P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 72. řádné sc hůze rady m ěsta Slavkov u Brna,
která se konal a dne 18.12.2013

802/72/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 71. schůze RM z období
2010-2014

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
351/58 z 58. schůze RM - 22.05.2013
592/65 z 65. schůze RM - 09.09.2013
635/66 z 66. schůze RM - 25.09.2013
664/67, 667/67, 670/67/I z 67. schůze RM - 09.10.2013
660/68, 666/68, 667/68, 668/68, 687/68 z 68. schůze RM - 31.10.2013
700/69, 701/69/I, 704/69, 705/69, 714/69, 715/69 z 69. schůze RM - 06.11.2013
728/70, 733/70, 737/70, 747/70, 748/70 z 70. schůze RM - 20.11.2013
46/45 z 45. schůze MRM - 27.11.2013
50/46 z 46. schůze MRM - 29.11.2013
763/71, 765/71, 766/71, 767/71, 768/71, 773/71, 774/71, 775/71, 777/71, 778/71,
779/71, 780/71, 781/71/1, 782/71, 784/71, 785/71, 789/71, 791/71, 799/71, 800/1 z 71.
schůze RM - 04.12.2013
další úkoly trvají.

803/72/RM/2013 Výběr administrátora veřejné zakázky

I. Rada města souhlasí
s uzavřením mandátní smlouvy o administraci veřejné zákázky na "Nákup tepelné energie
vyrobené z kogenerační jednotky", dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., se
společností RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno, 615 00, IČ: 25533843, za podmínky
schválení záměru realizace kogenerační jednotky zastupitelstvem města.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. uzavřít mandátní smlouvu o administraci veřejné zákázky na "Nákup tepelné energie
vyrobené z kogenerační jednotky", dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006

Sb., se společností RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno, 615 00, IČ: 25533843, za
podmínky schválení záměru realizace kogenerační jednotky zastupitelstvem města.
Termín: 31.1.2014
804/72/RM/2013 Žádost o přidělení bytu - p. Čermák

I. Rada města neschvaluje
přidělení dočasného ubytování panu Stanislavu Čermákovi░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
.
805/72/RM/2013 Žádost o úpravu nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje
doplnění pana Jiřího Rudolfa, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako společného nájemce
do nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit doplnění pana Jiřího Rudolfa, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako
společného nájemce do nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Zlatá Hora 1229,
Slavkov u Brna.
Termín: 10.1.2014
806/72/RM/2013 DPS - oprava střechy - dodatek č.1 smlouvy o dílo

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 13Zak048 ze dne 29.8.2013 na akci: "DPS oprava střechy", ul. Polní čp. 1444, Slavkov u Brna se společností DACH SYSTEM s.r.o.,
Chválkovická 220/45, 79 00 Olomouc, IČ: 25367501 v předloženém znění.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 13Zak048 ze dne 29.8.2013 na
akci:"DPS - oprava střechy", ul. Polní čp. 1444, Slavkov u Brna se společností DACH
SYSTEM s.r.o., Chválkovická 220/45, 79 00 Olomouc, IČ: 25367501
Termín: 27.12.2013
807/72/RM/2013 VO+MR Havlíčkova, Zborovská - dodatek č.1

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2013 s organizací Integrovaná střední
škola Sokolnice 496, Sokolnice 496, 664 52, IČ:003 80 407 na akci: "VO+MR ul. Zborovská a
Havlíčkova" v předloženém znění.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2013 s organizací Integrovaná
střední škola Sokolnice 496, Sokolnice 496, 664 52, IČ:003 80 407 na akci: "VO+MR
ul. Zborovská a Havlíčkova" v předloženém znění.
Termín: 31.12.2013
808/72/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - MRS, o.s.

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna na parc.
č. 776/2 a 808 v k.ú. Slavkov, která zakládá právo stavebníka Moravského rybářského
svazu,o.s., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ k umístění přípojky jednotné
kanalizace.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Moravským rybářským
svazem,o.s., Špitalská 951, 684 01 Slavkov u Brna.
Termín: 31.1.2014
809/72/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - p. Rozsíval

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna na parc.
č. 5715 a 4223 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Vladimíra Rozsívala,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ke sjezdu z místní komunikace ke stavbě "Rodinný
dům, Slavkov - Zlatá Hora, p.č. 3750/47, p.č. 4222 sjezd a zpevněné plochy".
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s

Vladimírem Rozsívalem,

Slovanská 492, 684 01 Slavkov u Brna.
Termín: 31.1.2014
810/72/RM/2013 Věcné břemeno pro E.ON - nádraží ČD

I. Rada města schvaluje
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, ░░░░ ░░░ , na
pozemcích parc. č. 2820/1; 3790; 2821/1 a 2759/4 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem
"Slavkov, kabel NN nádraží ČD propoj") v předloženém znění.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit 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,
░░░░ ░░░ , na pozemcích parc. č. 2820/1; 3790; 2821/1 a 2759/4 v k. ú. Slavkov u
Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN nádraží ČD propoj").
Termín: 31.12.2013
811/72/RM/2013 Žádost manželů Jeklových o snížení kupní ceny

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
trvat na svém usnesení č. 44/12/MZM/2013 ze dne 25.11.2013.

812/72/RM/2013 Pronájem pozemků - p.Sedláček

I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 4393 orná půda o výměře 4 406
m2, parc. č. 4398 orná půda o výměře 1 524 m2 a parc. č. 4401 orná půda o výměře 4 251
m2 k zemědělskému obhospodařování s panem Josefem Sedláčkem, trvalý pobyt Němčany
96 v souladu s podmínkami uvedenými ve zprávě.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 4393 orná půda o
výměře 4 406 m2, parc. č. 4398 orná půda o výměře 1 524 m2 a parc. č. 4401 orná

půda o výměře 4 251 m2 k zemědělskému obhospodařování s panem Josefem
Sedláčkem.
Termín: 31.12.2013
813/72/RM/2013 Nabídka Pohoda a.s.

I. Rada města nesouhlasí
se zahájením jednání se společností SENIOR DOMY POHODA a.s. za účelem vytvoření domu
pro seniory dle předložené nabídky.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. odpovědět společnosti SENIOR DOMY POHODA a.s., 737 01 Český Těšín, Smetanova
173/2 ve smyslu usnesení rady města.
Termín: 31.12.2013
814/72/RM/2013 Směrnice o schvalování účetní závěrky

I. Rada města schvaluje
Vnitřní směrnici k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví - Schvalování účetní závěrky města.
II. Rada města schvaluje
Vnitřní směrnici k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví - Schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových
organizací.
815/72/RM/2013 Přehled žádostí o poskytnutí dotace/grantu na rok 2014

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
816/72/RM/2013 Návrh úpravy rozpočtu MěÚ

I. Rada města souhlasí
s vnitřní úpravou rozpočtu MěÚ v souladu s předloženou zprávou.
817/72/RM/2013 Pronájem nebytových prostor v SC Bonaparte

I. Rada města
doplňuje své usnesení č. 776/71/RM/2013 a schvaluje předložené znění nájemní smlouvy
VIVO CONNECTION spol. s r.o., se sídlem Nádražní 1178/7, 664 51, Šlapanice, IČO: 269 00
696, na nebytové prostory ve Společenském centru Bonaparte.
818/72/RM/2013 Nabídka spolupráce - Seznam.cz

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o spolupráci se Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická
3294/10, PSČ 150 00, IČ 26168685.
819/72/RM/2013 Regiontour 2014 - organizační zajištění

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

820/72/RM/2013 Schválení přijetí finančního daru pro Zámek Slavkov-Austerlitz

I. Rada města schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč pro Zámek Slavkov-Austerlitz od Lohmann &
Rauscher, s. r.o., se sídlem Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna, IČO:18825869.

821/72/RM/2013 Odprodej vozidla MP -13

I. Rada města zprávu odkládá
a žádá ředitele TSMS o doplnění ekonomických údajů souvisejících s provozem plošiny a o
předložení návrhu smlouvy na bezplatné použití plošiny pro potřeby TSMS.
822/72/RM/2013 Převedení finančních prostředků z rezervního fondu

I. Rada města zprávu odkládá.
823/72/RM/2013 Informace o záměru instalace bezpečnostního zábradlí

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu.

824/72/RM/2013 Uzavření provozu v době Vánoc

I. Rada města bere na vědomí
uzavření provozu MŠ Zvídálek v době vánočních prázdnin.
825/72/RM/2013 Informace - SC Bonaparte - nájmy

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí
a schvaluje usnesení navržené ve variantě B.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Pavlu Dvořákovi
1.1. personálně a finančně postihnout všechny zaměstnance MěÚ, kteří byli zodpovědní za
zanedbání kontroly řádného placení nájemného na SC Bonaparte.
Termín: 20.12.2013
2. Mgr. Bohuslavu Fialovi
2.1. zajistit uzavření splátkového kalendáře s paní Slezákovou.
Termín: 20.12.2013
826/72/RM/2013 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení za rok 2013

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných mimořádných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za rok 2013 v
předloženém znění.

