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1091/82/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 81. schůze RM z období
2010-2014

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
• považuje za splněné body:
856/74 z 74. schůze RM - 22.01.2014
962/78/1 z 78. schůze RM - 26.03.2014
994/79, 997/79, 1020/79 z 79. schůze RM - 09.04.2014
1042/80/2, 1043/80, 1045/80 z 80. schůze RM - 23.04.2014
112/58, 113/58, 114/58, 115/58 z 58. schůze MRM - 29.4.2014
1062/81, 1064/81, 1065/81/I, 1066/81, 1071/81, 1072/81, 1074/81, 1075/81/2,
1077/81, 1084/81/1.1, 1084/81/1.2 z 81. schůze RM - 07.05.2014
• vypouští ze sledování bod:
942/77/1.2 z 77. schůze RM - 05.03.2014
• další úkoly trvají.

1092/82/RM/2014 Směrnice o rozpočtu

I. Rada města schvaluje
Směrnici o rozpočtu.
1093/82/RM/2014 Dodatek ke směrnici o pokladně

I. Rada města schvaluje
předložený Dodatek č. 1 ke směrnici o pokladně.
1094/82/RM/2014 Kontrola TSMS

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1095/82/RM/2014 Rámcová smlouva o provedení akcí

I. Rada města zprávu odkládá.
II. Rada města pověřuje
Zámek Slavkov - Austerlitz organizací a zajištěním Napoleonských her 2014.
1096/82/RM/2014 Žádost o čerpání rezervního fondu

I. Rada města schvaluje
Základní škole Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 čerpání rezervního fondu do výše 330
tisíc Kč na projekty uvedené v důvodové zprávě.
II. Rada města ukládá
řediteli základní školy vrátit použité prostředky zpět do rezervního fondu organizace
bezodkladně po obdržení dotace od jejího poskytovatele.
1097/82/RM/2014 Žádost o uvolnění učelových prostředků

I. Rada města souhlasí
s uvolněním učelového příspěvku ve výši 150.000 Kč na ME v německém Bonnu.
II. Rada města Ukládá
1. Mgr. Vladimíru Soukopovi
1.1. předložit radě města vyúčtování účelového příspěvku na cestu Glitter Stars do
Bonnu.
Termín: 31.7.2014
1098/82/RM/2014 Žádost o prodej části pozemku z vlastnictví města - Hradby s.r.o.

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků parc. č. 343/2 a 343/6 ostatní plocha v k.ú.
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Slavkov u Brna o celkové výměře 4m z vlastnictví města.
1099/82/RM/2014 Žádost o prodej části pozemku z majetku města - p. Feik

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 120 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
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Slavkov u Brna o výměře 2m z vlastnictví města na úřední desce.
1100/82/RM/2014 žádost o směnu pozemků - p.Červinka

I. Rada města zprávu odkládá.

1101/82/RM/2014 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací - prodejna SPAR

I. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zveřejnit záměr darování části pozemku parc. č. 2712/1 v k.ú. Slavkov u Brna o
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výměře cca 5 m z majetku města.
Termín: 16.6.2014
1102/82/RM/2014 Oprava zdi ZŠ Tyršova - návrh na zahájení VZ

I. Rada města schvaluje
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci:"Rekonstrukce
kamenné stěny hřiště ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna"dle předložených zadávacích podmínek
uvedených ve výzvě k podání nabídky a návrhu smlouvy o dílo.
II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou osloveny k podání nabídek:
1/ Mgr. Leoš Kulhánek, Pod Oborou 1424, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:469 89 609
2/ Ing. Jan Reichl, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:676 03 271
3/ SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ:269 61 474
III. Rada města schvaluje
složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Ing. Marie Jedličková, Mgr. Jiří Puček, Ing. Jiří Doležel, Ing. Petr Janek, RSDr.
Zdeněk Uhlíř.
Náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Mgr. Zdeněk Vičar, Mgr. Bohuslav Fiala Ing. Petr Lokaj, , p.
Zdeněk Mžourek.
1103/82/RM/2014 Instalace tepelných indikátorů - návrh na zahájení VZ

