P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 79. řádné sc hůze rady m ěsta Slavkov u Brna,
která se konala dne 9.4.2014

991/79/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 78. schůze RM z období
2010-2014

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
701/69/II z 69. schůze RM - 06.11.2013
818/72 z 72. schůze RM - 18.12.2013
90/53 z 53. schůze MRM - 10.03.2014
100/55, 101/55, 102/55, 104/55, 106/55/1, 106/55/2 z 55. schůze MRM - 19.03.2014
984/78/II z 78. schůze RM - 26.13.2014
vypouští ze sledování:
803/72 z 72. schůze RM - 18.12.2013
další úkoly trvají.

992/79/RM/2014 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2013

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
993/79/RM/2014 Zpráva o činnosti odboru stavebního a územně plánovacího úřadu za r. 2013

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
994/79/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
RO Č. 17 - Poplatek za využívání území
Příjmy:
Zařazení nové položky - Poplatek za využívání
Výdaje:

179.200,00 Kč

Navýšení položky č. 123 - Rezerva

179.200,00 Kč

RO č. 18 - Dotace sociálně právní ochrana dětí
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace SPOD
Výdaje:
Navýšení položky č. 107 - Městský úřad - provoz

631.000,00 Kč
631.000,00 Kč

RO č. 19 - Podpora standardizace orgánů sociálně-právních služeb
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace - Podpora standardizace orgánů sociálně-právních služeb
ORP
623.000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení
nové
položky
Standardizace
orgánů
sociálně-právních
služeb
ORP
623.000,00 Kč

II. Rada města Ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit zastupitelstvu města návrh rozpočtových opatření 17 - 19.
Termín: 30.6.2014
995/79/RM/2014 Pořízení užitkového automobilu

I. Rada města zprávu odkládá.
996/79/RM/2014 Kupní smlouva Kaláb - návrh dodatku č.3

I. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit návrh dodatku č. 3 ke kupní smlouvě s Kaláb-stavební firma, s.r.o. s
vyjádřením komise pro rozvoj města.
Termín: 31.5.2014
997/79/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - pí Hořavová a p. Vysloužil

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc.
č. 3745/1, 3750/79 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Barbory Hořavové,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a Lukáše Vysloužila, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
, k provedení vodovodní, plynovodní, NN přípojky, přípojky splaškové kanalizace a sjezd ke
stavbě "RD Slavkov u Brna, p.č. 3750/18" na ul. Pod Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Ing. Barborou Hořavovou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a Lukášem Vysloužilem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░
Termín: 30.4.2014
998/79/RM/2014 Věcné břemeno pro RWE GasNet - p. Novoměstský, autoservis

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940,
Ústí nad Labem, ░░░░ ░░░ , zastoupenou společností JMP DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno na pozemcích
parc. č. 2579/1, 3771/51 a 3771/52 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Prodloužení STL plynovodu
včetně plynovodní přípojky pro novostavbu autoservisu, dílny a garáží, investor p.Josef Novoměstský, číslo
stavby 65880 ") v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit

uzavření smlouvy

o budoucí smlouvě o zřízení

sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567,

věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o.,

zastoupenou

společností JMP DS, s.r.o.,

Plynárenská 499/1, Brno na pozemcích parc. č. 2579/1, 3771/51 a 3771/52 v k. ú. Slavkov u Brna
(stavba s názvem "Prodloužení STL plynovodu včetně plynovodní přípojky pro novostavbu
autoservisu, dílny a garáží, investor p.Josef Novoměstský, číslo stavby 65880 ").

Termín: 31.5.2014
999/79/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - ing. Tupá, p. Novoměstský

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 pozemcích
parc.
č. 3771/48, 2597/1, 2578/4 a 2580 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov,
kabel NN Tupá, Novoměstský") 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
pozemcích parc. č. 3771/48, 2597/1, 2578/4 a 2580 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba
s názvem "Slavkov, kabel NN Tupá, Novoměstský").
Termín: 31.5.2014
1000/79/RM/2014 Žádost Kavárny u Templu - omezení parkování

I. Rada města souhlasí
s realizací vodorovného dopravního značení zajišťujícího nezbytnou dopravní obsluhu
Kavárny u Templu dle předloženého návrhu.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit realizaci vodorovného dopravního dle předloženého návrhu.
Termín: 30.5.2014
1001/79/RM/2014 Pojmenování ulic

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit nový název ulice "Na Vyhlídce" dle předložené situace č. 1.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit nový název ulice "Kopečná" dle předložené situace č. 2.
III. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit ZM schválení názvy ulic.
Termín: 30.4.2014
1002/79/RM/2014 Návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701.
II. Rada města Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1. zajistit uzavření schválené smlouvy s EKO-KOM, a.s.
Termín: 18.4.2014
1003/79/RM/2014 Uzavření dodatku č. 5 s HZS JMK

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 5/2002 ze dne 30.12.2002
s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Brno,
Zubatého 1, PSČ 614 00, IČ: 70884099, v předloženém znění.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 5/2002 ze
dne 30.12.2002 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem
Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Zubatého 1, PSČ 614 00, IČ: 70884099,
Termín: 30.4.2014
1004/79/RM/2014 Nabídka spolupráce - Seznam.cz

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o spolupráci se Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická
3294/10, PSČ 150 00, IČ 26168685.
II. Rada města pověřuje
Zámek Slavkov - Austerlitz (Informační centrum) plněním schválené smlouvy o spolupráci se
Seznam.cz, a.s.
1005/79/RM/2014 Žádost o použití loga města

I. Rada města souhlasí
s použitím loga města při pořádání mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz 2014 v
měsící srpnu společností ORIONREAL, spol. s.r.o., sídlem Skorkovského 13, 636 00 Brno, IČO
49450573.
1006/79/RM/2014 Žádost o povolení použití znaku města

I. Rada města souhlasí
s použitím znaku města na pexeso s motivem Slavkova u Brna dle žádosti p. Bedřicha

Malečka, BM TYPO, se sídlem Brněnská 642, Slavkov u Brna, IČ 49411896.
1007/79/RM/2014 Zpráva o činnosti komise pro zahraniční vztahy

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise pro zahraniční vztahy.
1008/79/RM/2014 Zápisy z jednání Školské rady ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova

I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 6/2014 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495,
okres Vyškov a zápis č. 6/2014 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova
977, okres Vyškov.
1009/79/RM/2014 Zpráva o kontrole výherních hracích přístrojů

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o provedené kontrole výherních hracích přístrojů za I. čtvrtletí 2014.
1010/79/RM/2014 Prodloužení smluv na exponáty

I. Rada města schvaluje
uzavření smluv s Jihomoravským muzeem ve Znojmě a s Vlastivědným muzeem v Olomouci v
předloženém znění.

1011/79/RM/2014 Informace o větších akcích na ZS-A v roce 2014

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1. předkládat 30 předem radě města informaci o organizačním zajištění akcí (včetně
úprav dopravy a parkování ve městě).
Termín: 31.12.2014
1012/79/RM/2014 Omezení provozu mateřské školy

I. Rada města bere na vědomí

omezení provozu Mateřské školy Zvídálek dle předložené zprávy.
1013/79/RM/2014 Vyhlášení volných dnů

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1014/79/RM/2014 Vyhlášení volných dnů v ZŠ

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1015/79/RM/2014 Informace o kontrole ZSA

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. provést ve stejném rozsahu jako u ZSA kontrolu i u TSMS.
Termín: 15.5.2014
2. Radoslavu Lánskému
2.1. doložit skutečné čerpání finančních prostředků na mzdy zaměstnanců TSMS v letech
2012 a 2013 dle schváleného limitu mzdových prostředků a počtu pracovníků ve
struktuře: základní tarify, příplatky za vedení, osobní příplatky, ostatní příplatky,
odměny, OON, SP, ZP, respektive ostatní mzdové náklady v daném roce
(specifikovat).
Termín: 30.4.2014
3. Ing. Aleši Šilhánkovi
3.1. doložit skutečné čerpání finančních prostředků na mzdy zaměstnanců ZSA v letech
2012 a 2013 dle schváleného limitu mzdových prostředků a počtu pracovníků ve
struktuře: základní tarify, příplatky za vedení, osobní příplatky, ostatní příplatky,
odměny, OON, SP, ZP, respektive ostatní mzdové náklady v daném roce
(specifikovat).
Termín: 30.4.2014
3.2. předložit podrobnou finanční analýzu (výnosy, náklady) komerčních pronájmů, akcí
realizovaných spolupořadatelsky a dalších kulturních akcí ZSA v roce 2013.
Termín: 30.4.2014
3.3. předložit podrobnou inventarizaci účtu 389-dohadné účty pasivní k 31.12.2012 a

31.12.2013.
Termín: 30.4.2014
3.4. předložit objem vyplacených odměn zaměstnancům ZSA v letech 2012 a 2013.
Termín:
III. Rada města
pozastavuje ZSA čerpání mzdové položky odměny bez předchozího souhlasu zřizovatele
(rady města).
1016/79/RM/2014 Bytový komplex - Kaunicův dvůr

I. Rada města zprávu odkládá.
1017/79/RM/2014 Hřbitovní zeď - výběr zhotovitele

I. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Obnova hřbitovní zdi - Slavkov
u Brna" rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou je nabídka předložená uchazečem DRAPLSTAV
GROUP s.r.o., U Hřiště 413, 768 32 Zborovice, IČ: 014 92 853.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci: "Obnova hřbitovní zdi - Slavkov u Brna" se společností
DRAPLSTAV GROUP s.r.o., U Hřiště 413, 768 32 Zborovice, IČ: 014 92 853 v předloženém
znění.
1018/79/RM/2014 Zámek ZAD - výběr zhotovitele

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo a dodatku č.1 na akci: "Postupná obnova zámku Slavkov u Brna jižní rampa SO05" se společností TOGET s.r.o., Nežárská 618, 198 00 Praha, IČ: 277 16 384 v
předloženém znění.
1019/79/RM/2014 Příspěvek na Babské hody

I. Rada města schvaluje
bezplatné využití velkého sálu SC Bonaparte (pouze za úhradu režijních nákladů) k
uspořádání Babských hodů 14.6.2014 a souhlasí s poskytnutím příspěvku 5.000,-Kč na tuto
tradiční akci.
1020/79/RM/2014 Žádost o kácení bříz

I. Rada města Ukládá
1. Radoslavu Lánskému
1.1. předložit stanovisko TSMS k žádosti o kácení bříz na koupališti a náhradní výsadbu.
Termín: 30.4.2014
1021/79/RM/2014 Služební cesta starosty

I. Rada města souhlasí
se služební cestou starosty města do Chorvatska 14. - 17.4.2014 v rámci oficiální delegace
Jihomoravského kraje do Zadarské župy.

