P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 1. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 12.11.2014

1/1/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit následující rozpočtová opatření v předloženém znění:
RO č. 68 - Odvod loterií a jiných podobných her
Příjmy:
Navýšení položky č. 30 - Odvod z loterií a jiných podobných her
Výdaje:
Navýšení položky č. 124 - Převod do FRR 2014

333 000,00 Kč
333 000,00 Kč

RO č. 69 - Úprava položky č. 29 - Účelový příspěvek - TSMS ulice Smetanova
Výdaje:
Snížení položky č. 30 - Účelový příspěvek - TMSM - ulice Smetanova
1 000 000,00 Kč
Výdaje:
Snížení položky - Půjčka z fondu bydlení - Biokoridory
1 000 000,00 Kč
RO č. 70 - Dotace MOS
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - Svaz měst a obcí ČR
Výdaje:
Navýšení položky - Svaz měst a obcí ČR
RO č. 71 - Durkovi - nebytové prostory
Výdaje:
Navýšení položky č. 39 - Nebytové prostory
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva

II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové

461.000,00 Kč
461.000,00 Kč

89.000,00 Kč
89.000,00 Kč

1.1. předložit rozpočtová opatření č. 68 - 71 zastupitelstvu města.
Termín: 31.12.2014
2/1/RM/2014 Rozbory hospodaření ZS-A za III. čtvrtletí 2014 - doplnění

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozbory hospodaření ZS-A za III. čtvrtletí 2014.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit zastupitelstvu města Rozbory hospodaření ZS-A za III. čtvrtletí 2014.
Termín: 31.12.2014
3/1/RM/2014 Výběrové řízení na automobil Městské policie - doplnění informací

I. Rada města schvaluje
financování pořízení nového služebního vozidla Městské policie uvedeným způsobem.
4/1/RM/2014 Oznámení MFČR o zahájení prvního řízení o vydání povolení k provozování loterie
nebo jiné podobné hry v provozovně ve Slavkově u Brna

I. Rada města nesouhlasí
z důvodu ochrany místních záležitostí s vydáním povolení Ministerstva financí ČR k
provozování loterie a jiné podobné hry podle § 21) loterního zákona na adrese Špitálská
769, 684 01 Slavkov u Brna.
5/1/RM/2014 Obnova jižní rampy

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na realizaci záchranného archeologického průzkumu v rámci realizace
akce: "Postupná obnova zámku Slavkov u Brna - jižní rampa SO 05" s Ústavem
archeologické památkové péče Brno v.v.i., Kaloudova 30, 614 00 Brno v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy na realizaci záchranného archeologického průzkumu v

rámci realizace akce: "Postupná obnova zámku Slavkov u Brna - jižní rampa SO 05"
s Ústavem archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 30, 614 00 Brno v
předloženém znění.
Termín: 30.11.2014
6/1/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel.smyčka NN Marek"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s

E.ON

Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, na
části pozemků parc. č. 1135 a parc. č. 1134/1 v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené
situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel. smyčka NN Marek ") v předloženém
znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ 28085400, na části pozemků parc. č. 1135 a parc. č. 1134/1 v k. ú.
Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel.
smyčka NN Marek").

1.1.

Termín: 30.11.2014
7/1/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Cantico"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, na části pozemků
parc. č. 3078/3, 803, 804/2 v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba
s názvem "Slavkov, kabel NN Cantico") v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400, na části pozemků parc. č. 3078/3, 803, 804/2 v k. ú. Slavkov u Brna
dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Cantico").
Termín: 30.11.2014

8/1/RM/2014 Pronájmy zahrádek v lokalitě Polní - přenesení pravomoci na odbor IR

I. Rada města souhlasí
s uzavřením pachtovních smluv dle ust. § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění s panem Jiřím Pernikářem trvalým pobytem Polní 1444, Slavkov u
Brna, na část pozemku parc. č. 2690/12 v katastrálním území Slavkov u Brna - zahrádky
označené č. 11 a č. 12 dle přiloženého plánku, s paní Magdalénou Maláčovoum trvalým
pobytem Jezeřany - Maršovice 232, Loděnice a s panem Davidem Maláčem, trvalým
pobytem Hradní 24, Hustopeče, na část pozemku parc. č. 2690/12 v katastrálním území
Slavkov u Brna - zahrádka označená č. 31 dle přiloženého plánku, a s panem Lumírem
Levíčkem, trvalým pobytem Polní 1334, Slavkov u Brna, na část pozemku parc. č. 2690/12 v
katastrálním území Slavkov u Brna - zahrádka označená č. 41 dle přiloženého plánku, v
lokalitě Polní, Slavkov u Brna.
II. Rada města pověřuje
dle § 102 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění, odbor investic a
rozvoje k uzavírání pachtovních smluv týkající se zahrádek na pozemku parc. č. 2690/12
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna v lokalitě Polní za podmínek stanovených v přiložené
vzorové smlouvě.
9/1/RM/2014 Rozšíření tržních míst

I. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. navrhnout nová tržní místa pro krátkodobý prodej.
Termín: 17.12.2014
10/1/RM/2014 Nákup zemního plynu

I. Rada města rozhoduje
na základě protokolu o jednání hodnotící komise o vyloučení uchazeče oaza-energo, Milady
Horákové 81/117, 460 06 Liberec a.s., IČ: 616 72 424 z dalšího řízení v rámci veřejné
zakázky: "Dodávka zemního plynu pro město Slavkov u Brna pro roky 2015 a 2016".
II. Rada města rozhoduje
na základě protokolu o jednání hodnotící komise o vyloučení uchazeče Lumius, spol. s r.o.,
ul. Míru 3267, 738 01 Frýdek- Místek, IČ: 259 11 945 z dalšího řízení v rámci veřejné
zakázky: "Dodávka zemního plynu pro město Slavkov u Brna pro roky 2015 a 2016".
11/1/RM/2014 Vyhodnocení nabídek na zpracovatele Lesních hospodářských osnov

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností LESPROJEKT BRNO, a. s, Jezuitská 13, 602 00 Brno
(IČ: 65279191) na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Slavkov u
Brna za nepřekročitelnou cenu 603,79 Kč včetně DPH za 1 ha.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov pro
zařizovací obvod Slavkov u Brna se společností LESPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská
13, 602 00 Brno.
Termín: 5.12.2014
12/1/RM/2014 Návrh na obsazení bytu č. 6, sídliště Nádražní 1192, Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 6, sídliště Nádražní 1192, Slavkov u Brna, paní Kateřině Holoubkové, trvale
bytem Brněnská 94, 684 01 Slavkov u Brna.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60,Kč/m2.

II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6, sídliště Nádražní 1192,
Slavkov u Brna, s paní Kateřinou Holoubkovou, trvale bytem Brněnská 94, 684 01
Slavkov u Brna.
Termín: 20.11.2014
13/1/RM/2014 Informace o stavu mimosoudního jednáni - ochrana autorských práv - Napolenská
expozice

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci o stavu smírčího jednání ve věci ochrany autorských práv Napoleonská expozice.
14/1/RM/2014 Dohoda o splátkách dluhu

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 14.025,- Kč s poplatkem z prodlení dle
elektronického platebního rozkazu č. j. EPR 207007/2014 s paní Radkou Zich, bytem
Kovářská 1257/10, 190 00 Praha, Libeň, po 500,- Kč měsíčně, pod ztrátou výhody splátek.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení dohodu o splátkách dluhu ve výši
14.025,- Kč s poplatkem z prodlení dle elektronického platebního rozkazu č. j. EPR
207007/2014 s paní Radkou Zich, bytem Kovářská 1257/10, 190 00 Praha, Libeň,
po 500,- Kč měsíčně, pod ztrátou výhody splátek.
Termín: 19.12.2014
15/1/RM/2014 Žádost o úpravy rozpočtu ZS-A

I. Rada města materiál odkládá.
16/1/RM/2014 Předpokládané kalkulace akcí na rok 2015

I. Rada města bere na vědomí
předběžný rozpočet akcí na rok 2015.
17/1/RM/2014 Rozpočet expozice - 4. Q. 2014

I. Rada města schvaluje
rozpočet pro expozici na 4. čtvrtletí 2014 v předloženém znění.
18/1/RM/2014 Změna koordinátora projektu meziobecní spolupráce

I. Rada města bere na vědomí
informaci o změně obsazení pozice koordinátora projektu "Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"
od 1.12.2014.
19/1/RM/2014 Termíny a program RM a ZM 2014

I. Rada města schvaluje
předložené termíny a program schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města do konce
roku 2014.

20/1/RM/2014 Navýšení počtu licencí pro přístup do IS VERA

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě č. SWF/02/60 ze dne 11.11.2002 se společností VERA,
spol. s.r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě č. SWF/02/60 ze dne 11.11.2002 se
společností VERA, spol. s.r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978, v
předloženém znění.
Termín: 21.11.2014
21/1/RM/2014 Různé

I. Rada města schvaluje
poskytnutí příspěvku 7.000,-Kč na uspořádání úvodního koncertu Vzpomínkových akcí 2014
dne 27.11.2014 pro Mohyla Míru - Austerlitz, o.p.s., se sídlem Šlapanice, Masarykovo
náměstí 100/7, PSČ 66451, IČO: 25561472.

