Usnesení z XXI. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 13.06.2012 v 17:00
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna

Průběžné plnění programu rozvoje města Slavkov u Brna za rok 2012

2.1.

Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí průběžné plnění programu rozvoje
města na rok 2012 v předloženém znění.
Návrh změny směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

3.1.

Usnesení:
Rada města schvaluje změnu Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle
zákona č.137/2006 Sb. ze dne 4.10.2011 v předloženém znění.
Směrnice k základním registrům

3.2.

Usnesení:
Rada města schvaluje předloženou „Směrnici o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech na Městském úřadu Slavkov u Brna“, s účinností od 01.07.2012.
Dětské hřiště na Sídl. Nádražní – návrh na zahájení VZ

3.3.

Usnesení:
Rada města:
1/ souhlasí s oslovením navržených společností pro podání nabídek:
1/ SPORT CLUB s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí, Bahno 99,739 11, IČ 268 45 431,
2/ TUBEKO SPORT spol. s.r.o., Rynholec čp. 364, pošta Nové Strašecí, IČ 498 25 020,
3/ JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, Slavkov u Brna, 684 01, IČ 634 89 163;
2/ schvaluje složení hodnotící komise v následujícím složení:
Členové: Ing. Hynek Charvat, p. Radoslav Lánský, p. Antonín Křivonožka, Ing. Pavel Galata, Ing.
Petr Janek.
Náhradníci: Ing. Jiří Doležel, Mgr. Vladimír Soukop, p. Zdeněk Mžourek, sl. Kristýna Mazalová,
Ing. Petr Lokaj.
3/ schvaluje stanovené kvalifikační předpoklady:
1. výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku (prostá kopie)
2. reference min. 3 staveb obdobného rozsahu s celkovými náklady na akci ve výši 5 mil. Kč
4/ souhlasí s navrženými obchodními podmínkami:







součástí nabídky bude návrh smlouvy a položkový rozpočet podepsaný oprávněnou
osobou
termín splatnosti faktur min. 14 dnů
závaznost nabídky 12 měsíců od podání výzvy
zahájení prací na základě výzvy objednatele
délka realizace 3 měsíců
min. záruka na dílo 60 měsíců
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sankce za nedodržení termínu realizace 0,05% z ceny /den.

5/ schvaluje navržené hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena

3.4.

Žádost pana Navrátila o vyjádření k výstavbě RD

Usnesení:
Rada města trvá na svém usnesení přijatém pod bodem 4.17 na 22. schůzi dne 16.11.2011.

3.5.

Rekonstrukce ulice Zahradní

Usnesení:
Rada města:
1/ Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společností PEGAS-GONDA, s.r.o., ČSA 322, 684
01 Slavkov u Brna dle předloženého návrhu za podmínky schválení celého projektu:
„Rekonstrukce místní komunikace Zahradní – Slavkov u Brna“ zastupitelstvem města.
2/ Souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Rekonstrukce místní
komunikace Zahradní – Slavkov u Brna“ dle následujících podmínek.
Návrh okruhu zájemců k oslovení podání nabídky:
1/ Marek Brtník, U Školy 478, 664 07 Pozořice, IČ 704 99 497,
2/ REISTAV, s.r.o., Slovanská 340, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 269 17 289,
3/ DURIT, s.r.o., Měnín 34, 664 57 Měnín, IČ: 463 42 541
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
stavebních prací v min. výši 500.000,-Kč vč. DPH. Reference bude doložena
čestným prohlášení, které bude obsahovat název stavby, termín výstavby,
smluvní cena, obsah zakázky
 kvalifikaci nelze prokázat jiným subjektem
3/ Smlouva o pojištění zodpovědnosti v min. výši 500.000,-Kč.
4/ Obchodní podmínky:
 zahájení prací až po schválení finančních prostředků (předpoklad 1.7.2012),
 termín dokončení do 1měsíce od předání staveniště,
 fakturace bude proveden pouze konečná až po předání díla bez vad a nedodělků
 splatnost faktury 14 dnů
 min. doba záruky 5roků
Návrh hodnocení nabídek:
 dle nejnižší nabídkové ceny
Návrh složení hodnotící komise:
Člen: Ing. Jiří Doležel, pan Radoslav Lánský, Ing. Josef Gonda, Ing. Pavel Galata, Ing.
Petr Lokaj.
Náhradníci: Ing. Jiří Tesák, Ing. Josef Gonda jr., Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing.
Miroslav Zavadil, Ing. Petr Janek.
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3.6.

Rekonstrukce chodníků – návrh na zahájení VZ

Usnesení:
Rada města souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Rekonstrukce
chodníků ul. Malinovského a Komenského náměstí“ dle následujících podmínek.
Návrh okruhu zájemců k oslovení podání nabídky:
1/ VIVAS CZ, s.r.o., Dvořákova 13, 602 00 Brno, IČ: 263 02 136,
2/ REISTAV, s.r.o., Slovanská 340, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 269 17 289,
3/ DURIT, s.r.o., Měnín 34, 664 57 Měnín, IČ: 463 42 541
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
stavebních prací v min. výši 1.000.000,-Kč vč. DPH. Reference bude doložena
čestným prohlášení, které bude obsahovat název stavby, termín výstavby,
smluvní cena, obsah zakázky.
 kvalifikaci nelze prokázat jiným subjektem
3/ Smlouva o pojištění zodpovědnosti v min. výši 1.000.000,-Kč.
4/ Obchodní podmínky:
 předpokládané datum zahájení prací 1.9.2012,
 termín dokončení do 2měsíců od předání staveniště,
 fakturace bude měsíční se splatností 14dnů
 sankce za nedodržení termínu dokončení 0,05% z ceny zakázky/den
 min. doba záruky 5roků
Návrh hodnocení nabídek:
 dle nejnižší nabídkové ceny
Návrh složení hodnotící komise:
Člen: Ing. Jiří Doležel, pan Radoslav Lánský, Ing. Ing. Miroslav Zavadil, Ing. Pavel
Galata, Ing. Petr Lokaj.
Náhradníci: Ing. Jiří Tesák, Ing. Hynek Charvat, pan Jan Hudec, Mgr. Bohuslav Fiala,
Ing. Petr Janek.

3.7.

VIVO CONNECTION – informace

Usnesení:
Rada města bere výše uvedenou informaci na vědomí.

3.8.

Revitalizace bytových domů Nádražní 1191-1193 – návrh dodatku č. 3

Usnesení:
Rada města dává souhlas k uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 3 na akci: „Bytové domy na
sídlišti Nádražní čp. 1191, 1192 a 1193 – realizace úsporných opatření v rámci programu Zelená
úsporám“ se společností WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00, Brno – Zábrdovice, IČ
253 370 09 v předloženém znění.

3

3.9.

Pozemek Zlatá Hora – návrh prodeje

Usnesení:
Rada města předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí způsob prodeje pozemku parc. č. 4245
v k.ú. Slavkov u Brna dle předložených variant.

3.10.

Obecně závazné vyhlášky – odpady

Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat předložené obecně závazné vyhlášky o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Slavkov u Brna a o
poplatku za komunální odpad.

3.11.

Prodej volných bytů – II. kolo

Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytu č. 1, Sídl. Nádražní 1154, Slavkov u
Brna, panu Miroslavu Černíkovi za kupní cenu 1.000.100 Kč ( jedenmilionjednostokorunčeských).

3.12.

Výběrové řízení o nájem obecního bytu

Usnesení:
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu uvolněného obecního bytu č. 11, Zlatá Hora
1227, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné
stanoveno ve výši 60 Kč/m2.

3.13.

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu – Mončeková Jarmila

Usnesení:
1. Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 6, Zlatá Hora 1227, Slavkov u
Brna, paní Mončekové Jarmile.
2. Rada města neschvaluje paní Mončekové Jarmile prominutí poplatků z prodlení za
nezaplaceným nájemným.
3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o splátkovém
kalendáři na dlužnou částku včetně poplatků z prodlení s měsíční splátkou 4.000,- Kč
s tím, že v případě porušení splátkového kalendáře nebo řádné platby nájemného se
přistoupí k okamžité výpovědi nájmu.

3.14.

Žádost o splátkový kalendář – Neužil František

Usnesení:
Rada města schvaluje panu Františku Neužilovi prominutí poplatků z prodlení za nezaplaceným
nájemným a souhlasí s uzavřením dohody o splátkovém kalendáři na dlužnou částku s měsíční
splátkou 2.500,-Kč.

3.15.

Dodatek č. 2 ke kupním smlouvám o dodávce tepla

Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy schvaluje uzavření dodatků č. 2 ke Kupním smlouvám o
dodávce tepla, kterými se platnost smluv prodlouží do 30.6.2022.
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3.16.

Žádost o navýšení dotací pro Diecézní charitu Brno

Usnesení:
1. Rada města schvaluje poskytnutí dalších finančních příspěvků na rok 2012 Diecézní charitě
Brno, se sídlem 602 00 Brno, třída Kpt. Jaroše 9/1928, IČ: 449 902 60 - Oblastní charitě
Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 01 Hodonín, a to následovně:
- Charitnímu centru denních služeb příspěvek ve výši 25.000,- Kč
- Charitní poradně příspěvek ve výši 13.000,- Kč.
Podmínkou poskytnutí příspěvků je schválení financování zastupitelstvem města.
2. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku.

3.17.

Rozpočtová opatření č. 17-21

Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
RO č. 17 – Rekonstrukce ul. Zahradní
Výdaje:
Zařazení nové položky – Smlouva o sdružení – ul. Zahradní
Snížení položky č. 93 – Rezerva

650.000 Kč
650.000 Kč

RO č. 18 – Komunikace ul. Nerudova
Výdaje:
Zařazení nové položky – Účelový neinvestiční příspěvek TSMS – ul. Nerudova 150.000 Kč
Snížení položky č. 93 – Rezerva
150.000 Kč
RO č. 19 – Příspěvky – Centrum denních služeb, Charitní poradna
Výdaje:
Snížení položky č. 64 – Letní dětský tábor
Navýšení položky č. 68 – Charitní centrum denních služeb
Navýšení položky č. 69 – Charitní poradna

38.000 Kč
25.000 Kč
13.000 Kč

RO č. 20 – Příspěvek – ZŠ Komenského Glitter Stars
Výdaje:
Zařazení nové položky – Účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Komenského – Glitter Stars
50.000 Kč
Snížení položky č. 93 – Rezerva
50.000 Kč

3.18.

Zadávací podmínky a výběr zpracovatele veřejné zakázky – úvěr Bonaparte

Usnesení:
Rada města schvaluje zadávací podmínky pro úvěr – Bonaparte v předloženém znění.

3.19.

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Slavkov u
Brna č. 3/2010

Usnesení:
Rada města schvaluje předloženou obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška města Slavkov u Brna č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu.
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3.20.

Nepovolené stavby na pozemcích parc. č. 1079, 1080, 1081, 3122/25 a 1084 v k.ú. Slavkov u
Brna „U golfového hřiště“

Usnesení:
1) Rada města bere předloženou zprávu na vědomí.
2) Rada města vyjadřuje hrubou nespokojenost s řešením uvedených nepovolených staveb.
3) Rada města trvá na odstranění všech nelegálních staveb.
Kontrolní termín: 31.8.2012

3.21.

Žádost o zapůjčení pódia na muzikálové představení Koločava

Usnesení:
1) Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení desek pódia pro ZS-A.
2) Rada města konstatuje odpovědnost ředitele ZS-A za nakládání s pódiem.

3.22.

Plnění úkolu 3.36. z 35. RM konané dne 6.6.2012

Usnesení:
Rada města bere uvedené hodnocení na vědomí.

3.23.

Stížnost – restaurace Klobouk

Usnesení:
Rada města ukládá starostovi města zajistit ve věci přiložené stížnosti postup podle obecně
závazné vyhlášky města č. 5/2004.

3.24.

X-TERRA

Usnesení:
Rada města
1) souhlasí s konáním triatlonu pro každého s názvem X-TERRA dne 26. 8. 2012 na koupališti
ve Slavkově u Brna a s bezplatným propůjčením plaveckého bazénu a jeho zázemí dne 26. 8.
2012 od 7 do 19 hod Austerlitz Adventure, o.s., se sídlem Mánesova 434, 684 01 Slavkov u
Brna, IČ: 488 287 13;
2) ukládá správci koupaliště zajistit pro akci přípojku elektrické energie;
3) souhlasí s využitím vývěsek, stojanu na banner a stojanů města k propagaci akce.

3.25.

Slavkovský atletický devítiboj

Usnesení:
Rada města
1) souhlasí s konáním Slavkovského atletického devítiboje dne 30. 6. 2012 na stadionu města a s
bezplatným propůjčením stadionu v době od 7 do 22 hod Austerlitz Adventure, o.s., se sídlem
Mánesova 434, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 488 287 13;
2) ukládá správci stadionu zajistit přípravu atletického oválu a prostoru pro vrh koulí;
3) souhlasí s využitím vývěsek, stojanu na banner a stojanů města k propagaci akce.

3.26.

Žádost Moravského rybářského svazu o zapůjčení pódia a souhlas s umístěním loga města na
plakáty

Usnesení:
1) Rada města souhlasí se zapůjčením mobilního pódia Moravskému rybářskému svazu, o.s.,
místní organizaci 684 01 Slavkov u Brna, Špitálská 951, se sídlem Špitálská 951, Slavkov u
Brna, PSČ 684 01, IČ: 005 572 51, za účelem pořádání „Benátské letní noci“ a s umístěním
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znaku města na plakáty ke zmiňované akci, s podmínkou, že pořadatel nese náklady spojené
se stavbou a úklidem pódia.
2) Rada města ukládá řediteli TSMS uzavřít s MRS Slavkov u Brna smlouvu o zápůjčce.