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávku: "Dodávka a montáž EITN, provádění rozúčtování ve
vybraných budovách města Slavkov u Brna".
II. Rada města schvaluje
oslovení navržených společností pro podání nabídek:
1. ENBRA, a.s., Durďákova 1786/5, 613 00, Brno - Černá Pole, IČ 44015844
2. PROFITHERM CZ s.r.o., Strašnická 1397/20, 102 00, Praha - Hostivař, IČ 28422406
3. Techem, spol. s r. o. , Služeb 256/5, 108 00, Praha - Malešice, IČ 49684370
4. TECHSTAIN s.r.o., Koblovská 503/125, 725 29, Ostrava - Petřkovice, IČ 28633831
5. TERMO CZ, s.r.o., sídliště Nádražní 1311, 684 01, Slavkov u Brna, IČ 25535561

III. Rada města schvaluje
navrženou hodnotící komisi v následujícím složení:
Členové: Ing. Marie Jedličková, p. Zdeněk Mžourek, Ing. Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Jitka
Charvátová, Ing. Petr Janek.
Náhradníci: Ing. Hynek Charvat, p. Jan Hudec, Mgr. Bohuslav Fiala, p. Vojtěch Lstibůrek,
Ing. Petr Lokaj.
1104/82/RM/2014 Obnova VO - Nádražní, Bučovická - Tylova

I. Rada města Ukládá
1. Radoslavu Lánskému
1.1. zajistit odborný posudek na technický stav 7ks sloupů veřejného osvětlení na ulici
Nádražní.
Termín: 30.6.2014
1105/82/RM/2014 Doplňující informace k tvorbě a vypořádání dohadných položek roku 2012 a
2013

I. Rada města bere na vědomí
doplňující informace k tvorbě a vypořádání dohadných položek roku 2012 a 2013.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Jiřímu Doleželovi
1.1. projednat s ředitelem ZSA snížení počtu zaměstnanců, počtu vedoucích zaměstnanců
a personální změny v ekonomickém oddělení ZSA a zajistit předložení návrhu těchto
změn radě města.
Termín: 4.6.2014
2. Ing. Aleši Šilhánkovi
2.1. předložit radě města přehled mzdových nákladů ZSA za rok 2013 a na rok 2014 v
členění stanoveném finančním odborem.
Termín: 4.6.2014
3. Radoslavu Lánskému
3.1. předložit radě města přehled mzdových nákladů TSMS za rok 2013 a na rok 2014 v
členění stanoveném finančním odborem.
Termín: 4.6.2014
III. Rada města pověřuje
starostu města jednáním ve věci zajištění personálního auditu a účetního auditu
oprávněnosti tvorby a vyúčtování dohadných položek 2012 a 2013 v ZSA.

1106/82/RM/2014 Návrh na výplatu odměn zaměstnancům ZS-A za období 1.Q/2014

I. Rada města zprávu odkládá.
1107/82/RM/2014 Prominutí poplatku - OS MAS Za humnama

I. Rada města souhlasí
s prominutím poplatku za užívání veřejného prostranství na Palackého náměstí v sobotu
31.5.2014 v době od 9-17 hodin.
1108/82/RM/2014 Pronájem zahrádky v lokalitě Polní - paní Mrázková

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k.ú.
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Slavkov u Brna o výměře cca 85m (zahrádka č. 92) s paní Kamilou Mrázkovou, Polní 1325,
Slavkov u Brna s ročním nájemným ve výši 119 Kč.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/1
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orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 85m (zahrádka č.92) s paní Kamilou
Mrázkovou, Polní 1325, Slavkov u Brna.
Termín: 2.6.2014
1109/82/RM/2014 Úprava postupu při prodeji pozemků z majetku města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí "Postup při prodeji pozemků z majetku města" uvedený ve zprávě.
1110/82/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - Slavkov, přeložka kabel NN Táborský

