
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 75. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 5.2.2014

875/75/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z  1.  až  74.  schůze RM z  období
2010-2014

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

považuje za splněné body:

660/67/1, 660/67/2 z 67. schůze RM - 09.10.2014
693/68 z 68. schůze RM - 31.10.2013
781/71/2 z 71. schůze RM - 04.12.2013
810/72, 812/72 z 72. schůze RM - 18.12.2013
830/73, 834/73, 840/73, 841/73/1 z 73. schůze RM - 08.01.2013
844/74, 850/74, 851/74, 852/74, 855/74, 857/74, 870/74 z 74. schůze RM - 22.01.2014

další úkoly trvají.

876/75/RM/2014 Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2014 - ZS-A, TSMS

I. Rada města schvaluje
 
rozpočet příspěvkové organizace Technické služby města Slavkova u Brna pro rok 2014 v
předloženém znění a příspěvek na provoz této organizace v předložené výši.

II. Rada města schvaluje
 
čerpání fondů příspěvkové organizace Technické služby města Slavkova u Brna v předložené
výši.

III. Rada města schvaluje
 
odpisový plán Technických služeb města Slavkova u Brna pro rok 2014 v předloženém znění.

IV. Rada města schvaluje
 
mzdový limit a počet zaměstnanců Technických služeb města Slavkova u Brna v předloženém
znění.



V. Rada města schvaluje
 
závazné ukazatele pro příspěvkovou organizaci Technické služby města Slavkova u Brna pro
rok 2014 v předloženém znění.

VI. Rada města Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi

1.1. předložit  samostatně rozpočet napoleonské expozice v  členění příjmy - výdaje za
jednotlivé měsíce roku 2014 za předpokladu jejího celoročního uzavření.

Termín: 19.2.2014

877/75/RM/2014 Rozpočty školských příspěvkových organizací na rok 2014

I. Rada města schvaluje
 
rozpočty školských příspěvkových organizací zřízených městem Slavkov u Brna pro rok 2014
v předloženém znění a uvedeným příspěvkem na provoz od zřizovatele.

II. Rada města schvaluje
 
čerpání fondu školských příspěvkových organizací města Slavkov u Brna v předložené výši.

III. Rada města schvaluje
 
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2014 v předloženém znění.

878/75/RM/2014 Rozpočet organizační složky města Městské policie pro rok 2014

I. Rada města schvaluje
 
rozpočet  organizační  složky  města  Slavkov  u  Brna  Městské  policie  pro  rok  2014  v
předloženém znění.

879/75/RM/2014 Předfinancování nákladů Zámku Slavkov - Austerlitz

I. Rada města zprávu odkládá.

880/75/RM/2014 Návrh na změnu směrnice o zadávání ZMR



I. Rada města schvaluje
směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu v předloženém znění.

881/75/RM/2014 Prodej pozemku pod částí prodejny Nádražní 1160

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 2818/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna o

výměře cca 55 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů MUDr. Heleny a Ing. Jaroslava

Slámových,  trvalý  pobyt  ░░░░  ░░░░  za kupní cenu ve výši  700,-Kč/m2  dle znaleckého
posudku  č. 3109-006/2014, zpracovaného Ing.Evou Váhalovou. Přesná výměra prodávané
části pozemku bude určena geometrickým plánem. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
prodejem - tj.  znalecký  posudek,  správní poplatek za podání  návrhu na vklad do KN   a
náklady na vypracování geometrického plánu.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit žádost manželů Slámových  o prodej části pozemku parc. č. 2818/1 ostatní

plocha o výměře cca 55 m2 v k. ú. Slavkov u Brna zastupitelstvu města.

Termín: 24.3.2014

882/75/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - SK Beachvolleyball Slavkov - altánek

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna na parc. č. 
1087/11 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka SK Beachvolleyball Slavkov
o.s., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ke stavbě "Rekonstrukce terasy a dostavby
altánku", v předloženém znění, za podmínky zachování zeleně - 5 ks bříz.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. po  přepracování  PD řešící  zachování  5  ks  bříz  zajistit  uzavření  smlouvy  o  právu
provést stavbu se stavebníkem SK Beachwolleyball Slavkov o.s., Lidická 298, 684 01 
Slavkov u Brna.

Termín: 28.2.2014

883/75/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - B.Braun Avitum



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, ░░░░ ░░░ , na pozemku  parc. č. 1650/1  v
k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN  B.Braun Avitum") 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,  ░░░░  ░░░  ,  na
pozemku parc. č. 1650/1 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN 
B.Braun Avitum").

Termín: 31.3.2014

884/75/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - p. Mühlheim

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, ░░░░ ░░░ , na pozemku  parc. č. 2647/1  v
k.  ú.  Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov,  kabel NN  MÜHLHEIM") 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,  ░░░░  ░░░  ,  na
pozemku parc. č. 2647/1 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN 
MÜHLHEIM").

Termín: 31.3.2014

885/75/RM/2014 Místní rozhlas - aktuální rozsah systému

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

886/75/RM/2014 Změna smlouvy o výpůjčce

I. Rada města Ukládá



1. Mgr. Vladimíru Soukopovi

1.1. pro případ změny správy místnosti 105 v suterénu budovy č.p. 495 na Komenského

nám. umožnit v těchto popř. jiných prostorách školy bezúplatné užívání pro zájmové

kroužky  DDM  nejméně  v  dosavadním  rozsahu  a  předložit  radě  města  návrh

odpovídající  dohody  mezi  ZŠ  Slavkov  u  Brna,  Komenského  náměstí  495  a  DDM

Slavkov u Brna.

