko Teepak, s.r.o., se sídlem Slavkov u Brna,
Okružní ulice č.p. 1438, okres Vyškov, PSČ 684 11 , IČ: 261 567 68, na zakoupení tabule pro I. stupeň ZŠ.

4.37.

Žádost DDM o přijetí finančního daru

Usnesení:
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, Slavkov u Brna, okres Vyškov, přijetí
finančního daru v hodnotě 15.000 Kč od Ing. Miroslava Lovase, IČ: 754 923 85, na zajištění provozu
zájmového kroužku stolního tenisu při DDM.

4.38.

Ocenění osob v rámci 20. výročí partnerství měst Slavkov u Brna a Sławków

Usnesení:
Rada města schvaluje ocenit pamětním listem navržené osoby u příležitosti 20. výročí spolupráce mezi
městy Slavkov u Brna a Sławków.

4.39.

Zpráva o plnění úkolů z 9. schůze RM, b. 4.34.1. a 4.34.2.

Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí.

4.40.

Stav historických alejí města

Usnesení:
Rada města zprávu odkládá.

4.41.

Aktualizace stavu stromového patra slavkovského zámeckého parku

Usnesení:
Rada města zprávu odkládá.
4.42.

Schválení přijetí finančních darů pro Zámek Slavkov-Austerlitz

Usnesení:
Rada města souhlasí s přijetím finančních darů dle Darovacích smluv (viz příloha).
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4.43.

Schválení přijetí finančních darů pro Zámek Slavkov-Austerlitz

Usnesení:
Rada města souhlasí s přijetím finančních darů dle Darovacích smluv (viz příloha).

4.44.

Žádost Moravského rybářského svazu

Usnesení:
Rada města vyhovuje žádosti Moravského rybářského svazu, o.s. MO Slavkov u Brna a ukládá TSMS
předat mu dlažbu a zajistit kontrolu jejího použití v souladu s předloženou žádostí.

4.45.

Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol

Usnesení:
Rada města ukládá finančnímu odboru předložit možnost poskytnutí finančních prostředků TJ Sokol
Slavkov u Brna a ukládá TSMS předložit radě města vyjádření k předložené žádosti.

4.46.

Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu na vědomí a:
•
považovat za splněné body:
3.7.1. z 12. mimořádného zasedání ZM dne 3.5.2010
4.12. z XVI. řádného ZM dne 13.9.2010
4.8., 4.9., 4.10., 4.13., 4.14. z I. řádného ZM dne 22.12.2010
2.3.1., 2.3.2. z 1. mimořádného ZM dne 28.2.2011
4.3., 4.6.1, 4.6.2., 4.6.3., 4.6.5., 4.6.6., 4.7.1., 4.8., 4.11., 4.12., 4.18.1., 4.18.2., 4.18.3., 4.27., 4.29. z II.
řádného ZM dne 21.3.2011
3.1. z 2. mimořádného ZM dne 13.4.2011
2.1.1., 2.1.2. z 3. mimořádného ZM dne 27.4.2011
•
vypustit ze sledování:
4.6.4. z II. řádného ZM dne 21.3.2011
•
vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.
4.47.

Program III. řádného zasedání zastupitelstva města

Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje program III. řádného zasedání zastupitelstva města
v upraveném znění.

4.48.

Možnost připojení se k iniciativě Za vyvěšování moravské vlajky

Usnesení:
Rada nesouhlasí s připojením města k výzvě Za vyvěšování moravské zemské vlajky.
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5.1.

Městská policie

Usnesení:
1) Rada města s okamžitou účinností odebírá veliteli městské policie Slavkov u Brna Pavlu
Ehrenbergerovi pověření k řízení městské policie Slavkov u Brna udělené na 30. schůzi rady
města dne 28.4.2008.
2) Rada města pověřuje strážníka Josefa Zavadila plněním úkolů při řízení městské policie
Slavkov u Brna v rozsahu podle přílohy.
3) Rada města ukládá veliteli městské policie Josefu Zavadilovi okamžitě protokolárně převzít
veškerou agendu spojenou s řízením městské policie od Pavla Ehrenbergera.

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Dvořák
Datum: 02.06.2011
Dvořák
13:10:03 +02:00
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