
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 53. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 10.3.2014

73/53/MRM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z  1.  až  76.  schůze RM z  období
2010-2014

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

považuje za splněné body:

61/50 z 50. schůze MRM - 30.1.2014
664/68 z 68. schůze RM - 31.10.2013
833/73 z 73. schůze RM - 8.01.2014
912/76, 918/76, 920/76 z 76. schůze RM - 24.3.2014

další úkoly trvají.

74/53/MRM/2014 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace TSMS za rok 2013

I. Rada města bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova u Brna za
rok 2013.

II. Rada města schvaluje
řediteli  TSMS  mimořádnou  odměnu  ve  výši  navržené  starostou  města  za  výsledky
hospodaření TSMS v roce 2013.

75/53/MRM/2014 Schválení účetní závěrky města Slavkov u Brna za rok 2013

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předloženou účetní závěrku města Slavkov u Brna za rok 2013.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  přerozdělení  hospodářského  výsledku města Slavkov  u Brna za rok 2013 a  jeho
zapojení do rozpočtu 2014 v následujícím znění:
- příděl do položky rezerva                                                                   4.574.000,00 Kč
- příděl do položky finanční vypořádání                                                   11.000,00 Kč



III. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit účetní závěrku města Slavkov u Brna za rok 2013 v upraveném znění spolu s
návrhem na přerozdělení  výsledku hospodaření  města za rok 2013 zastupitelstvu
města.

Termín: 31.3.2014

76/53/MRM/2014 Návrh závěrečného účtu města Slavkov u Brna za rok 2013

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  Závěrečný  účet  města  Slavkov  u  Brna  za  rok  2013  s  výhradou  na  základě
provedeného přezkumu hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., § 10, odst. 3, písm. b.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit čerpání fondů v následující podobě:
 

1.  Čerpání Fondu Bytového a tepelného hosopdaření (BTH) k úhraně výdajů spojených s
realizací záměru instalace kogenerační jednotky na kotelně Zlatá Hora ve výši 4.330.000 Kč.
 

2.  Čerpání  Fondu  bydlení  (FB)  k  úhradě  výdajů  spojených  s  realizací  záměru  instalace
kogenerační jednotky na kotelně Zlatá Hora ve výši 1.670.000 Kč.
 

3. Čerpání Fondu bydlení (FB) k úhradě výdajů spojených s instalací měřičů tepla v SVJ a BD
ve výši 2.780.000 Kč.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit hospodářský výsledek města Slavkov u Brna za rok 2013 a jeho zapojení do rozpočtu
2014:
 

- hlavní činnost města Slavkov u Brna                   5.169.259,02 Kč
- vedlejší činnost města Slavkov u Brna               10.371.688,87 Kč

IV. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit Návrh závěrečného účtu města Slavkov u Brna za rok 2013 v upraveném
znění spolu s návrhem čerpání fondů zastupitelstvu města.

Termín: 31.3.2014



77/53/MRM/2014 Rozbory hospodaření VHČ za rok 2013

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za rok 2013 v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  ke  schválení  plnění  plánu  vedlejší  hospodářské
činnosti za rok 2013.

Termín: 24.3.2014

78/53/MRM/2014 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za IV. čtvrtletí 2013

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  rozbory  hospodaření  města Slavkov  u  Brna za IV.  čtvrtletí  2013 v  předloženém
znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit rozbory hospodaření města Slavkov u Brna zastupitelstvu města.

Termín: 31.3.2014

79/53/MRM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření v předloženém znění:
 

RO č. 12 - Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013
Příjmy:
Navýšení položky č. 37 - Výsledek hospodaření 2013                                   4.585.000,00 Kč
 

Výdaje:
Navýšení položky č. 123 - Rezerva                                                              4.574.000,00 Kč
Zařazení nové položky - Finanční vypořádání - Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR                                                                               11.000,00 Kč
 

RO č. 13 - Účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Komenského - pořízení trampollíny
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva                                                                        30.000,00 Kč



Výdaje:
Zařazení nové položky - Účelový neinvestiční příspěvek - ZŠ Kom. - trampolína   30.000,00 Kč

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit rozpočtové opatření č.  12 - Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013
zastupitelstvu města.

