
Rada města Slavkov u Brna

P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 71. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 4.12.2013

762/71/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z  1.  až  70.  schůze RM z  období
2010-2014

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

považuje za splněné body:

17/49/II z 49. schůze RM - 9.1.2013
480/61/1 z 61. schůze RM - 17.07.2013
604/65 z 65. schůze RM - 09.09.2013
632/66, 646/66 z 66. schůze RM - 25.09.2013
665/67 z 67. schůze RM - 09.10.2013
654/68, 655/68, 656/68, 657/68, 658/68, 659/68, 662/68, 663/68, 670/68 z 68. schůze
RM - 31.10.2013
697/69, 698/69, 706/69, 707/69, 709/69, 710/69, 726/69 z 69. schůze RM - 06.11.2013
40/44 z 44. schůze MRM - 13.11.2013
731/70,  732/70,  734/70,  735/70,  742/70,  745/70,  746/70,  749/70 ze 70.  schůze RM -
20.11.2013

další úkoly trvají.

763/71/RM/2013 Mirror - výsledek jednání

I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  výsledek  jednání  pracovní  skupiny  se  společností
Mirror Development.

Termín: 6.12.2013

764/71/RM/2013 Návrh plánu VHČ pro rok 2014

I. Rada města vrací zprávu



k dopracování.

765/71/RM/2013 Rozpočtový výhled 2014-2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018 v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit rozpočtový výhled zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 16.12.2013

766/71/RM/2013 Pravidla rozpočtového provizoria 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2014.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit Podmínky rozpočtového provizoria zastupitelstvu města.

Termín: 16.12.2013

767/71/RM/2013 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit následující rozpočtová opatření v předloženém znění:
RO č. 57 - Dotace SDH
Příjmy:
Navýšení položky č. 33 - Dotace od obcí - Sbor dobrovolných hasičů                      38.000 Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 34 - Sbor dobrovolných hasičů - provoz                                38.000 Kč
 
RO č. 58 - Dotace Setkání Slavkovů
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace - Setkání Slavkovů                                         200.000 Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 101 - Setkání Slavkovů                                                     200.000 Kč
 
 



RO č. 59 - Dotace - Vzájemě si pomáháme vzdělávat se
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - Vzájemně si pomáháme vzdělávat se                    390.000 Kč
Výdaje:
Navýšení položky - Účelový příspěvek - EU školám                                             390.000 Kč
 
RO č. 60 - Odvod do FRR - VHP
Příjmy:
Navýšení položky - Odvod z výherních hracích přístrojů                                     841.000 Kč
Výdaje:
Snížení položky - Rezerva VHP                                                                         1.000.000 Kč
Navýšení položky - Odvod z loterií a jiných her - převod do FRR                      1.841.000 Kč
 
RO č. 62 - Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova
Příjmy:
Snížení položky - Půjčka z fondu bydlení                                                             600.000 Kč
Výdaje:
Snížení položky - Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova                                                600.000 Kč
Snížení položky - Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova                                            3.000.000 Kč
Zařazení nové položky - Revitalizace tělocvičny ZŠ Tyršova                             3.000.000 Kč
 
RO č. 63 - Dary na Vánoční výzdobu
Příjmy:
Navýšení položky č. 26 - Sponzorské dary                                                          50.000 Kč
Výdaje:
Navýšení položky - Vánoční výzdoba                                                                  50.000 Kč

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit výše uvedená rozpočtová opatření zastupitelstvu města.

Termín: 16.12.2013

768/71/RM/2013 Dodatek č. 5 k úvěru - VAK

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru, registrační číslo 7490006200450 ze dne 4.10.2006
s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07, IČ: 45317004,
v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové



1.1. předložit Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru, registrační číslo 7490006200450 ze dne
4.10.2006 zastupitelstvu města.

Termín: 16.12.2013

769/71/RM/2013 Pravidla pro pronájmy obecních bytů

I. Rada města schvaluje
Pravidla pro pronájmy obecních bytů v předloženém znění.

770/71/RM/2013 Informace - byty s finanční spoluúčastí ulice Litavská

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci.

