P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 2. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 26.11.2014

22/2/RM/2014 Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2015 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit zastupitelstvu města návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2015.
Termín: 19.12.2014
2. Ing. Simoně Vaňkové
2.1. zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2015.
Termín: 28.11.2014
23/2/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 1. schůze RM z období
2010-2014 a z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
1180/84/II, 1211/84/2 z 84. schůze RM - 25.06.2014
1297/87, 1325/87 z 87. schůze RM - 13.08.2014
1338/88 z 88. schůze RM - 27.8.2014
1389/89/II z 89. schůze RM - 10.09.2014
1403/90 z 90. schůze RM - 24.09.2014
1424/91, 1427/91/I, 1431/91/II z 91. schůze RM - 08.10.2014
1461/92/III, 1462/92, 1464/92, 1467/92/III/1, 1467/92/III/2, 1468/92, 1469/92,
1478/92, 1481/92, 1483/92 z 92. schůze RM - 22.10.2014
158/71, 163/71/II/1, 163/71/II/2, 165/71 z 71. schůze MRM 30.10.2014
5/1, 11/1, 20/1, 21/1 z 1. schůze RM - 12.11.2014

vypouští ze sledování:
1440/91/II, 1451/91/2, 1452/91/2, 1454/91 z 91. schůze RM - 08.10.2014
další úkoly trvají.

24/2/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit následující rozpočtová opatření v předloženém znění:
RO č. 72 - Dotace - meliorační dřeviny
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - meliorační dřeviny
Výdaje:
Navýšení položky - Meliorační dřeviny
RO č. 73 - Dotace - Lesní hospodář
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace - Lesní hospodář
Výdaje:
Zařazení nové položky - Lesní hospodář

82 100,00 Kč
82 100,00 Kč

21 200,00 Kč
21 200,00 Kč

RO č. 74 - Kompostárna - vratka dotace
Příjmy:
Zařazení nové položky - Čerpání fondu rezerv a rozvoje (FRR) - Kompostárna
3 691 000,00 Kč
Zařazení nové položky - Čerpání fondu bydlení (FB) - Kompostárna
1 000 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Odvod SFŽP - Kompostárna
4 430 300,00 Kč
Zařazení nové položky - Odvod NF - Kompostárna
260 700,00 Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit revokaci usnesení č. 116/14/ZM/2014/Veřejný - Rozpočtové opatření č. 13 Účelový příspěvek ZŠ Komenského -- pořízení trampolíny a nahradit toto usnesení
následujícím:
Zastupitelstvo města schvaluje
RO č. 13 - Účelový příspěvek ZŠ Komenského - pořízení trampolíny
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva

30 000,00 Kč

Výdaje:
Zařazení nové položky - Účelový investiční příspěvek - ZŠ Kom. - trampolína

30 000,00 Kč

25/2/RM/2014 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2015 v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. předložit na jednání zastupitelstva města ke schválení návrh plánu vedlejší
hospodářské činnosti pro rok 2015 v předloženém znění.
Termín: 22.12.2014
26/2/RM/2014 Dohoda o podmínkách provedení inženýrských sítí - Ing. Karkoška

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody s Ing. Jiřím Karkoškou a Ing. Evou Karkoškovou, bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ o podmínkách provedení vodovodního řadu, tlakové splaškové
kanalizace a přípojení na místní komunikaci na části pozemku města parc. č. 1194/5 a
1196/4 a pozemku parc. č. 1194/4 a 1196/3 dle předložené situace, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách provedení vodovodního řadu, tlakové
splaškové kanalizace a připojení na místní komunikaci s Ing. Jiřím Karkoškou a Ing.
Evou Karkoškovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .
Termín: 19.12.2014
27/2/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Julínek"

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 část pozemku parc. č. 1131 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel
NN Julínek ") 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 pozemku parc. č. 1131 v k. ú. Slavkov u Brna dle
přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Julínek").
Termín: 31.12.2014

28/2/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN IPOS-S, a.s."

