P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 81. řádné sc hůze rady m ěsta Slavkov u Brna,
která se konala dne 7.5.2014

1053/81/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 80. schůze RM z období
2010-2014

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
915/76 ze 76. schůze RM - 24.02.2014
99/54/II z 54. schůze MRM - 13.03.2014
977/78 z 78. schůze RM - 26.13.2014
1002/79, 1003/79, 1001/79, 1004/79, 1010/79, 1015/79/1, 1015/79/2, 1015/79/3 ze 79.
schůze RM - 09.04.2014
1031/80/1.2, 1032/80, 1035/80 z 80. schůze RM - 23.04.2014
vypouští ze sledování bod 37/42/2 z 42. schůze MRM - 18.10.2013
další úkoly trvají.

1054/81/RM/2014 Zpráva o činnosti SPOZ

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti a vyslovuje poděkování členkám Sboru pro občanské
záležitosti za jejich obětavou a záslužnou dobrovolnou činnost.
1055/81/RM/2014 Ceník služeb ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov

I. Rada města schvaluje
předložený ceník služeb Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov
1056/81/RM/2014 Ceník pronájmů v ZŠ Komenského

I. Rada města schvaluje
ceník pronájmů učeben a dalších zařízení Základní školy Slavkov u Brna, Komenského
náměstí 495, okr. Vyškov, v předložené výši.

1057/81/RM/2014 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2014 v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí 2014 zastupitelstvu města ke
schválení.
Termín: 30.6.2014
1058/81/RM/2014 Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit ,, Rozbory hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2014 " v
předloženém znění.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. předložit na jednání zastupitelstva města zprávu ,, Rozbory hospodaření vedlejší
hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2014".
Termín: 30.6.2014
1059/81/RM/2014 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací TSMS, ZS-A za I. čtvrtletí 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozbory hospodaření příspěvkových ortganizací TSMS, ZS-A za I. čtvrtletí 2014 v
předloženém znění.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit rozbory hospodaření příspěvkových organizací - TSMS a ZS-A za I. čtvrtletí
2014 zastupitelstvu města.
Termín: 30.6.2014

1060/81/RM/2014 Rozpočet na expozici Napoleon-Austerlitz pro rok 2014

I. Rada města schvaluje
rozpočet pro expozici Napoleon - Austerlitz pro rok 2014 v předloženém znění a příspěvek na
provoz této expozice v předloženém znění.
1061/81/RM/2014 Rozbory hospodařní školských příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2014 v
předloženém znění.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2014
zastupitelstvu města.
Termín: 30.6.2014
1062/81/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit následující rozpočtová opatření:
RO č. 20 - Doplatek dotace OPLZZ
Příjem:
Zařazení nové položky - Dotace OPLZZ
Výdaje:
Navýšení položky č. 107 - Městský úřad - provoz

389.800,00 Kč
389.800,00 Kč

RO č. 21 - Činnost lesního hospodáře
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace - Lesní hospodář
Výdaje:
Zařazení nové položky - Lesní hospodář

II. Rada města Ukládá

21.200,00 Kč
21.200,00 Kč

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit výše uvedená rozpočtová opatření zastupitelstvu města.
Termín: 30.6.2014
1063/81/RM/2014 Austerlitz - malé město velkých dějin

I. Rada města schvaluje
libreto výstavy výstavy Austerlitz - malé město velkých dějin.
II. Rada města ukládá
ZS-A realizaci výstavy Austerlitz - malé město velkých dějin.
1064/81/RM/2014 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2014-změna usnesení

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozdělení přislíbené dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014 a
povinného příspěvku z rozpočtu města následovně:
Městu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, IČ 00292311 dotaci ve výši
334.000,- Kč z Programu a 383.300,- Kč z rozpočtu města na opravu krovu a střechy domu
č.p. 108 na Koláčkově náměstí, KP r.č. 104168
Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, Malinovského 2, Slavkov u Brna, IČ
61729710, dotaci ve výši 60.000,- Kč z Programu a 12.500,- 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 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ dotaci ve výši
354.000,- 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
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1. schválený rozpis dotace z programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014 předložit na
nejbližší jednání zastupitelstva města
Termín: 30.6.2014
1065/81/RM/2014 Žádost o prodej části pozemků - Ing. arch. Tupá

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 2579/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna.

