
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 77. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 5.3.2014

929/77/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 
schválit následující rozpočtová opatření v předloženém znění:
 
RO č. 6 - Příspěvek pro ZŠ Komenského - Glitterstars ME Bonn
Příjmy:
Zařazení nové položky - Čerpání fondu FRR - příspěvek ZŠ Komenského               126.000 Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 32 - Dotace a granty                                                            150.000 Kč
Snížení položky č. 123 - Rezerva                                                                            24.000 Kč
 
RO č. 7 - Redukce příjmů - odpisy ZŠ Komenského
Příjmy:
Snížení položky č. 21 - Odvody PO - ZŠ Komenského                                             52.000 Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva                                                                          52.000 Kč
 
RO č. 8 - Dotace - Svaz měst a obcí ČR
Zařazení nové položky - Dotace - Svaz měst a obcí ČR                                          443.000 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Svaz měst a obcí ČR                                                        443.000 Kč
 
RO č. 9 - Zrušení požární jímky
Výdaje:
Snížení položky č. 78 - Rekonstrukce ulice Lomená                                               60.000 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Požární jímka                                                                  60.000 Kč
 
RO  č.  10  -  Přesun  mezi  položkami  IR  -  Projektová  dokumentace  -  ulice  Slovanská  a
Koláčkovo náměstí
Výdaje:
Snížení položky č. 78 - Rekonstrukce ulice Lomená                                          200.000 Kč
Výdaje:
Navýšení  položky  č.  87 -  Projektová dokumentace (Smetanova,  Nádražní,  Malinovského,



Polní, Nádražní, Havlíčkova, Koláčkovo náměstí, Slovanská)                                200.000 Kč
 
RO č. 11 - Přesun mezi položkami IR - Studie vedení infrastruktury a výstavby
Výdaje:
Snížení položky č. 78 - Rekonstrukce ulice Lomená                                          80.000 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Územní studie lokality S2                                             80.000 Kč

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit rozpočtová opatření č. 6 - 11 v předloženém znění zastupitelstvu města.

Termín: 31.3.2014

930/77/RM/2014 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za IV. čtvrtletí 2013

I. Rada města odkládá
materiál na 53. mimořádnou schůzi 10.3.2014.

931/77/RM/2014 Rozbory hospodaření VHČ za rok 2013

I. Rada města odkládá
materiál na 53. mimořádnou schůzi 10.3.2014.

932/77/RM/2014 Výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2013

I. Rada města schvaluje
 
výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2013.

933/77/RM/2014 Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2013

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 
schválit hospodaření školských příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2013.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit zastupitelstvu rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za



IV. čtvrtletí 2013 ke schválení.

Termín: 31.3.2014

III. Rada města schvaluje
odpisový plán ZŠ Komenského viz předložené znění.

934/77/RM/2014 Schválení účetních závěrek školských příspěvkových organizací

I. Rada města schvaluje
 
účetní závěrky školských příspěvkových organizací v předloženém znění.
 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 
schválit  rozdělení  hospodářských výsledků do  fondů jednotlivých organizací  následujícím
způsobem:
 
ZŠ Komenského
- příděl do fondu odměn ve výši 20.000,00 Kč
- příděl do rezervního fondu ve výši 254.765,29 Kč
 
ZŠ Tyršova
- příděl do rezervního fondu ve výši 346.481,09 Kč
 
MŠ Zvídálek
- příděl do fondu odměn ve výši 20.000,00 Kč
- příděl do rezervního fondu ve výši 30.073,09 Kč
 
ZUŠ
- příděl do fondu odměn ve výši 40.000,00 Kč
- příděl do rezervního fondu ve výši 29.176,33 Kč
 
DDM
- příděl do rezervního fondu ve výši 185.157,14 Kč

935/77/RM/2014 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit přijetí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014 ve výši 935.000 Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města



schválit rozdělení přislíbené dotace ve výši 935.000 kč  a povinného příspěvku z rozpočtu 
města ( dle podmínek Programu ve výši min 10%) následně:

Městu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, IČ 00292311 ve výši 511.000
Kč z Programu a 511.000 Kč z rozpočtu města  na opravu krovu a střech domu č.p. 108
na Koláčkově náměstí, KP r.č. 104168
Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, Malinovského 2, Slavkov u Brna, IČ 61729710,
ve výši 61.000 Kč  z  Programu  a 13.000 Kč z  rozpočtu města na dokončení opravy
střechy kostela sv. J. Křtitele,na ulici Špitálská, KP r.č. 39575/7-3854
Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně Zichové, oba bytem Brichtova 684/4, 152 00 Praha 5, ve
výši 363.000 Kč z Programu a 73.000 Kč z rozpočtu města na statické zajištění budovy
č.p. 104 na Koláčkově náměstí, KP r.č. 51120/7-9012

-

III. Rada města Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi

1.1. schválený  rozpis  dotace z  Programu regenerace MPR a MPZ  za rok 2014 včetně
rozdělení povinného příspěvku města předložit  na nejbližší zasedání zastupitelstva
města.