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 část pozemku parc. č. 1131 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba
s názvem "Slavkov, kabel NN IPOS-S, a.s. ") 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 pozemku parc. č. 1131 v k. ú. Slavkov u Brna dle
přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN IPOS-S, a.s.").
Termín: 31.12.2014

29/2/RM/2014 Obnova jižní rampy

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: "Postupná obnova zámku Slavkov
u Brna - jižní rampa SO 05" se společností TOGET s.r.o., Nežárská 618, 198 00 Praha v
předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: "Postupná obnova zámku
Slavkov u Brna - jižní rampa SO 05" se společností TOGET s.r.o., Nežárská 618, 198
00 Praha v předloženém znění.
Termín: 30.11.2014

30/2/RM/2014 Opravy válečného hrobu v zámeckém parku

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
31/2/RM/2014 Žádost o směnu pozemků - pan Červinka - doplnění

I. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. projednat s panem Červinkou cenu obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku
č. 3191-088-2014, z 24.6.2014 zpracovaného Ing. Evou Váhalovou.
Termín: 22.9.2014
32/2/RM/2014 Směna části pozemku parc. č. 2762 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Jandl

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas se směnou části městského pozemku parc. č. 2762 ostatní plocha o výměře cca
186m2 za část pozemku parc. č. 2761 ostatní plocha o výměře cca 86m2 ve vlastnictví
manželů Ing. Ivana a Jany Jandlových,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Manželé Ing.
Ivan a Jana Jandlovi uhradí finanční doplatek ve výši obvyklé ceny stanovené znaleckým
posudkem, která činí 2.000,-Kč/m2. Náklady spojené se směnou (geometrický plán na
oddělení směňovaných částí pozemků parc. č. 2761 a parc. č. 2762, správní poplatek za
podání návrhu na vklad do KN, vypracování znaleckého posudku č. 3224-121-2014 ze dne
21.09.2014) uhradí město.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit výše uvedenou zprávu do zastupitelstva města.
Termín: 31.12.2014
33/2/RM/2014 Výkup pozemku parc. č. 4198 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Stanislav Žemla

I. Rada města nesouhlasí
s výkupem celého pozemku parc. č. 4198 orná půda o výměře 1.293m2 v k.ú. Slavkov u Brna
ve vlastnictví pana Stanislava Žemly za 1.900,-Kč/m2.
II. Rada města nesouhlasí
s výkupem části pozemku parc. č. 4198 orná půda o výměře cca 646,5m2 v k.ú. Slavkov u
Brna ve vlastnictví pana Stanislava Žemly za 1.700,-Kč/m2.

III. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit návrh na výkup pozemku parc. č. 4198 orná půda o celkové výměře
1.293m2 ve vlastnictví pana Stanislava Žemly k projednání zastupitelstvu města.
Termín: 15.12.2014
34/2/RM/2014 Dohoda o podmínkách provedení odkládací schránky - Česká Pošta, s.p.

I. Rada města souhlasí
s uzavření dohody s podnikem Česká Pošta, s.p., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ o podmínkách provedení odkládací
schránky na části pozemku města parc. č. 2690/1 na ul. Polní a na části pozemku parc. č.
1553/1 na ul. Tyršova v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách provedení odkládací schránky s podnikem
Česká Pošta, s.p., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
Termín: 15.12.2014
35/2/RM/2014 Zpracování návrhu Změny č. 1 regulačního plánu Zóna Koláčkovo náměstí ve
Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření licenční smlouvy s Ing. arch. Václavem Zemánkem, CSc., autorizovaným
architektem, IČ: 18149171, se sídlem Kohoutova 16, 613 00 Brno v předloženém znění.
II. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování návrhu změny č.1 regulačního plánu a licenční
smlouvy s Ing. arch. Vojtěchem Menclem, autorizovaným architektem, IČ 66587280, se
sídlem Starobrněnská 13, 602 00 Brno v předloženém znění v případě schválení zadání
změny RP zastupitelstvem města a za podmínky uzavření smlouvy se Stavební společností
Čáslava s.r.o. na pokrytí nákladů na zpracování návrhu změny regulačního plánu.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Postránecké
1.1. zajistit uzavření licenční smlouvy s Ing. arch. Václavem Zemánkem, CSc. a uzavření

smlouvy o dílo na zpracování návrhu změny č.1 regulačního plánu a licenční
smlouvy s Ing. arch. Vojtěchem Menclem za podmínek podle předchozích bodů
tohoto usnesení.
Termín: 30.1.2015
2. Ing. Petru Lokajovi
2.1. zajistit uzavření smlouvy se Stavební společností Čáslava s.r.o. na pokrytí nákladů
na zpracování návrhu změny regulačního plánu.
Termín: 30.1.2015
36/2/RM/2014 Pronájem nebytových prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor ve II. NP budově polikliniky, Tyršova
č.p.324, Slavkov u Brna, s firmou Ornides, s.r.o. se sídlem Lacinova 1, Brno, PSČ 621 00, IČ:
64507122, za účelem provozování stomatologické ambulance. Smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno v celkové výši 35.685,Kč/rok.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor ve II. NP budově
polikliniky, Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna, s firmou Ornides, s.r.o. se sídlem
Lacinova 1, Brno, PSČ 621 00, IČ: 64507122, za účelem provozování stomatologické
ambulance.
Termín: 31.12.2014
37/2/RM/2014 Pronájem nebytových prostor - Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem kanceláře č. 209 ve II. NP v administrativní budově
Koláčkovo nám.727, Slavkov u Brna, o celkové výměře 34,50 m2 s paní Gabrielou
Braunerovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , IČ: 68074450, s přepočtem nájmu na 2 dny
v týdnu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a
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 kanceláře č. 209 ve II.NP v administraivní

budově Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, s paní Gabrielou Braunerovou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČ: 68074450.
Termín: 15.12.2014
38/2/RM/2014 Žádost o ukončení nájmu na poliklinice dohodou k datu 31.12.2014

