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Usnesení z 28. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 22.02.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 27. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že 

 považuje za splněné body: 

4.12.1. z 16. schůze RM – 03.08.2011 

4.11. z 20. schůze RM – 19.10.2011 

4.7. z 23. schůze RM – 30.11.2011 

4.20. z 25. schůze RM – 10.1.2012 

3.23., 4.5., z 26. schůze RM – 25.1.2012 

4.6., 4.37. z 27. schůze RM – 08.02.2012 

 vypouští ze sledování: 

3.15.3. z 15. schůze RM – 20.07.2011 

4.23. z 22. schůze RM – 16.11.2011 

 další úkoly trvají. 

 

 

3.1. Ceníku úhrad za služby a činnosti ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna na školní rok  

2012/2013 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá a žádá ředitelku ZUŠ Fr. France o doplnění zprávy o výši úplaty-

školného v posledních 3 školních letech. 

 

 

4.1. Projednání odpisového plánu ZUŠ pro rok 2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere po projednání na vědomí odpisový plán ZUŠ Fr. France. 

 

 

4.2. Žádost o schválení vyřazení majetku 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá a žádá ředitelku ZUŠ Fr. France o doplnění vyřazovacího protokolu 

ke kopírce AR-206. 

 

 

4.3. Žádost Kamila Zborovského – kzcafe 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje oprávnění k umístění nápojového automatu v budově na Koláčkově nám. 

727 ve Slavkově u Brna, v sazbě 500 Kč/m2/rok za výměru plochy potřebné k umístění 

automatu, osazení měřidla na studenou vodu – vodoměru a spotřeby elektrické energie dle 

spotřeby provozovaného zařízení, panu Kamilu Zborovskému, podnikajícího pod obchodní 

firmou kzcafe, IČ: 754 262 69. 

 

 

4.4.  Prodej bytu M. Loosová 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej bytové jednotky 1157/3 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 
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společných částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1157/3, paní Martě Loosové, za 

celkovou kupní cenu 564.175  Kč (se  slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy). 

 

 

4.5. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Mikulášková Martina 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě ze dne 16.2.2011 k bytu č.1,  

Bučovická 187, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Martinou Mikuláškovou, obsahujícím 

prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 28.2.2013 za smluvní nájemné 55,50 

Kč/m
2
/měsíc. Podmínkou je úhrada dlužné částky do 29.2.2012. 

 

 

4.6. Výpověď z nájmu bytu – Patíková Jindřiška 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje pokračování realizace výpovědi z nájmu bytu č. 3 v domě č.p. 110 na ulici 

Fügnerova ve Slavkově u Brna, doručené dne 10.3.2011 Jindřišce Patíkové. 

 

 

4.7. Obnova fasád zámku – návrh na zahájení VZ na dodavatele stavebních prací 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na akci: 

„Obnova fasád zámku Slavkov u Brna - 2012“ za následujících podmínek: 

 

Návrh okruhu zájemců k oslovení podání nabídky: 

1/ REKONSTRUKTIVA spol. s r.o., Mírové náměstí 18, 695 01 Hodonín, IČ 469 709 32 

2/ Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno, IČ: 449 61 367 

3/ Štuk umělecká řemesla, s.r.o., Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ: 262 96 489 

 

Návrh kvalifikačních předpokladů: 

1/ Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, 

2/ Reference 3 obdobných zakázek za posledních 5 roků 

 za obdobnou zakázku bude považována pouze ta, která byla realizována v oblasti obnov 

fasád pouze na kulturních památkách v min. výši 3.000.000,-Kč vč. DPH. Potvrzení musí 

být doloženo Objednatelem - prostá kopie. 

 kvalifikaci nelze prokázat jiným subjektem 

3/ Smlouva o pojištění zodpovědnosti v min. výši 3.000.000,-Kč. 

4/ Obchodní podmínky: 

 zahájení prací až po vydání rozhodnutí o přidělení dotačních prostředků (předpoklad 

1.6.2012), 

 termín dokončení do 30.11.2012, 

 první fakturace až po otevření limitního účtu,  

 splatnost faktur 14 dnů, 

 min. záruční doba 5roků. 

 

Návrh hodnocení nabídek: 

 dle nejnižší nabídkové ceny 

 

Návrh složení hodnotící komise: 

Člen:   Ing. Jiří Doležel, Ing. Hynek Charvat, Ing. Aleš Šilhánek, Ing. Miroslav Zavadil, 

Ing. Petr Lokaj, 

Náhradníci: Ing. Jiří Tesák, Mgr. Jiří Blažek, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Petr Janek. 
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4.8. CORIDA CZ – dodatek k nájemní smlouvě 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 28.1.2009 se 

společností CORIDA CZ, s.r.o. 