Termín: 19.2.2014

887/75/RM/2014 Kolotoče - 2015

I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. do 30.6.2014 shromáždit všechny žádosti a následně znovu  zprávu předložit.

Termín: 30.6.2014

888/75/RM/2014 Výsadba biokoridorů 223 Slavkov u Brna- návrh složení hodnotící komise

I. Rada města schvaluje
složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci
veřejné zakázky na služby a práce na akci: "Výsadba biokoridorů RBK 223 a, b, c, d v k. ú.
Slavkov u Brna" v následujícím složení:
Návrh na složení komise pro otevírání obálek.
1. člen Ing. Kateřina Pešková                        1. náhradník Ing. Bořek Dvořák
2. člen Ing. Jaromír Kamínek                        2. náhradník Ing. Petr Lokaj
3. člen Ing. Miroslav Zavadil                         3. náhradník Ing. Petr Janek
 
Návrh na složení komise pro hodnocení nabídek a posouzení nabídek.
1. člen Ing. Kateřina Pešková                        1. náhradník Ing. Bořek Dvořák
2. člen Ing. Daniel Doubrava                         2. náhradník Ing. Jiří Hermany
3. člen Ing. Jaromír Kamínek                        3. náhradník Ing. Miroslav Zavadil
4. člen Ing. Petr Lokaj                                   4. náhradník Ing. Petr Janek
5. člen Ing. Hynek Charvat                            5. náhradník Ing. Jiří Tesák

889/75/RM/2014 Zpráva o činnosti komise rady města pro regeneraci městské památkové zóny za
rok 2013.

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti komise rady města pro regeneraci městské památkové zóny



II. Rada města Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi

1.1. předsedovi  komise  rady  města pro  regeneraci  městské památkové zóny  předložit
orgánům města návrh na rozdělení dotace neprodleně po výzvě k podání žádosti o
poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014.

Termín: 28.2.2014

890/75/RM/2014 Uvolnění bytu č. 6, Sídl. Nádražní 1193, Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření splátkového kalendáře s panem Bronislavem Štefanem, trvale bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ , na dlužnou částku ve výši 87.660,- Kč. Měsíční splátka činí 5.000,- Kč.

II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 6, Sídl. Nádražní 1193, Slavkov u Brna, o velikosti 4 + 1.
Nájemné je stanoveno v souladu s cenovou mapou nájemného ve Slavkově u Brna a nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

891/75/RM/2014 Žádost SBD Žuráň

I. Rada města projednala
podanou  žádost  a souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o převodu družstevního podílu
v předloženém znění.

892/75/RM/2014 Nové nařízení města o zimní údržbě komunikací

I. Rada města schvaluje
nařízení města o zimní údržbě chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic v
předloženém znění.

893/75/RM/2014 Centrum Bonaparte - návrh oprav

I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  na  další  jednání  rady  města  návrh  na  zahájení  veřejné  zakázky  na
zpracování  kompletní  projektové  dokumentace  řešící  obnovu  budovy  č.p.126  -
Centrum Bonaparte.



Termín: 19.2.2014

894/75/RM/2014 Připravenost TSMS na rok 2014, ceníky

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti TSMS na rok 2014.

II. Rada města souhlasí
s ponecháním ceníků TSMS beze změn.

895/75/RM/2014 Vyúčtování Vzpomínkových akcí 2013

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

896/75/RM/2014 Odprodej vozidla MP - 13

I. Rada města schvaluje
schvaluje prodej  motorového  vozidla  AVIE  A31 1K  SUB MP 13-2 RZ  VY  63-43 za kupní
cenu 117.491,-Kč včetně DPH Ivanu Durkovi, místo podnikání Jiráskova 498, Slavkov u Brna,
IČO: 114 89 634 a vyřazení vozidla z účetní evidence TSMS.

897/75/RM/2014 Harmonogram výběru nového ředitele TSMS

I. Rada města schvaluje
navržený harmonogram výběru nového ředitele Technických služeb města Slavkova u Brna.

898/75/RM/2014 Odpisový plán ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov

I. Rada města schvaluje
Rada města schvaluje Odpisový plán na rok 2014 pro ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres
Vyškov.

899/75/RM/2014  Likvidace  neupotřebitelného  majetku  ZŠ  Slavkov  u  Brna,  Tyršova  977,  okres
Vyškov

I. Rada města schvaluje
Rada města schvaluje návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku dle seznamu.

900/75/RM/2014 Poskytnutí daru pro ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495



I. Rada města schvaluje
přijetí daru od rodičů ve výši 10.400Kč a od firmy Interkov s.r.o. ve výši 6.000Kč na nákup trampolíny
pro výuku.

901/75/RM/2014 Výslednost MP za rok 2013

I. Rada města bere předloženou zprávu na vědomí.

902/75/RM/2014 Den pro zdraví

I. Rada města přebírá
záštitu nad akcí Den pro zdraví, pořádanou dne 14.11.2014 Svazem diabetiků ČR Slavkov u
Brna a souhlasí k tomuto účelu s nižší (nekomerční) sazbou nájemného na pronájem velkého
sálu Společenského centra Bonaparte.

903/75/RM/2014 Regulace zdivočelých holubů-příspěvek pro Myslivecké sdružení Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
příspěvek ve výši 15.000 Kč z položky č. 32 Granty a dotace pro Myslivecké sdružení Slavkov
u Brna, Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, Ič: 49408194 na krytí části nákladů vzniklých
při snižování stavů zdivočelých holubů v k. ú. Slavkov u Brna.