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 29/324 dohodou k datu 31.12.2014, která
byla uzavřena s paní Dagmar Bajkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČ:
75637944.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy polikliniky ve Slavkově u
Brna, Tyršova č.p.324, o celkové výměře 14 m2 za nájemné 900,- Kč/m2/rok.
III. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 29/324 dohodou k datu
31.12.2014, která byla uzavřena s paní Dagmar Bajkovou, trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ , IČ: 75637944.
Termín: 30.12.2014
2. Bc. Jitce Charvátové
2.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy polikliniky
ve Slavkově u Brna, Tyršova č.p.324, o celkové výměře 14 m2 za nájemné 900,Kč/m2/rok.
Termín: 1.12.2014
39/2/RM/2014 Návrh dodatku - poliklinika - vyúčtování spotřeby tepla dle instalovaných EITN

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku ke stávajícím smlouvám o nájmu nebytových prostor na poliklinice ve
Slavkově u Brna v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám o nájmu nebytových prostor na
poliklinice ve Slavkově u Brna s nájemci polikliniky.

Termín: 30.6.2015
40/2/RM/2014 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - Laštůvková Ilona

I. Rada města materiál odkládá.
41/2/RM/2014 Stanovení místa a doby uzavření svatebních obřadů a poplatky za jiné vhodné místo

I. Rada města schvaluje
1) jako místo a den pro výkon svatebních obřadů Obřadní síň Městského úřadu ve Slavkově
u Brna a to v sobotu, v době od 9:00 do 14:00 hodin.
2) poplatek za konání sňatku na jiném vhodném místě než v Obřadní síni města Slavkov u
Brna ve výši 1.000 Kč a to od 06.11.2014.
3) poplatek za konání sňatku v jiný termín než je stanoven radou města a to bez ohledu na
zvolené místo sňatku ve výši 2.000 Kč a to od 06.11.2014

42/2/RM/2014 Ukončení účinnosti Dohody o bezhotovostní úhradě cen

I. Rada města schvaluje
uzavření Dohody o ukončení účinnosti Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních
služeb č. 612-11/97 s Českou poštou, s. p., v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. zajistit uzavření Dohody o ukončení účinnosti Dohody o bezhotovostní úhradě cen
poštovních služeb č. 612-11/97 s Českou poštou, s. p., v předloženém znění.
Termín: 11.12.2015
43/2/RM/2014 Smlouva o vydávání periodického tisku

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o vydávání periodického tisku s panem Bedřichem Malečkem, bytem a
sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , IČ: 49411896, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit uzavření Smlouvy o vydávání periodického tisku s panem Bedřichem
Malečkem, bytem a sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , IČ: 49411896, v
předloženém znění.
Termín: 5.12.2014
44/2/RM/2014 Návrh na pořízení pojízdného hliníkového lešení

I. Rada města souhlasí
souhlasí s pořízením pojízdného hliníkového lešení v ceně 92.734,- Kč bez DpH z rozpočtové
položky Bonaparte - studie, opravy, rekonstrukce.
45/2/RM/2014 Program městského plesu

I. Rada města
bere předloženou informaci na vědomí.
46/2/RM/2014 Přehled kulturních akcí na rok 2015

I. Rada města bere na vědomí
47/2/RM/2014 Koncepce oblasti kultury a postavení Společenského centra Bonaparte

I. Rada města
bere předloženou zprávu na vědomí.
II. Rada města ukládá
1. Michalu Boudnému
1.1. ustanovit pracovní skupinu za účelem vyhodnocení problematiky fungování
kulturního dění ve Slavkově u Brna a využití Společenského centra Bonaparte a
vypracování koncepce řešení této problematiky, v navrženém složení.
Termín: 31.12.2014
48/2/RM/2014 Přehled komisí rady města

