P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 3. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 3.12.2014

61/3/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 2. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
1470/92 z 92. schůze RM - 22.10.2014
6/1, 8/1/I, 12/1 z 1. schůze RM - 12.11.2014
3/1/I z 1. schůze MRM - 24.11.2014
22/2/II/2, 29/2, 36/2, 56/II/2 z 2. schůze RM - 26.11.2014
další úkoly trvají.

62/3/RM/2014 Rozpočtové provizorium 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Rozpočtové provizorium pro rok 2015 v případě neschválení Rozpočtu města pro
rok 2015.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení Rozpočtové provizorium na rok 2015 v
případě neschválení Rozpočtu města na rok 2015.
Termín: 19.12.2014
63/3/RM/2014 Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2019

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2019 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2019 zastupitelstvu města.
Termín: 19.12.2014
64/3/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtová opatření č. 75 - 76 v následujícím znění:
RO č. 75 - Dotace z JMK - akceschopnost SDH
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace z JMK - akceschopnost SHD
Výdaje:
Navýšení položky č. 38 - Sbor dobrovolných hasičů - provoz
RO č. 76 - Rozpočtové úpravy položek - Různé
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva
Výdaje:
Navýšení položky č. 117 - Propagace města
Navýšení položky č. 113 - Slavkovský zpravodaj

3 300 Kč
3 300 Kč

138 000 Kč
100 000 Kč
38 000 Kč

II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit rozpočtová opatření č. 75 - 76 zastupitelstvu města.
Termín: 19.12.2014
65/3/RM/2014 Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit informaci o průběžném plnění Programu rozvoje města na rok 2014 v předloženém
znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit zprávu o průběžném plnění Programu rozvoje města na rok 2014

zastupitelstvu města.
Termín: 16.12.2014
1.2. předložit radě města návrh Programu rozvoje města na rok 2015 v termínu do
13.2.2015.
Termín: 13.2.2015
66/3/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - SÚS JMK

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města parc. č. 320/1, 320/3,
287/1, 3770, 1553/1, 2498/1, 3789, 3771/67, 4333, 3771/55, 3771/57, 3771/58,
3771/59, 3771/63, 3771/65, 3771/64, 3771/62 v k.ú. Slavkov u Brna zapsaný na LV č.
10001, která zakládá právo stavebníka Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkovou organizaci kraje, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , k provedení
stavby " III/0501 Slavkov - průtah", v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s organizaci Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
Termín: 31.12.2014
67/3/RM/2014 Rozšíření závodu L&R

I. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kostíkovi
1.1. projednat se společností Lohman & Rauscher, s. r. o., IČ: 18825369, se sídlem
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna, ve Slavkově u Brna předložený návrh dohody
o užívání části místní komunikace.
Termín: 17.12.2014
68/3/RM/2014 Návrh na výkup části pozemku parc. č. 2719/1 - pan Doubek

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s uzavřením budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2719/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře cca 96m2 ve vlastnictví společnosti M plus s.r.o., sídlem 28. pluku
624/9, Praha Vršovice, IČ: 26228921, a pana Martina Doubka, trvalým pobytem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ , za stanovenou cenu 300,-Kč/m2 (celkem za 28.800,- Kč). Vzniklé náklady v
souvoslosti s výkupem části pozemku parc. č. 2719/1 uhradí město.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit výše uvedenou zprávu do zastupitelstva města.
Termín: 31.12.2014
69/3/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Křížová, Šimonek,
Pilát"

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.
3583/2 a parc. č. 4153 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba
s názvem "Slavkov, kabel NN Křížová, Šimonek, Pilát ") 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. 3583/2 a parc. č. 4153 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna
dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Křížová, Šimonek, Pilát ")
v předloženém znění.
Termín: 31.12.2014
70/3/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Karkoška"

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. 1194/5, 1196/4 a 1197/2 zahrada
v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov,
kabel NN Karkoška ") 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. 1194/5, 1196/4 a 1197/2
zahrada v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba s názvem
"Slavkov, kabel NN Karkoška").
Termín: 31.12.2014
71/3/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN 4xRD Rudolf"

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. 2498/1, 2499, 2521/2, 2521/3,
4407 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba
s názvem "Slavkov, kabel NN 4xRD Rudolf ") 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 pozemku parc. č. 2498/1, 2499, 2521/2, 2521/3,
4407 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba
s názvem "Slavkov, kabel NN 4xRD Rudolf").