II. Rada města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 2578/4 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna a postupuje záměr zastupitelstvu města.
III. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2579/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna na úřední desce MěÚ.
Termín: 12.5.2014
2. Ing. Petru Lokajovi
2.1. předložit žádost o prodej části pozemku parc. č. 2578/4 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna zastupitelstvu města.
Termín: 16.6.2014
1066/81/RM/2014 Žádost o prodej pozemku - Žuráň

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 2026 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o
výměře 1 m2 z vlastnictví města na úřední desce.
1067/81/RM/2014 Bytový komplex - Kaunicův dvůr - petice

I. Rada města ukládá
vedení města jednat se společností SKR stav, s.r.o. po veřejném projednání dále o
spoluúčasti na rekonstrukcích okolních přístupových místních komunikací.
1068/81/RM/2014 Nájemní smlouva - Sepes Media, spol. s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy se společnosti Sepes Media, spol. s.r.o., Hradilova 3, 615 00
Brno, IČO: 253 10 930, na pronájem části pozemků 231, 319, 221/1 v k.ú. Slavkov u Brna za
účelem umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční sféry města
Slavkov u Brna, v předloženém znění.
1069/81/RM/2014 Obnova VO - Nádražní, Bučovická - Tylova

I. Rada města odkládá

zprávu o záměru obnovy sloupů VO na ulici Nádražní a na zajištění propojení kabelů VO na
ulici Bučovická a Tylova.
1070/81/RM/2014 Městský kamerový systém - dohoda o právu umístit datový rozvod

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené Dohody o právu umístit datový rozvod k monitorovacímu bodu
městského kamerového systému s paní Evou Šimoníkovou░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ .
1071/81/RM/2014 Městský kamerový systém - dohoda o právu umístit datový rozvod na parcele č.
964

I. Rada města schvaluje
uzavření Dohody o právu umístit datový rozvod k monitorovacímu bodu městského
kamerového systému s Milanem a Janou Rudolfovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v intencích výše uvedené zprávy.
1072/81/RM/2014 Záměr pronájmu nebytových prostor

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu kanceláře č. 203 o výměře 22,20 m2 ve II. NP v budově na
Koláčkově nám. 727, Slavkov u Brna, za nájemné 1.000,- Kč/m2/rok.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu kanceláře č. 46 o výměře 9,70 m2 ve II. NP v budově na
Koláčkově nám. 727, Slavkov u Brna, za nájemné 1.000,- Kč/m2/rok.
III. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu kanceláře č. 203 o výměře 22,20 m2 ve II. NP v
budově na Koláčkově nám. 727, Slavkov u Brna, za nájemné 1.000,- Kč/m2/rok a
zveřejnění záměru pronájmu kanceláře č. 46 o výměře 9,70 m2 ve II. NP v budově na
Koláčkově nám. 727, Slavkov u Brna, za nájemné 1.000,- Kč/m2/rok.
Termín: 12.5.2014
1073/81/RM/2014 Kolotoče 2014

I. Rada města bere na vědomí

hostování a umístění atrakcí Národní kolotočové společnosti provozovatele Vlastislava
Schulze, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČ: 105 464 05 v aleji ulici Kaunicová ve Slavkově u Brna
při Dnech Slavkova a Svatourbánských hodech ve dnech 19.5. - 2.6.2014.
1074/81/RM/2014 Žádost pana Babayana

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor pro obchodní činnost o výměře 33 m2 v
přízemí budovy Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, za nájemné 2.000,-Kč/m2/rok. Nedílnou
součástí pronajímaných prostor je i plocha ostatního příslušenství ( zázemí) o výměře 8,41
m2, u kterého je nájemné stanoveno ve výši 530,- Kč/m2/rok.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy Palackého
nám. 89, Slavkov u Brna.
Termín: 12.5.2014
1075/81/RM/2014 Ukončení nájmu nebytových prostor na poliklinice dohodou