771/71/RM/2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Laštůvková

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26.11.2012 k bytu č. 2, Zlatá Hora 1237,
Slavkov  u  Brna,  uzavřené  s  paní  Ilonou  Laštůvkovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,
obsahujícím  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  30.11.2014,  za  smluvní

nájemné ve výši 60,- Kč/m2.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26.11.2012 k bytu č. 2, Zlatá
Hora 1237, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Ilonou Laštůvkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░░  ░  obsahující  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do

30.11.2014, za smluvní nájemné ve výši 60,- Kč/m2.

Termín: 30.11.2013

772/71/RM/2013 Pronájem NP na Koláčkově nám. 727

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  na pronájem nebytových prostor -  kanceláře č.  216 o  celkové výměře

10,70 m2  ve II. NP administrativní budovy Koláčkovo nám. 727., Slavkov u Brna, s panem
Jiřím Mazáčem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , IČ: 44985576. Nájemné je

stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok .

II. Rada města Ukládá



1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  na  pronájem  nebytových  prostor  -  kanceláře  č.  216  o

celkové výměře 10,70 m2  ve II.  NP administrativní budovy Koláčkovo nám. 727.,
Slavkov u Brna, s panem Jiřím Mazáčem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ IČ: 44985576. Nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok .

Termín: 16.12.2013

773/71/RM/2013 Pan Drbal - doplnění zprávy - posudek

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
prodat z majetku města id. 3/8 spoluvlastnického podílu na nemovitostech - budově č.p.781,
objekt bydlení, na pozemku parc. č. 855, část obce Slavkov u Brna a pozemcích parc.č. 855,

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 426 m2 a parc. č. 857, zahrada o výměře 557 m2, vše
zapsáno  v  katastru  nemovitostí  na  listu  vlastnictví  č.  1398  pro  obec  Slavkov  u  Brna,
k.ú.Slavkov u Brna, panu Janu Drbalovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za cenu  536.145
Kč stanovenou dle znaleckého posudku č. 2991-081/2013.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit výše uvedenou zprávu zastupitelstvu města.

Termín: 16.12.2013

774/71/RM/2013 Změna čísla bytu

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zrušit usnesení k bodu 64/12  z 12. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne
23.9.2013.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej bytu č.  1157/4 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 1157/4, paní Alžbětě Plaché, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
za  celkovou  kupní  cenu  660.346  Kč  (se   slevou  10%  při  platbě  před  podpisem  kupní
smlouvy).

III. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové



1.1. předložit  zastupitelstvu města ke schválení prodej  bytu č.  1157/4 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 1157/4, paní Alžbětě Plaché,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za
celkovou kupní cenu 660.346 Kč (se  slevou 10% při platbě před podpisem kupní
smlouvy).

Termín: 16.12.2013

775/71/RM/2013 Zpráva o činnosti SC Bonaparte

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

776/71/RM/2013 Pronájem nebytových prostor v SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v přízemí budovy č.p. 126 na poz. p. č. 966 v

k. ú. Slavkov u Brna (Společenské centrum Bonaparte), o celkové výměře 100,75 m2 za cenu

2.750,-Kč/m2/rok s nájemcem VIVO CONNECTION spol. s r.o., se sídlem Nádražní 1178/7,
664 51, Šlapanice, IČO: 269 00 696.

II. Rada města souhlasí
s provedením stavebních úprav pronajatých prostor v rozsahu uvedeném ve zprávě a zápočet
nákladů na tyto úpravy proti nájemnému ve výši do 50.000,-Kč (výše může být snížena podle
skutečného rozsahu úprav).

III. Rada města Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  nájemní  smlouvy  na  nebytové prostory  ve  Společenském  centru
Bonaparte za podmínek podle bodu I. a II. tohoto usnesení.

Termín: 31.12.2013

777/71/RM/2013 Žádost Rodinné pohody, o.s. Vyškov o mimořádnou dotaci na rok 2013

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
neschválit  poskytnutí  mimořádné  dotace  z  rozpočtu  města  na  rok  2013  pro  Rodinnou
pohodu, o.s. Vyškov.

II. Rada města Ukládá



1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit žádost Rodinné pohody, o.s. Vyškov zastupitelstvu města.