I. Rada města ukládá
1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1. zajistit podle pokynů starosty a místostarostů připravu podkladů pro zřízení a

obsazení následujících komisí rady města:
Komise pro rozvoj města a dopravu
Komise pro sport a volný čas
Komise bytová
Komise pro zahraniční vztahy
Komise pro životní prostředí
Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Komise pro regeneraci městské památkové zóny
Sbor pro občanské záležitosti
Povodňová komise

Termín: 17.12.2014
2. Michalu Boudnému
2.1. oslovit politické strany zastoupené v zastupitelstvu města a veřejnost s možností
podávat návrhy kandidátů na členství ve výborech zastupitelstva města a komisích
rady města.
Termín: 3.12.2014
49/2/RM/2014 Odměny členům zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výši odměn v následující výši:
Neuvolněný místostarosta 26.762 Kč
Člen rady města 2.570 Kč
Předseda výboru zastupitelstva 1.560 Kč
Předseda komise rady 1.560 Kč
Člen komise rady 0 Kč
Člen výboru zastupitelstva 0 Kč
Člen zastupitelstva města 660 Kč
Souběh funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Člen rady města a současně předseda výboru nebo komise 4.130 Kč
Člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise 2.220 kč
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit zastupitelstvu ke schválení výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva
města Slavkov u Brna.
Termín: 5.12.2014
50/2/RM/2014 Rozpočtové opatření TSMS č. 1/2014

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření TSMS č. 1/2014 v rámci vlastního rozpočtu.
51/2/RM/2014 Žádost ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov o využití rezervního fondu

I. Rada města souhlasí
s použitím prostředků rezervního fondu v rámci financování projektů z Operačního
programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
II. Rada města ukládá
řediteli školy uvést rezervní fondy po skončení a vyúčtování projektů do odpovídající výše.
52/2/RM/2014 ZŠ Komenského - čerpání RF - program Comenius

I. Rada města souhlasí
s použitím RF školy ve výši 1.056,42 Kč na dofinancování mezinárodního projektu z programu Comenius.
53/2/RM/2014 ZŠ Komenského - čerpání RF - Vzájemně si pomáháme

I. Rada města souhlasí
s použitím RF školy ve výši 140.000 Kč na předfinancování projektu Vzájemně si pomáháme vzdělávat
se.
II. Rada města ukládá
řediteli školy po schválení závěrečné zprávy v roce 2015 vrátit použité prostředky do RF školy.
54/2/RM/2014 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení za rok 2014

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 2. pololetí roku 2014 v
předloženém znění.
55/2/RM/2014 Žádost o úpravy rozpočtu na rok 2014 - Zámek Slavkov - Austerlitz

I. Rada města materiál odkládá
do své příští schůze s tím, že bude doplněn o vyjádření finančního odboru.
56/2/RM/2014 Rozšíření závodu L&R

I. Rada města souhlasí
s vedením dopravy při realizaci výstavby rozšíření závodu společnosti Lohman & Rauscher,
s. r. o., IČ: 18825369, se sídlem Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna, ve Slavkově u Brna
po místních komunikaci ulice Slovanská pouze za podmínky uzavření dohody o finanční
spoluúčasti na budoucí rekonstrukci ulice Slovanská (mezi ulicemi Bučovická a Smetanova)
ve výši 50 % z celkově vynaložených nákladů.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit na jednání rady města k odsouhlasení návrh dohody se společnosti Lohman
& Rauscher, s. r. o., IČ: 18825869, se sídlem Bučovická 256, 684 01 Slavkov u
Brna, ve věci zajištění spolufinacování na budoucí rekonstrukci ulice Slovanská
(mezi ulicemi Bučovická a Smetanova) ve výši ...% z celkově vynaložených nákladů.
Termín: 3.12.2014
57/2/RM/2014 Příční - silniční vpusti

I. Rada města ukládá
1. Radoslavu Lánskému
1.1. prověřit a případně zajistit funkčnost silničních vpustí na ulici Příční v termínu do
17.12.2014.
Termín: 17.12.2014
58/2/RM/2014 Nákup zemního plynu

I. Rada města rozhoduje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na akci
"Dodávka zemního plynu pro město Slavkov u Brna pro roky 2015 a 2016", že nejvhodnější
nabídka byla předložena společností CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčková 1594/1, 400 01
Ústí nad Labem, IČ: 254 58 302.
59/2/RM/2014 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2014.
60/2/RM/2014 Výzva MFČR k prokázání narušování veřejného pořádku

I. Rada města trvá
na svém usnesení č.

4/1/RM/2014 a nesouhlasí

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 z důvodů ochrany místních záležitostí ve smyslu přiloženého
vyjádření odboru sociálních věcí a Městské policie, včetně stanoviska hejtmana
Jihomoravského kraje č.j. JMK 129565/2014.