1.1.

Termín: 31.12.2014
72/3/RM/2014 Smlouvy o provozování VaK Vyškov - ulice Větrná

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit smlouvy o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení v ulici Větrná na
vodovodní a splaškový kanalizační řad se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.,
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587 v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit do ZM ke schválení smlouvy o zajištění provozu a pachtu
vodohospodářského zařízení v ulici Větrná na vodovodní a splaškový kanalizační řad
se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01
Vyškov, IČ: 494 54 587 v předloženém znění.
Termín: 16.12.2014

73/3/RM/2014 4. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2015-2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený 4. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2015-2018.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Šárce Morongové
1.1. předložit 4. Komunitní plán sociálních služeb zastupitelstvu města.
Termín: 17.12.2014
74/3/RM/2014 Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín

I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč z rozpočtu města na rok 2014, položky č.
90 -humanitární účely Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Hodonín na provoz Charitní
ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna v roce 2014 a souhlasí s
uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Šárce Morongové
1.1. uzavřít s žadatelem smlouvu o poskytnutí příspěvku ve schválené výši.
Termín: 17.12.2014
75/3/RM/2014 Žádost MVDr. Babayana o snížení nájemného

I. Rada města neschvaluje
snížení výše nájemného za pronájem obchodní plochy zlatnictví o výměře 33 m2 v přízemí
budovy Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, na částku 1.356,- Kč/m2/ podle žádosti MVDr.
Vahagna Babayana, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ IČ: 66523770.
76/3/RM/2014 Aktuální stav sporu o autorská práva, finanční příspěvek města na změny expozice

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
udělit souhlas s výdajem z rozpočtu města až do částky 3.000.000,- Kč na úpravy expozice v
předzámčí zámku Slavkov u Brna požadované autory libreta Napoleonská expozice Jakubem
Samkem a Vladimírem Kočanem, které budou shledány jako oprávněné a městem Slavkov u

Brna odsouhlasené, za předpokladu, že dojde k uzavření dohody o narovnání mezi městem
Slavkov u Brna na straně jedné a společností AusterlitzPro s. r. o., Jakubem Samkem a
Vladimírem Kočanem, na straně druhé, a to o celém jejím obsahu.
III. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. předložit na jednání zastupitelstva města výše uvedenou zprávu s předloženým
návrhem na výdaj z rozpočtu města za stanovených podmínek.
Termín: 16.12.2014
77/3/RM/2014 Žádost o poskytnutí dotace a grantu - SK Beachvolleyball

I. Rada města zprávu odkládá.
78/3/RM/2014 Tepelné hospodářství Města Slavkov u Brna

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
79/3/RM/2014 Ceník pronájmu pojízdného lešení

I. Rada města schvaluje
ceník pronájmu pojízdného lešení v navrženém znění a současně pověřuje odbor kancelář
tajemníka uzavíráním smluv na využití pojízdného lešení třetími osobami.
80/3/RM/2014 Žádost o zapůjčení sálu

I. Rada města souhlasí
se zařazením tradičního plesu "Rybářský věneček", který pořádá Moravský rybářský svaz, o.
s., místní organizace Slavkov u Brna, mezi akce se zvýhodněným pronájmem sálů v budově
Společenského centra Bonaparte pro nekomerční a neziskové organizace.
81/3/RM/2014 Platový výměr zast. ředitele

I. Rada města schvaluje
RM schvaluje platový výměr zast. ředitele v předloženém znění
82/3/RM/2014 Uvolnění odměn

I. Rada města schvaluje

RM schvaluje uvolnění odměn v předkládané výši
83/3/RM/2014 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - Laštůvková Ilona

I. Rada města neschvaluje
prodloužení nájmu bytu č. 2, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna, manželům Iloně a Františkovi
Laštůvkovým, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit v zákonné tříměsíční lhůtě úkony potřebné k vyklizení bytu č. 2, Zlatá Hora
1237, Slavkov u Brna.
Termín: 31.12.2014
III. Rada města žádá
provést v bytě místní šetření odboru sociálních věcí a nabídnout nájemcům zajištění
azylového bydlení.
84/3/RM/2014 Změna regulačního plánu - smlouva Čáslava