3.27.

Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě

Usnesení:
Rada města bere zprávu o bezpečnostní situaci ve městě na vědomí a předkládá ji v jednání
zastupitelstva města.

3.28.

Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu na vědomí a:
 považovat za splněné body:
4.7., 4.14. z V. řádného zasedání ZM – 19.12.2011
4.2., 4.4., 4.6., 4.11., 4.17., 4.19., 4.21 z VI. řádného zasedání ZM – 19.3.2012
3.1. ze 7. mimořádného zasedání ZM – 21.05.2012
 vypustit ze sledování:
4.6.1. z IV. řádné zasedání ZM – 26.09.2011
4.12.5., 4.12.6. z V. řádného zasedání – 19.12.2011
 vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

3.29.

Program VII. řádného zasedání zastupitelstva města

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

3.30.

Smlouva o zapůjčení měřiče rychlosti

Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí a:
1. schvaluje uzavření předložené nájemní smlouvy na ruční laserový měřič rychlosti mezi
městem a LK systém s.r.o., J. Beneše 417, 551 02 Jaroměř, IČ: 288 282 83. za cenu 8.700,-Kč vč.
DPH.
2. ukládá veliteli MP oznámit používání radaru na DI Vyškov.

3.31.

Přijetí daru na úhradu nákladů spojených s realizací Dnů Slavkova 2012

Usnesení:
Rada města schvaluje přijetí daru ve výši 5.000 Kč od obchodní společnost STŘECHY - 1.
Slezská s.r.o., se sídlem Brno, Svatopetrská 35/7, PSČ 617 00, IČ: 253 406 89 na úhradu nákladů
spojených s realizací Dnů Slavkova pořádaných ve dnech 1.- 3.6.2012.

3.32.

Služební cesta do Darney 06-2012

Usnesení:
Rada města schvaluje zahraniční cestu do Darney ve dnech 29. 6. – 2. 7. 2012 Ing. Jiřího Tesáka,
MUDr. Oldřicha Pospíšila, Ing. Hynka Charvata, pana Vratislava Malého a Ing. Ivana
Charváta a použití služebního vozidla k této cestě.
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3.33.

Zapůjčení pódiových desek pro koncert pořádaný v rámci hudebního festivalu CONCENTUS
MORAVIAE 14. 6. 2012

Usnesení:
Rada města souhlasí se zapůjčením pódiových desek pro koncert pořádaný Mezinárodním
centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, 639 00 Brno, IČO: 262 350 64, ve Slavkově u
Brna dne 14. 6. 2012, v rámci Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS
MORAVIAE.

3.34.

Žádost o zapůjčení podia na Oldtimer festival 2012

Usnesení:
Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro ZS-A.

Ostatní:

4.1 Žádosti SK Slavkov – odpojení venkovního osvětlení na stadionu, příspěvek na opravu hrací
plochy
Usnesení:
Rada města ukládá řediteli TSMS předložit radě zprávu k oběma žádostem SK Slavkov u Brna.
T: 27.6.2012

4.2.

Čištění světel VO

Usnesení:
Rada města ukládá řediteli TSMS zajistit čištění světel veřejného osvětlení.
Schváleno jednomyslně (5)

4.3.

Čištění rýn a svodů

Usnesení:
Rada města ukládá řediteli ZS-A zajistit čištění rýn a svodů na budovách zámku.
Schváleno jednomyslně (5)

4.4.

Žádost Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna

Starosta informoval radu města o žádosti Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna o koupi
pozemku města.

4.5.

Turnaj ve vybíjené – akce DSO Ždánický les a Politaví

Usnesení:
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o akci DSO Ždánického lesa a Politaví turnaji ve vybíjené a vyslovuje poděkování vedení ZŠ Komenského za organizaci akce.
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4.6.

Žádost o finanční příspěvek na Křížovou cestu ke kapli sv. Urbana

Usnesení:
Rada města projednala předloženou žádost a ukládá FO předložit možnost financování
požadovaného záměru po vyhodnocení hospodaření města k 30.6.2012.
4.7. BOLTON CZECHIA – smlouva o právu provést stavbu – plnění usnesení 32. RM bod 4.16.
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Dvořák
Datum: 14.06.2012
Dvořák
14:29:08 +02:00
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