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - 01C/288 ze dne 19.9.2013, která byla
uzavřena s paní Janou Hájkovou, trvale bytem ░░░░ ░░░ 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
75638851, dohodou k datu 31.5.2014.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - 01C/288 ze dne 19.9.2013,
která byla uzavřena s paní Janou Hájkovou, trvale bytem ░░░░ ░░░ , 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 75638851, dohodou k datu 31.5.2014.
Termín: 30.5.2014
2. Bc. Jitce Charvátové
2.1. zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor

v přízemí budovy polikliniky
2

Malinovského 288, Slavkov u Brna, o výměře 21,60 m

za nájemné 900,- Kč/m2/rok.
Termín: 12.5.2014

1076/81/RM/2014 VPS Holubice - odchyt psů

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Městské policie Slavkov u Brna
(odchyt toulavých psů a jejich transport do příslušného zařízení) s obcí Holubice.
1077/81/RM/2014 VPS Vážany nad Litavou - zápis do RÚIAN

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisu údajů do
registru územní identifikace, adres a nemovitostí s obcí Vážany nad Litavou.
1078/81/RM/2014 VPS Holubice - zápis do RÚIAN

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisu údajů do
registru územní identifikace, adres a nemovitostí s obcí Holubice.
1079/81/RM/2014 Kolizní termín diskotéky 27.6.2014

I. Rada města nesouhlasí
s konáním diskotéky na koupališti dne 27.6.2014.
1080/81/RM/2014 Plnění usnesení bodu 1015/79/RM/2014

I. Rada města bere na vědomí.
1081/81/RM/2014 Použití rezervního fondu

I. Rada města schvaluje
použití rezervního fondu ve výši 14.000 Kč na předfinancování projektu Školní zahrada.
II. Rada města Ukládá
1. Mgr. Vladimíru Soukopovi
1.1. vrátit prostředky do rezervního fondu po obdržení dotace z Ministerstva životního
prostředí.
Termín: 30.9.2014
1082/81/RM/2014 Schválení přijetí finančního daru pro Zámek Slavkov-Austerlitz (1/2014)

I. Rada města schvaluje
Zámku Slavkov-Austerltiz přijetí finančního daru č.1/2014 ve výši 4.000 Kč od K & S, s.
r.o., Malé Lipky 305, 664 07 Pozořice, IČO: 45474141.

1083/81/RM/2014 Žádost o souhlas s přijetím příspěvku v rámci veřejně prospěšných prací

I. Rada města souhlasí
s přijetím příspěvku v rámci veřejně prospěšných prací.
II. Rada města souhlasí
s úpravou rozpočtu v předloženém znění
1084/81/RM/2014 Interní audit účetnictví

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí
a považuje usnesení v bodě č. 1015/79/3 ze 79. RM ze dne 9. 4. 2014 za splněné.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1. předložit radě města doplňující informace k tvorbě a vypořádání dohadných položek
roku 2012 a 2013.
Termín: 21.5.2014
1.2. předložit radě města návrh na výplatu odměn zaměstnancům ZSA za období
1Q/2014.
Termín: 21.5.2014
1085/81/RM/2014 Volby do školských rad

I. Rada města jmenuje
do volební komise pro volby do školských rad základních škol zřizovaných městem MgA. Janu
Jelínkovou, paní Ivanu Olejníkovou a paní Romanu Palátovu. Náhradníky Ing. Simonu
Vaňkovou a paní Jarmilu Cenkovou.
II. Rada města stanovuje
termíny pro uskutečnění voleb do školských rad:
- 03.06.2014 od 14:45 do 17:00 hodin pro Základní školu Slavkov u Brna, Komenského nám.
495, okres Vyškov

- 10.06.2014 od 15:15 do 17:00 hodin pro Základní školu Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres
Vyškov

III. Rada města stanovuje
ředitelům lhůtu pro podávání návrhů na kandidáty do školských rad:
- do 30.05.2014 - ZŠ Komenského
- do 06.06.2014 - ZŠ Tyršova
1086/81/RM/2014 Lípová alej ulice Tyršova

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Kláře Andrlové
1.1. zadat zpracování odborného posudku.
Termín: 29.8.2014
1087/81/RM/2014 Dětské hřiště ul. Tyršova - doplňující informace

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1088/81/RM/2014 Informace o možnosti postihu prodeje alkoholu nezletilým

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1089/81/RM/2014 Informace ze zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Zvídálek

I. Rada města bere na vědomí
informace ze zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Zvídálek na školní rok 2014/2015.
1090/81/RM/2014 Jmenování vedoucí odboru kancelář tajemníka

I. Rada města jmenuje
s účinností od 1.7.2014 vedoucí odboru kancelář tajemníka Městského úřadu Slavkov u Brna
paní Mgr. Martinu Leitnerovou,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .

