P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 78. řádné sc hůze rady m ěsta Slavkov u Brna,
která s e konala dne 26.3.2014

961/78/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 77. schůze RM z období
2010-2014

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
665/68, 673/68 z 68. schůze RM - 31.10.2013
811/72 z 72. schůze RM - 18.12.2013
847/74, 858/74, 872/74 z 74. schůze RM - 22.01.2014
881/75, 882/75, 889/75 z 75. schůze RM - 05.02.2014
70/51 z 51. schůze MRM - 10.02.2014
72/52 z 52. schůze MRM - 20.02.2014
908/76, 909/76, 910/76 916/76, 921/76/1, 921/76/2 ze 76. schůze RM - 24.02.2014
929/77, 933/77, 934/77, 935/77, 936/77, 937/77, 939/77, 941/77, 942/77, 943/77/1,
943/77/2, 945/77, 947/77, 948/77, 949/77, 950/77, 955/77/II, 957/77, 958/77 ze 77.
schůze RM - 05.03.2014
75/53, 76/53, 77/53, 78/53, 79/53, 82/53, 83/53, 85/53, 86/53/IV, 87/53, 88/53, 89/53,
92/53/II, 94/53 z 53. schůze MRM - 10.03.2014
98/54, 99/54/I z 54. schůze MRM - 13.03.2014
vypouští ze sledování:
960/77 z 77. schůze RM - 05.03.2014
další úkoly trvají.

962/78/RM/2014 Rozpočtové opatření č. 16 - ZS-A - změna mzdového limitu

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit RO č. 16 - ZS-A - změna mzdového limitu:
Výdaje:
Snížení položky č. 21 - Účelový neinvestiční příspěvek ZS-A - předzámčí zámku
- konírny provoz
678.300,00 Kč
Výdaje:

Navýšení položky č. 15 - Zámek Slavkov - Austerlitz

678.300,00 Kč

II. Rada města Ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit RO č. 16 - ZS-A - změna mzdového limitu na jednání zastupitelstva města.
Termín: 30.6.2014
2. Ing. Simoně Vaňkové
2.1. zajistit při znovuotevření napoleonské expozice rozpočtové opatření, kterým se
převedou zbývající finanční prostředky zpět na provoz napoleonské expozice.
Termín: 30.6.2014
3. Ing. Aleši Šilhánkovi
3.1. o použití účelových prostředků uvedených v bodě II/1.1. tohoto usnesení účtovat a
ve výkazech vykazovat samostatně.
Termín: 31.12.2014
963/78/RM/2014 střecha Koláčkovo 108 - výběr zhotovitele

I. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Oprava střechy budovy
Koláčkovo náměstí č.p.108 Slavkov u Brna" rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou je nabídka
předložená uchazečem VALTEPRO s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci: "Oprava střechy budovy Koláčkovo náměstí č.p.108 Slavkov
u Brna" se společností VALTEPRO s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, v předloženém znění.
964/78/RM/2014 Zápis z komise pro rozvoj města 14-2014

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města č.14-2014.
965/78/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - p. Novoměstský

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č.
2579/1, 2590/2, 2580, 3771/52, 3771/53 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakláda právo
stavebníka Josefa Novoměstského, Jiráskova 1171, 684 01 Slavkov u Brna, k provedení

prodloužení vodovodního řadu, připojky splaškové kanalizace, prodloužení STL plynu včetně
provedení přípojky plynu, vedení NN a sjezdu na pozemek ke stavbě "Novostavba
autoservisu, dílny a garáží" na ul. Bučovická.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření schválené smlouvy o právu provést
Novoměstským, Jiráskova 1171, 684 01 Slavkov u Brna.

stavbu

s

Josefem

Termín: 11.4.2014
966/78/RM/2014 Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2013

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2013.
967/78/RM/2014 Zpráva o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství

I. Rada města bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství.
968/78/RM/2014 Žádost Kavárny u Templu - parkování

I. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. prověřit možnost umístění vodorovného dopravního značení (zákaz stání) pro
zajištění nezbytné dopravní obsluhy provozovny.
Termín: 9.4.2014
969/78/RM/2014 Michal Křižka - žádost o přeložku chodníku

I. Rada města souhlasí
se zahájením jednání s panem Michalem Křižkou ve věci přeložení chodníku před RD
Fügnerova čp. 600, Slavkov u Brna.
970/78/RM/2014 Radarové informační cedule - smlouva o údržbě

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zajištění kontrol, oprav a údržbě 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 schválené Smlouvy o zajištění kontrol, oprav a údržbě dopravního
značení s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO:
65993390.
Termín: 18.4.2014
971/78/RM/2014 Přidělení dvou uvolněných bytů - Palackého nám. 123, sídliště Nádražní 1193

I. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 6, Palackého nám.123, Slavkov u Brna, paní Růženě Boldyové, trvale bytem
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a
nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2.
II. Rada města neschvaluje
přidělení bytu č. 6, sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna, paní Šárce Kučerové, trvale bytem
░░░░ ░░░░
III. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6, Palackého nám. 123,
Slavkov u Brna, s paní Růženou Boldyovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░
Termín: 1.4.2014
2. Bc. Jitce Charvátové
2.1. zajistit znovu zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 6, sídliště Nádražní 1193, Slavkov
u Brna.
Termín: 1.4.2014
972/78/RM/2014 Přidělení dvou uvolněných bytů - Zlatá Hora 1237 a Zlatá Hora 1358

I. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 6, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna, paní Ivetě Sedláčkové, trvale bytem
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a

nájemné stanoveno ve výši 60,- Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 2, Zlatá Hora 1358, Slavkov u Brna, s podmínkou úhrady dlužného
nájemného ve výši 73.256,- Kč, paní Aleně Lattenbergové, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░
III. Rada města projednala
vyjádření Ing. Aleny Syslové k výměně bytu a ukládá odboru BTH nabídnout Ing. Syslové jiný
vhodný byt.
IV. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Ivetou Sedláčkovou, trvale bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
Termín: 4.4.2014
2. Bc. Jitce Charvátové
2.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

Alenou Lattenbergerovou, trvale bytem

Termín: 4.4.2014
3. Bc. Jitce Charvátové
3.1. nabídnout Ing. Syslové jiný vhodný byt k výměně.
Termín: 30.6.2014
973/78/RM/2014 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - Zaoralovi, Červinkovi, Mixovi

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18.3.2013 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1229,
Slavkov u Brna, uzavřené s manželi Zaoralovými, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.3.2017, za smluvní nájemné
ve výši 60,- Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 13.4.2005 k bytu č. 7, sídliště Nádražní
1192, Slavkov u Brna, uzavřené s manželi Červinkovými, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou, za smluvní nájemné ve výši
60,- Kč/m2.

III. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 k bytu č. 3, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, uzavřené s Mixou Stanislavem a Mixou Jiřím, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou, za smluvní nájemné ve výši 60,Kč/m2.
IV. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18.3.2013 k bytu č. 8, Zlatá
Hora 1229, Slavkov u Brna, uzavřené s manželi Zaoralovými, bytem░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.3.2017, za
smluvní nájemné ve výši 60,- Kč/m2.
Termín: 15.4.2014
2. Bc. Jitce Charvátové
2.1. zajistit uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 13.4.2005 k bytu č. 7, sídliště
Nádražní 1192, Slavkov u Brna, uzavřené s manželi Červinkovými, bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou, za
smluvní nájemné ve výši 60,- Kč/m2.
Termín: 15.4.2014
3. Bc. Jitce Charvátové
3.1. zajistit uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 k bytu č. 3, Zlatá
Hora 1227, Slavkov u Brna, uzavřené s Mixou Stanislavem a Mixou Jiřím, bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou, za
smluvní nájemné ve výši 60,- Kč/m2.
Termín: 15.4.2014
974/78/RM/2014 Výpověď z nájmu nebytových prostor v budově Koláčkovo nám. 727

I. Rada města schvaluje
výpověď nájemní smlouvy č. 11/2011 a nájemní smlouvy č. 04/2012, které byly uzavřeny na
pronájem nebytových prostor v administrativní budově na Koláčkově nám. 727 ve Slavkově u
Brna s firmou BARCELO GROUP s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2,
PSČ 128 00, IČ: 248 44 632, v týdenní výpovědní lhůtě, která začíná běžet následujícím
dnem po doručení výpovědi nájemci.
II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit výpověď nájemní smlouvy č. 11/2011 a nájemní smlouvy č. 04/2012, které
byly uzavřeny na pronájem nebytových prostor v administrativní budově na
Koláčkově nám. 727 ve Slavkově u Brna s firmou BARCELO GROUP s.r.o., se sídlem
Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, IČ: 248 44 632.
Termín: 30.4.2014
975/78/RM/2014 Ceník finančních příspěvků na rekonstrukce bytových jader a zařizovacích
předmětů pro nájemce obecních bytů

I. Rada města schvaluje
předložený "Ceník finančních příspěvků na rekonstrukce bytových jader a zařizovacích
předmětů pro nájemce obecních bytů".
976/78/RM/2014 Žádosti o poskytnutí kancelářských prostor

I. Rada města nesouhlasí
s poskytnutím kanceláří v budově Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, pro projekt
meziobecní spolupráce a pro MAS za Humnama.
977/78/RM/2014 Dodatek č. 13 - GFŘ