Termín: 16.12.2013

778/71/RM/2013 Přestupní uzel IDS - dodatek č.1

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.8.2013 se společností SKR stav, Nováčkova
18, 614 00 Brno na akci:" Přestupní uzel IDS Nádražní - Slavkov u Brna" , kterým se snižuje
cena díla o 11.607,13 Kč bez DPH v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít  dodatek č.1 ke smlouvě o  dílo ze dne 19.8.2013 se společností  SKR stav,
Nováčkova 18, 614 00 Brno na akci:" Přestupní uzel IDS Nádražní - Slavkov u Brna" v
předloženém znění.

Termín: 20.12.2013

779/71/RM/2013 Nabídka pozemku od Ing. Mráze

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nedat souhlas k výkupu částí pozemků parc.č 1787/31 orná půda a parc. č. 1787/32 orná
půda, oba v k. ú. Slavkov u Brna od. Ing. Radka Mráze,░░░░ ░░░░ .

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit výše uvedenou zprávu ZM.

Termín: 16.12.2013

780/71/RM/2013 Nabídka pozemku od města Vyškov

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3015/8 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. 
Slavkov u Brna z  vlastnictví  města Vyškov  do vlastnictví  města Slavkov u Brna.  Náklady
spojené s  převodem (správní  poplatek za podání  návrhu na vklad do  KN)  uhradí  město
Slavkov u Brna.



II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  nabídku na bezúplatné nabytí pozemku parc.  č.  3015/8 ostatní plocha o

výměře 19 m2 v k. ú.  Slavkov u Brna z vlastnictví města Vyškov do vlastnictví města
Slavkov u Brna zastupitelstvu města.

Termín: 16.12.2013

781/71/RM/2013 Žádost o prodej pozemku pod částí prodejny Nádražní 1160

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 2818/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov

u Brna o výměře cca 55 m2 z vlastnictví města.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2818/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov

u Brna o výměře cca 55 m2 na úřední desce MěÚ.

Termín: 6.12.2013

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit vypracování znaleckého posudku o ceně obvyklé  na pozemek parc. č. 2818/1
v k. ú. Slavkov u Brna.

Termín: 6.1.2014

782/71/RM/2013 Podnět manželů Blahutkových k prodeji části pozemku p. č. 759

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zrušit svoje usnesení č. 74/12/ZM/2013 ze dne 23.09.2013.
 
 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nedat souhlas k prodeji jakékoli  části pozemku parc. č. 759 zastavěná plocha a nádvoří v k.
ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.

III. Rada města Ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  podnět  manželů  Blahutkových  k  prodeji   pozemku  parc.  č.  759
zastupitelstvu města.

Termín: 16.12.2013

783/71/RM/2013 Pronájem dvou částí pozemku parc. č. 1070

I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s paní Martinou Mikuláškovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ o
pronájmu  části pozemku parc. č. 1070 zahrada v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1 000

m2  (část "A") s ročním nájemným ve výši 330 Kč.

II. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s paní Danou Vitulovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  o

pronájmu  části pozemku parc. č. 1070 zahrada v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1 100 m2

(část "B") s ročním nájemným ve výši 363 Kč.

III. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Martinou Mikuláškovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ o pronájmu  části pozemku parc. č. 1070 zahrada v k. ú. Slavkov u Brna o

výměře cca 1 000 m2  (část "A").

Termín: 17.1.2014

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Danou Vitulovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  o pronájmu  části pozemku parc.  č.  1070 zahrada v k.  ú.  Slavkov u Brna o

výměře cca 1 100 m2 (část "B").

Termín: 17.1.2014

784/71/RM/2013 Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova - dodatek č.1 smlouvy o dílo

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci: "ZŠ Tyršova - zateplení tělocvičny", Tyršova ul.
čp. 977, Slavkov u Brna s Ing. Janem Reichlem, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna,
IČO: 67603271, v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření dodatku č.  1 ke smlouvě o  dílo  na akci:  "ZŠ Tyršova - zateplení
tělocvičny", Tyršova ul. čp. 977, Slavkov u Brna s Ing. Janem Reichlem, Pod Oborou
1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 67603271.

Termín: 11.12.2013

785/71/RM/2013 Žádost o uložení optického kabelu - p. Tesáček

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení optického kabelu
s panem Alešem Tesáčkem v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení
optického kabelu s panem Alešem Tesáčkem v předloženém znění.

Termín: 20.12.2013

786/71/RM/2013 Dny Slavkova a Folk a country na zámku 2014

I. Rada města schvaluje

1. konání Dnů Slavkova v termínu od čtvrtka 29.5.2014 do soboty 1.6.2014.

2. navržený program Dnů Slavkova - čtvrtek (divadelní představení),

3. navržený  program  Dnů  Slavkova  -  pátek  (Koncert  Nadi  Urbánkové  s  Bokomarou  a
Poutníky),

4. navržený program Dnů Slavkova - sobota (vystoupení místních škol a umělců, muzikálové
pásmo),

5. výši vstupného na čtvrteční divadelní představení 80,- Kč a na páteční koncert 180,- Kč v
předprodeji a 260,- Kč na místě.

II. Rada města bere na vědomí
zápis č. 4/2013 ze schůze kulturní komise.

787/71/RM/2013 Ceníky služeb a otevírací doba ZS-A na rok 2014 - úpravy

I. Rada města schvaluje
úpravy ceníku služeb a otevírací doby ZS-A v předloženém znění.



 

788/71/RM/2013 Použití fondu odměn ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495

I. Rada města souhlasí
s použitím fondu odměn dle důvodové zprávy.

789/71/RM/2013  Žádost  o  příspěvek  na  ME  v  Bonnu  pro  Glitter  Stars  při  ZŠ  Slavkov  u  Brna,
Komenského nám. 495

I. Rada města projednala
žádost vedení ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 a předkládá ji k projednání do ZM.

790/71/RM/2013 Přesun finančních prostředků

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek přesun finančních prostředků podle předložené zprávy.

791/71/RM/2013 Informace o přechodu pro chodce před MŠ Zvídálek

I. Rada města Ukládá

1. Mgr. Evě Juráskové

1.1. předložit návrh řešení v součinnosti s příslušnými institucemi.

Termín: 11.12.2013

792/71/RM/2013 Návrh na vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek vyřazení majetku ve správě - kuchyňský robot Kenwood z majetku
školy.

793/71/RM/2013 Žádost o schválení přijetí finančního daru

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek přijetí  finančního  daru od ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , ve výši 5000,-Kč, který bude využit na nákup hraček pro
děti.

794/71/RM/2013 Žádost o schválení přijetí daru



I. Rada města schvaluje
přijetí  daru - kopírovacího stroje MINOLTA DiALTA od p.  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ , do majetku Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna.

795/71/RM/2013 Žádost o přijetí daru

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek přijetí finančního daru ve výši 5.000,-Kč od ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Částka bude využita ve prospěch dětí MŠ Zvídálek.

796/71/RM/2013 Návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení za II. pololetí 2013

I. Rada města odkládá
předloženou zprávu.

797/71/RM/2013 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z
období 2010-2014

I. Rada města bere zprávu na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města:

považovat za splněné body:

4.12. z III. řádného zasedání ZM - 13.6.2007
4.6. z VI. řádného zasedání ZM - 31.3. 2008
4.14.2. z XV. řádného zasedání ZM - 14.06.2010
4.13.2. z IV. řádného zasedání ZM - 26.09.2011
4.15.1 z VII. řádného zasedání ZM - 25.6.2012
13/10 z 10. mimořádného zasedání ZM - 06.05.2013
45/11, 49/11 z 11. řádného zasedání ZM - 17.06.2013
25/11/II, 32/11 z 11. mimořádné zasedání ZM - 12.08.2013
67/12,  68/12,  70/12/I,  70/12/II,  71/12,  72/12,  76/12,  77/12,  79/12,  80/12/II  z  12.
řádného zasedání ZM - 23.09.2013

vypustit ze sledování:

64/12 z 12. řádného zasedání ZM ? 23.09.2013

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

798/71/RM/2013 Program 13. řádného zasedání zastupitelstva města Slavkova u Brna

I. Rada města schvaluje program 13. řádného zasedání zastupitelstva města v upraveném znění.