Termín: 31.3.2014

80/53/MRM/2014 Výroční zpráva ZS-A za rok 2013

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
 

 

81/53/MRM/2014 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací - TSMS a ZS-A za rok 2013

I. Rada města schvaluje
 

účetní závěrku příspěvkových organizací TSMS a ZS-A v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
 

rozdělení hospodářského výsledku jednotlivých organizací do fondů následujícím způsobem:
 

Technické služby města Slavkov u Brna
- příděl do rezervního fondu: 175.790,60 Kč
 

Zámek Slavkov Austerlitz
- příděl do rezervního fondu: 45.184,00 Kč

82/53/MRM/2014 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací - TSMS a ZS-A za IV. čtvrtletí 2013

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit rozbory hospodaření příspěvkových organizací - TSMS a ZS-A za IV. čtvrtletí 2013.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové



1.1. předložit rozbory hospodaření zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 31.3.2014

83/53/MRM/2014 Žádost o podporu dle Pravidel pro dotace a granty z odvodů z  loterií a jiných
podobných sázkových her

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít předloženou zprávu "Žádosti o podporu dle Pravidel pro dotace a granty z odvodů loterií
a jiných podobných sázkových her" na vědomí a schválit poskytnutí grantů dle návrhu.

84/53/MRM/2014 Žádosti o příspěvky na práci s mládeží v roce 2014

I. Rada města
zprávu odkládá.

85/53/MRM/2014 Účast na projektu "Konsolidace IT a nové služby TC obcí"

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit zapojení města do projektu podle výzvy 22 z Integrovaného ooperačního programu -
Konsolidace IT a nové služby TC obcí.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zapracovat finanční částku spoluúčasti na projektu ve výši 525.000,- Kč do rozpočtu města
na rok 2015.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit vypracování studie proveditelnosti pro projekt Konsolidace IT a nové služby TC obcí.

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 
Výdaje:
Zařazení nové položky - Studie proveditelnosti - Konsolidace IT a nové služby TC obcí     
 100.000 Kč
Výdaje
Snížení položky č. 123 - Rezerva                              100.000 Kč

86/53/MRM/2014 Koncepce činnosti a využití SC Bonaparte

I. Rada města bere na vědomí
předloženou Koncepci činnosti a využití Společenského centra Bonaparte.



II. Rada města bere na vědomí
zápis Kulturní komise č. 1/2014 týkající se provozu Společenského centra Bonaparte.

III. Rada města bere na vědomí
předložený přehled příjmů a výdajů z krátkodobých pronájmů v období 11/2013 až 02/2014
ve Společenském centru Bonaparte.

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zrušit  usnesení  zastupitelstva  ze  dne  17.06.2013,  kterým byla  doplněna zřizovací  listina
příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz  ve věci provozu Společenského centra
Bonaparte. 

87/53/MRM/2014 SCB - ukončení nájmu

I. Rada města schvaluje
podání přihlášky pohledávky uvedené ve zprávě do insolvenčního řízení.

II. Rada města schvaluje
vyzvat  uživatele  nebytových  prostor  v  SC  Bonaparte  uvedeného  ve  zprávě  k  vyklizení
užívaných prostor.

88/53/MRM/2014 Dodatek č.1 k plánovací smlouvě Mgr. Havránek, Územní studie

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh dodatku č.1 k plánovací smlouvě uzavřené s Mgr. Havránkem dne 29.11.2013
v předloženém znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh zadání územní studie pro zastavitelnou plochu označenou územním plánem
města jako plochu S2 v předloženém znění.

III. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrh dodatku č.1 k plánovací smlouvě s Mgr. Havránkem a návrh
zadání územní studie plochy S2.

Termín: 24.3.2014

89/53/MRM/2014  Žádost  o  schválení  smlouvy  o  zajištění  provozu a pachtu vodohospodářského
zařízení - VaK Vyškov, a.s.



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy č. 001/2014, 002/2014 a 003/2014 o zajištění provozu a pachtu
vodohospodářského zařízení se společnosti Vodovody a Kanalizace Vyškov, a.s., ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do  zastupitelstva  města  smlouvy  č.  001/2014,  002/2014,  003/2014  o
zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení.