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a dohodě o způsobu
vypořádání finančních závazků vyplývajících ze smlouvy o sdružení ze dne 5.1.1994 ve znění
dodatků 1 -12, uzavřené s Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím, se sídlem
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město, IČ: 72080043, v předloženém znění.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a dohodě o
způsobu vypořádání finančních závazků vyplývajících ze smlouvy o sdružení ze dne
5.1.1994 ve znění dodatků 1 -12, uzavřené s Českou republikou - Generálním
finančním ředitelstvím, se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město, IČ:
72080043, v předloženém znění.
Termín: 18.4.2014
978/78/RM/2014 Žádost společnosti B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájmy nebytových prostor na poliklinice ve
Slavkově u Brna s MUDr. Honzátkovou, Nevrlou s.r.o., MUDr. Palovou, MUDr. Maňasovou,
paní Hájkovou, Rodinnou pohodou o.s.a společností B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o. v
intencích předložené žádosti. Dodatky k nájemním smlouvám budou uzavřeny na dobu
určitou od 1.5.2014 do 1.2.2015.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatků k nájemním smlouvám smlouvám na pronájmy nebytových
prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna s MUDr. Honzátkovou, Nevrlou s.r.o., MUDr.
Palovou, MUDr. Maňasovou, paní Hájkovou, Rodinnou pohodou o.s.a společností B.
Braun Avitum Austerlitz s.r.o. v intencích předložené žádosti.
Termín: 30.4.2014
979/78/RM/2014 Concentus Moraviae 2014

I. Rada města bere na vědomí
zápis z jednání ke koncertům Concentus Moraviae včetně úkolů a rozpočtovaných
plánovaných nákladů.
980/78/RM/2014 Žádost o souhlas s přijetím příspěvku v rámci veřejně prospěšných prací, Žádost o
úpravu rozpočtu

I. Rada města souhlasí
s přijetím příspěvku v rámci veřejně prospěšných prací.
II. Rada města souhlasí
s úpravou rozpočtu v předloženém znění
981/78/RM/2014 Opověď na dotaz p. Lánského

I. Rada města bere na vědomí
informaci o odpovědi ZSA na dotaz p. Lánského.
982/78/RM/2014 Žádost o přijetí daru

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek přijetí finančního daru ve výši 10.000,-Kč od JUDr. Jana

Kovaříka,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .

983/78/RM/2014 Žádost o přijetí daru

I. Rada města schvaluje
přijetí sponzorského daru - mikrovlnné trouby dle předložené zprávy.
984/78/RM/2014 Žádost o povolení výjimky

I. Rada města uděluje
výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u
Brna na školní rok 2014/2015 v rozsahu uvedeném ve zprávě.
II. Rada města Ukládá
1. Mgr. Evě Juráskové
1.1. upředňostňovat při přijímání do mateřské školy děti s bydlištěm ve Slavkově u Brna.
Termín:
985/78/RM/2014 Žádost o povolení výjimky

I. Rada města uděluje
výjimku z počtu dětí v logopedické třídě Sluníčka v Mateřské škole Zvídálek, Komenského
náměstí 495, Slavkov u Brna, na školní rok 2014/2015 v rozsahu uvedeném ve zprávě.
986/78/RM/2014 Prázdninový provoz v MŠ Zvídálek

I. Rada města bere na vědomí
zajištění prázdninového provozu v Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495,
Slavkov u Brna.
987/78/RM/2014 Zápis z komise pro zahraniční vztahy a pozvání do družebního města Slawkow Polsko

I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 1/2014 z jednání komise pro zahraniční vztahy.
II. Rada města schvaluje

použití služebního vozidla a služební cestu za město Ing. Ivanu Charvátovi, Mgr. Petru
Kostíkovi a za komisi pro zahraniční vztahy pí Janě Kyjovské, a p. Vratislavu Malému ve
dnech 2. - 5. května 2014 v rámci pozvání starostou polského města Slawkowa na setkání
družebních měst Slawkowa a plánovaného podpisu partnerské smlouvy s Malým Slavkovem.
988/78/RM/2014 Zámek ZAD - výběr zhotovitele

I. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Postupná obnova zámku
Slavkov u Brna - jižní rampa SO05" rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou je nabídka
předložená uchazečem TOGET s.r.o., Nežárská 618, 198 00 Praha, IČ: 277 16 384.
989/78/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - p. Mráz

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc.
1787/42, 1787/45 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Radka Mráze, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , k provedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace ke
stavbě "Novostavba RD" na ul. Čelakovského parc č. 1787/32, 1787/50 v k.ú. Slavkov u
Brna.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Radkem Mrázem, Velešovice 118,
683 01 Rousínov.
Termín: 18.4.2014
990/78/RM/2014 Užití loga města

I. Rada města souhlasí
s použitím loga města pro potřeby Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční
cyklistice konaného ve Slavkově u Brna 25. - 29.6.2014.