Termín: 14.3.2014

936/77/RM/2014 Návrh Programu rozvoje města na rok 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh Programu rozvoje města na rok 2014 v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  Progranu  rozvoje  města  na  rok  2014  ke
schválení.

Termín: 24.3.2014

937/77/RM/2014 II. Petice občanů proti stavbě Mirror v ulici Nerudova

I. Rada města předkládá zastupitelstvu města
k projednání petici pod názvem "II. petice občanů proti stavbě Mirror v ulici Nerudova - v
aktivní záplavové zóně U Prostředníčku".

938/77/RM/2014 Zápis z komise pro rozvoj města 13-2014



I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města č.13-2014.

939/77/RM/2014 Kino JAS - vodovodní přípojka budovy

I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  na  další  jednání  rady  města  návrh  dohody  o  uložení  vodovodního
potrubí zásobujícího kino JAS a veřejné WC vodou v budově hotelu Sokolský dům,
Palackého nám. 75, Slavkov u Brna v intencích této zprávy.

Termín: 31.3.2014

940/77/RM/2014 Restaurační předzahrádka - Kavárna u Templu

I. Rada města schvaluje
nařízení, kterým se mění nařízení č. 1/2013 Tržní řád, v předloženém znění.

941/77/RM/2014 Smlouva o výpůjčce pozemku - Areál Matuštík, s.r.o.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2639/4 ostatní plocha v k. ú.  Slavkov
u Brna  se  společností  Areál  Matuštík,  s.r.o.,  IČO:  293 13 333,  se  sídlem  Tyršova 1110,
Slavkov u Brna,  v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 2639/4 ostatní plocha v k. ú.  Slavkov
u Brna se společností Areál Matuštík, s.r.o., IČO: 293 13 333, se sídlem Tyršova 1110,
Slavkov u Brna, zastupitelstvu města.

Termín: 24.3.2014

942/77/RM/2014 Fasáda ZŠ Komenského - stav reklamace

I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajistit  společné jednání  ve věci  reklamace fasády na budově ZŠ Komenského  za
účasti  ředitele  ZŠ  Komenského,  vedení  města,  technického  dozoru  investora  a
zhotovitele.

Termín: 24.3.2014

1.2. zajistit znalecký posudek na soulad stavu provedených stavebních prací na budově ZŠ
Komenského se smlouvou o dílo.

Termín: 24.3.2014

943/77/RM/2014 Pronájem zahrádek Polní č. 2, 85 a 90

I. Rada města schvaluje

1. uzavření  smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k.

ú. Slavkov u Brna o  výměře cca 80 m2  (zahrádka č. 2) s paní Marií Kočvarovou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ s ročním nájemným ve výši 112,-Kč, v předloženém znění.

2. uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na dvě části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda

v k. ú. Slavkov u Brna o  celkové výměře cca 165 m2  (zahrádky č. 85 a č. 90) s paní Evou
Helešicovou,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ s ročním nájemným ve výši 231,-Kč, v předloženém
znění

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc.  č.  2690/1

orná půda o  výměře cca 80 m2  (zahrádka č. 2) s paní Marií Kočvarovou,░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ .

Termín: 31.3.2014

1.2. zajistit  uzavření  smlouvy  o  zemědělském  pachtu  na  dvě  části  pozemku  parc.  č.

2690/1 orná půda o  celkové výměře cca 165 m2  (zahrádky č. 85 a č. 90)  s paní
Evou  Helešicovou,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

Termín: 31.3.2014

944/77/RM/2014 Smlouva o údržbě dopravního značení

I. Rada města schvaluje
uzavření  Smlouvy  o  převzetí,  zajištění  kontroly,  oprav  a  údržby  dopravního  značení  s
Ředitelstvím silnic  a dálnic  ČR,  Na Pankráci  546/56,  145 05 Praha 4,  IČO:  65993390,  v
předloženém znění.



II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Smlouvy o převzetí,  zajištění kontroly, oprav a údržby dopravního
značení s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO:
65993390, v předloženém znění.

Termín: 31.3.2014

945/77/RM/2014 Záměr realizace kogenerační jednotky

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr realizace kogenerační jednotky formou Varianty 2.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit zprávu "Záměr realizace kogenerační jednotky" zastupitelstvu města.

Termín: 24.3.2014

946/77/RM/2014 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

I. Rada města schvaluje

Směrnici k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,1.
Směrnici pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků vč. Přílohy č.1,2.
Směrnici o hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a3.
Provozní  bezpečnostní  předpis  pro  používání  elektrických  spotřebičů  a  ručního
elektrického nářadí

4.

v předloženém znění jako vnitřní předpisy zaměstnavatele.

947/77/RM/2014 Návrh na obsazení bytu č. 3, sídliště Nádražní 1192, Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, sídliště Nádražní 1192, Slavkov u Brna, s 
paní Věrou Ďuračovou, trvale bytem Palackého náměstí 66, 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.  3,  sídliště Nádražní 1192,
Slavkov  u  Brna,  s   paní  Věrou  Ďuračovou,  trvale  bytem  Palackého  náměstí  66,
Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné

stanoveno ve výši 60,- Kč/m2.

Termín: 17.3.2014

948/77/RM/2014 Záměr pronájmu nebytových prostor - Palackého nám. 89

I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v budově Palackého náměstí 89 ve Slavkově u Brna.

Nájemné za plochu  o  výměře 33 m2  pro obchodní činnost  je stanoveno ve výši  2.750,-

Kč/m2/rok a nájemné za plochu příslušenství  o výměře 8,41 m2 je stanoveno ve výši 1.000,-

Kč/m2/rok.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zveřejnit  záměr pronájmu nebytových prostor v  budově Palackého náměstí  89 ve

Slavkově u  Brna.  Nájemné za  plochu  o  výměře  33  m2  pro  obchodní  činnost  je

stanoveno ve výši 2.750,- Kč/m2/rok a nájemné za plochu příslušenství  o výměře

8,41 m2   je stanoveno ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.

Termín: 10.3.2014

949/77/RM/2014 Pronájem garáže na poliklinice

I. Rada města schvaluje

záměr pronájmu garáže č. 3 o výměře 19 m2  ve dvorním traktu polikliniky ve Slavkově u

Brna, Malinovského 551, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu garáže č. 3 o výměře 19 m2  ve dvorním traktu
polikliniky  ve  Slavkově  u  Brna,  Malinovského  551,  za  nájemné  ve  výši  400,-

Kč/m2/rok.

Termín: 10.3.2014



950/77/RM/2014 Pag - partnerská smlouva

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření partnerské smlouvy s městem Pag v Chorvatsku podle Pagem předloženého
návrhu.

951/77/RM/2014 Žádost o příspěvek na Svatourbanské hody 2014

I. Rada města schvaluje
vypůjčení velkého sálu s jevištěm a zázemím v budově SC Bonaparte slavkovským stárkům
ke ke konání Stavourbanských hodů dne 31.05.2014.

952/77/RM/2014 Návrh na pořízení zvukové aparatury

I. Rada města schvaluje
koupi zvukové aparatury dle přílohy z rozpočtové položky č. 81 Bonaparte.

953/77/RM/2014 Pověření organizací kulturních akcí v SC Bonaparte

I. Rada města pověřuje
MgA.  Martina  Křížku  zajišťováním  a  organizací  konání  kulturních  akcí  ve  Společenském
centru Bonaparte,  včetně uzavírání příslušných smluv v  rozsahu schváleného rozpočtu na
činnost Společenského centra Bonaparte.

954/77/RM/2014  Žádost  o  účelový  příspěvek na  zakoupení  informačního  legislativního  systému
CODEXIS ONLINE

I. Rada města odkládá
materiál na 53. mimořádnou schůzi 10.3.2014.

955/77/RM/2014 Účelový příspěvek - trampolína

I. Rada města schvaluje
účelový příspěvek města pro ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 na nákup trampolíny.

II. Rada města ukládá
Ing. Simoně Vaňkové, vedoucí finančního odboru, připravit rozpočtové opatření v souladu s
důvodovou zprávou a předložit ho na jednání ZM dne 24.3.2014.

956/77/RM/2014 Žádost o souhlas k úhradě pokuty z rezervního fondu TSMS



I. Rada města souhlasí
po projednání výše uvedené žádosti s uhrazením částky 5.000,- Kč z rezervního fondu TSMS.

957/77/RM/2014 Žádost o vyúčtování Vzpomínkových akcí

I. Rada města Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi

1.1. vyřídit  žádost  člena  zastupitelstva  Radoslava  Lánského  o  podrobné  vyúčtování
Vzpomínkových akcí 2013 a předložit kopii odpovědi radě města na její 78. schůzi.

Termín: 26.3.2014

958/77/RM/2014 Zástupci města na valných hromadách VaK a RESPONO

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupcem města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s.,  pana Ing.  Jiřího Tesáka, člena rady města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo
pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Mgr.  Vladimíra Soukopa, člena rady
města Slavkova u Brna.  Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům
akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zastupitelstvu města delegovat zástupcem města na valné hromadě společnosti RESPONO,
a.s.,  pana Ing.  Ivana Charváta,  starostu města Slavkova u Brna.  Pro případ nemoci nebo
pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Tesáka, člena rady města
Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře
dle programu valné hromady a stanov a.s.

959/77/RM/2014 Žádost o souhlas s přijetím daru

I. Rada města schvaluje
přijetí věcného daru v hodnotě 3.195,- Kč od paní Ivy Kopečné, místo podnikání Brno-Komín,

Komín, Řezáčova 768/52, IČO: 74699059.

960/77/RM/2014 Pověření výkonem funkce oddávajícího

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
pověřit  člena  zastupitelstva  města  Ing.  Jana  Reichla  výkonem  funkce  oddávajícího.  Při
výkonu této funkce bude užívat závěsný odznak.