 

4.9. Vrbíkovi – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  Města Slavkov u 

Brna  p.č. 563 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka pana Břetislava Vrbíka a 

paní Zdeňky Vrbíkové k umístění přípojky plynu v tomto pozemku, v předloženém znění. 

 

 

4.10. Záměr prodeje pozemků – ŘSD 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc.č. 2719/10 o výměře 127 m
2
; 

parc. č. 3793/2 o výměře 584 m
2
; parc. č. 3793/12 o výměře 116 m

2
; parc. č. 3793/13 o výměře 48 

m
2
 a parc. č. 3793/16 výměře 1213 m

2
 vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví 

města.  

 

 

4.11. Záměr prodeje pozemku – pí Macharová 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č. 5173 orná půda o výměře 

197 m
2
 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města. 

 

 

4.12. Záměr prodeje pozemku – p. Eremiáš 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č. 5169 orná půda o výměře 

593 m
2
 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města. 

 

 

4.13. Hostování kolotočů – Dny Slavkova 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí Národní kolotočové společnosti 

provozovatele Vlastislava Schulze, IČ 105 464 05 v aleji ulice Kaunicova ve Slavkově u Brna při 

Dnech Slavkova a Svatourbanských hodech v červnu 2012.  

 

 

4.14. Smlouvy o výpůjčkách příspěvkových organizací 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložených smluv o výpůjčkách mezi městem a jím 

zřizovanými příspěvkovými organizacemi. 

 

 

4.15. Vyhlášení konkursních řízení na místa ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených 

městem Slavkov u Brna, kterým končí funkční období k 31.7.2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 
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4.16. Uzavření smlouvy o podmínkách poskytování služeb poradnou pro rodinu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách poskytování služeb Poradnou pro 

rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vyškov s Centrem sociálních služeb Vyškov, o.p.s., se 

sídlem Tyršova 29, 682 01 Vyškov, IČ: 269 216 85. 

 

 

4.17. Směrnice o cestovních náhradách 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje Směrnici o cestovních náhradách v předloženém znění. 
 

 

4.18. Stanovení počtu zaměstnanců zařazených v rámci MěÚ 

 

Usnesení: 

Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovuje 

celkový počet zaměstnanců v městském úřadu na počet 63. 

 

 

4.19. Smlouva na Dotační management pro projekty IOP Technologické centrum a Vnitřní integrace 

úřadu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené  smlouvy o Dotačním managementu pro projekty 

Technologické centrum a Vnitřní integrace úřadu se společností Janečka Consulting, s.r.o., 

Vranovská 104, 614 00 Brno, IČ 282 643 71, do 30.9.2012 za cenu 7.000,-Kč včetně DPH za 

měsíc. 
 

 

4.20. Docházka členů komisí RM 

 

Usnesení: 

Rada města bere informaci na vědomí. 

 

 

4.21. Zasedání kulturní komise č. 1/2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu ze zasedání Kulturní komise č. 1/2012. 
 

 

4.22. Zasedání komise pro sport a volný čas 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu ze zasedání Komise pro sport a volný čas. 
 

 

4.23. Folk a Country 2012 

 

Usnesení: 

1. Rada města schvaluje 

a) dramaturgií a obsazení festivalu Folk a Country, 

b) cenu vstupného ve výši 150,-Kč, 

c) dokrytí rozdílu mezi skutečnými příjmy a výdaji na tuto akci z položky č. 87. 

d) navržený rozpočet.  

2. Rada města ukládá místostarostovi města projednat se Zámkem Slavkov – Austerlitz 

uspořádání Dnů Slavkova a informovat o výsledku radu města. 
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4.24. Slavkovské divadelní dny 2012 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje 

 pořádání Slavkovských divadelních dnů městem Slavkov u Brna, 

 cenu vstupného ve výši 50,-Kč za večer (odpoledne) /děti do 10 let 25,-Kč/, 

 pozvání čestných hostů, 

 předběžnou kalkulaci akce.  

 

 

4.25. Městský ples 2012 – vyúčtování 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje vyúčtování městského plesu 2012. 

 

 

4.26. Městský ples 2013 - termín 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje pořádání 9. městského plesu dne 12.1.2013. 
 

 

4.27. Žádost Stanislava Čermáka 

 

Usnesení: 

1) Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s panem Stanislavem Čermákem, na 

byt č. 2, Fügnerova 109, Slavkov u Brna do 31.3.2012. 

2) Rada města ukládá odboru SV předložit radě návrh dalšího postupu v této věci. 

 

 

Ostatní: 

 

5.1. Přehled pozemků 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá městskému úřadu připravit přehled pozemků ve vlastnictví města, jejichž 

převody jsou omezeny podle § 29 z.č. 229/1990 Sb. 
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