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o úhradě nákladů spojených se změnou regulačního plánu se společností
Stavební společnost Čáslava, s.r.o., Masarykova 427/3, 602 00 Brno, IČ: 023 58 140 v
předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření dohody o úhradě nákladů spojených se změnou regulačního plánu
se společností Stavební společnost Čáslava, s.r.o., Masarykova 427/3, 602 00 Brno,
IČ: 023 58 140 v předloženém znění.
Termín: 16.12.2014
85/3/RM/2014 Žádost o úpravy rozpočtu na rok 2014 - Zámek Slavkov - Austerlitz

I. Rada města nařizuje
odvod finančních prostředků ve výši 150.000,-Kč, které byly poskytnuty z rozpočtu města
pro rok 2014 rozpočtovým opatřením č. 51 - Předfinancování Napoleonských her 2014 na
profinancování této akce zpět do rozpočtu zřizovatele.

II. Rada města schvaluje
nákup štěrku do částky 250.000,-Kč, s tím, že jeho umístění zkonzultuje ZS-A s TSMS.
III. Rada města schvaluje
úpravu rozpočtu Zámku Slavkov - Austerlitz v navrženém znění do maximální výše
480.000,-Kč, za podmínky, že finanční prostředky budou proinvestovány do 31.12.2014.
86/3/RM/2014 Smlouva o zápůjčce předmětů do Napoleonské expozice

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zápůjčce předmětů do Napoleonské expozice v předloženém znění.
87/3/RM/2014 Obecně závazná vyhláška města, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií
a jiných podobných her

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit obecně závaznou vyhlášku města Slavkov u Brna č. .../2014, jíž se zakazuje
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. předložit na jednání zastupitelstva města obecně závaznou vyhlášku města Slavkov
u Brna č. .../2014, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných
podobných her, v upraveném znění.
Termín: 16.12.2014
88/3/RM/2014 Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Zámek Slavkov Austerlitz v programu:

I. Rada města bere zprávu na vědomí
a souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu JMK v rámci programu "Individuální dotace JMK
2014" pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov - Austerlitz.
89/3/RM/2014 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z
období 2010-2014

I. Rada města
považuje za splněné body:
4.2.5. z XV. řádného zasedání ZM - 19.6.2006

130/1/II z 14. řádného zasedání ZM - 24.03.2014
68/16/II, 84/16, 86/16 z 16. mimořádného zasedání ZM - 18.8.2014
165/16/II, 172/16 z 16. mimořádného zasedání ZM - 22.9.2014
vypouští ze sledování:
84/13/II, 84/13/III z 13. řádného zasedání ZM - 16.12.2013
55/14 z 14. mimořádného zasedání ZM - 10.04.2014
160/15 z 15. řádného zasedání ZM - 16.06.2014
bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

90/3/RM/2014 Program 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna

I. Rada města
schvaluje program 2. řádného zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.
91/3/RM/2014 Bytový komplex - Kaunicův dvůr

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o podmínkách provedení přípojek a sjezdu na pozemcích města v rámci
projektu bytový komplex "Kaunicův dvůr" realizovaný společností SKR stav s.r.o. v
předloženém znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury v rámci
projektu bytový komplex "Kaunicův dvůr" realizovaný společností SKR stav s.r.o. v
předloženém znění.

III. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření se společností SKR stav s.r.o. dohody o podmínkách provedení
přípojek a sjezdu na pozemcích města ve věci projektu obytného komplexu
"Kaunicův dvůr".
Termín: 19.12.2014
2. Ing. Petru Lokajovi
2.1. předložit na jednání ZM návrh smlouvy o spolupráci a budoucích převodech
infrastruktury se společností SKR stav s.r.o. na projekt obytného komplexu
"Kaunicův dvůr".

Termín: 17.12.2014
92/3/RM/2014 Žádost o užití znaku města

I. Rada města souhlasí
s užitím znaku města na vstupence na galavečer akce Sportovec roku 2014 okresu Vyškov,
pořádané Okresním sdružením České unie sportu Vyškov.