Termín: 24.3.2014

90/53/MRM/2014 Návrh smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  umístění  a  provozování  kontejnerů  se  společností  Elektrowin  a.  s.,
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 272 57 843, v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi

1.1. ukládá  zajistit uzavření schválené smlouvy s Elektrowin a. s.

Termín: 13.3.2014

91/53/MRM/2014 Konkurzní řízení na místo ředitele školské příspěvkové organizace

I. Rada města neschvaluje
vyhlášení  konkursního  řízení  na  místo  ředitele  školské  příspěvkové  organizaci  zřízené
městem Slavkov u Brna, kterému končí funkční období k 31.07.2014.

92/53/MRM/2014  Žádost  o  účelový  příspěvek na zakoupení  informačního  legislativního  systému
CODEXIS ONLINE

I. Rada města schvaluje
pořízení licencí systému CODEXIS pro příspěvkové organizace města.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 14 - Pořízení licencí CODEXIS pro příspěvkové organizace



Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva                                        24.100 Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 107 - Městský úřad - provoz     24.100 Kč

93/53/MRM/2014 Personální řešení zaměstnanců po dobu uzavření expozice Napoleon-Austerlitz

I. Rada města bere na vědomí
informaci o organizačních změnách v personální oblasti v ZS-A po dobu uzavření expozice
Napoleon-Austerlitz.
 

II. Rada města souhlasí
s navýšením mzdového limitu o 678.300 Kč a limitu počtu zaměstnanců o 4 (na 31) ZS-A na
rok 2014.

 

III. Rada města souhlasí,
aby  v  případě  otevření  expozice  Napoleon-Austerlitz  pro  veřejnost  a  s  tím  související
organizační  změně  v  personální  oblasti  v  ZS-A  byla  vrácena  poměrná  (zbývající)  část
mzdového limitu ZS-A na rok 2014, odpovídající limitu počtu zaměstnanců (5,5 pracovních
úvazků), stanovených pro zajištení plného provozu této expozice.

94/53/MRM/2014 Návrh soudců přísedících pro Okresní soud ve Vyškově

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
navrhnout tyto občany Slavkova u Brna jako přísedící pro Okresní soud ve Vyškově:
paní Mgr. Zdeňka Zukalová, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
pan Ladislav Urbánek, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
paní Bc. Lenka Stránská, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░
pan Mgr. Bc. Radomír Zemánek, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
pan Ing. Jiří Rys, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

95/53/MRM/2014 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:

7/10, 8/10 z 10. mimořádného zasedání ZM - 06.05.2013
62/12/II, 66/12, 69/12, 71/12, 74/12 z 12. řádného zasedání ZM - 23.09.2013
40/12, 41/12, 42/12, 43/12, 44/12, 45/12 z 12. mimořádného ZM - 25.11.2013



89/13/II, 94/13/III, 94/13/IV, 95/13/II, 97/13, 98/13, 106/13/1 z 13. řádného zasedání
ZM - 16.12.2013

vypustit ze sledování:

4.9.1., 4.9.2 z III. řádného zasedání ZM - 20.6.2011
11/10/IV, 12/10/I, 12/10/II z 10. řádného zasedání ZM - 18.03.2013
11/10 z 10. mimořádného zasedání ZM - 06.05.2013

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

96/53/MRM/2014 Program 14. řádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna

I. Rada města
schvaluje program 14. řádného zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

97/53/MRM/2014 Závazné ukazatele na rok 2014 pro  příspěvkovou organizaci  Zámek Slavkov  -
Austerlitz

I. Rada města schvaluje
 

závazné ukazatele na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov - Austerlitz.

II. Rada města pověřuje
 

Ing. Simonu Vaňkovou a Mgr. Libuši Hrozkovou, DiS. k provedení kontroly mezd, evidence
pracovní doby a vyúčtování služebních cest  u zaměstnanců Zámek Slavkov - Austerlitz  a
návaznost těchto podkladů na úhrady v pokladně a bankovních účtech.