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. 1494/1,
1494/4, 1494/5, 3190/1 a 3189/36 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov,
přeložka kabel NN Táborský") 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. 1494/1, 1494/4, 1494/5, 3190/1 a 3189/36 v k. ú. Slavkov u
Brna (stavba s názvem "Slavkov, přeložka kabel NN Táborský").
Termín: 31.5.2014
1111/82/RM/2014 Odvolání, veřejné prostranství Husova - Ing. Zouhar

I. Rada města trvá
na přijatém usnesení bod č. 1037/80/RM/2014 ze dne 23.4.2014.
1112/82/RM/2014 Žádost o nájem krizového bytu

I. Rada města nesouhlasí
s ubytováním paní Jany Přerovské, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ v krizovém
bytě v DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna.
1113/82/RM/2014 Návrh na obsazení uvolněného bytu č. 6, sídliště Nádražní 1193

I. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 6, sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna, panu Martinu Moškvanovi, trvale
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1
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rok a nájemné stanoveno ve výši 60,- Kč/m .
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6, sídliště Nádražní 1193,
Slavkov u Brna, s panem Martinem Moškvanem.
Termín: 2.6.2014
1114/82/RM/2014 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - Kubena, Ondráčkovi

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 27.5.2010 k bytu č. 9, Zlatá Hora 1228,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Kubenou Davidem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.7.2019, za smluvní
nájemné ve výši 60,- Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29.7.2005 k bytu č. 1, sídliště Nádražní
1193, Slavkov u Brna, uzavřené s manželi Ondráčkovými, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou, za smluvní nájemné ve výši
60,- Kč/m2.

III. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 27.5.2010 k bytu č. 9, Zlatá
Hora 1228, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Kubenou Davidem, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.7.2019,
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za smluvní nájemné ve výši 60,- Kč/m .
Termín: 31.5.2014
2. Bc. Jitce Charvátové
2.1. zajistit uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29.7.2005 k bytu č. 1, sídliště
Nádražní 1193, Slavkov u Brna, uzavřené s manželi Ondráčkovými, bytem░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou, za smluvní
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nájemné ve výši 60,- Kč/m .
Termín: 31.5.2014
1115/82/RM/2014 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - Vargová, Lacinová, Brázda

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27.5.2010 k bytu č. 4, Litavská 1496,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Vargovou Renatou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.5.2019, za smluvní
nájemné 55,50 Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27.5.2010 k bytu č. 5, Palackého nám. 123,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Lacinovou Lenkou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.5.2019, za smluvní
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nájemné 55,50 Kč/m .
III. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.5.2013 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Brázdou Milanem,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.5.2017, za smluvní
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nájemné 60 Kč/m .
IV. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27.5.2010 k bytu č. 4,
Litavská 1496, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Vargovou Renatou, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.5.2019, za
smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.

Termín: 31.5.2014
2. Bc. Jitce Charvátové
2.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27.5.2010 k bytu č. 5,
Palackého nám. 123, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Lacinovou Lenkou, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do
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31.5.2019, za smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m .
Termín: 31.5.2014
3. Bc. Jitce Charvátové
3.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.5.2013 k bytu č. 6, Zlatá
Hora 1227, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Brázdou Milanem, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.5.2017,
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za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m .
Termín: 31.5.2014
1116/82/RM/2014 Obnova historických alejí Slavkov u Brna a Obnova komplexu zámeckého parku
a historických alejí Slavkov u Brna - návrh složení komisí

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 akce: "Obnova historických alejí Slavkov u Brna" a
"Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí Slavkov u Brna" v následujícím
složení:
Návrh na složení komise pro otevírání obálek.
1. člen Ing. Petr Janek
2. člen Ing. Klára Andrlová
3. člen Ing. Miroslav Zavadil

1. náhradník pan Radoslav Lánský
2. náhradník Ing. Jaromír Kamínek
3. náhradník Ing. Stanislava Kubešová

Návrh na složení komise pro hodnocení nabídek a posouzení nabídek.
1. člen Ing. Martina Vokřálová Trnková
1. náhradník Ing. Barbora Májková
2. člen Ing. Jana Janíková
3. člen Ing. Klára Andrlová
4. člen Ing. Petr Janek
5. člen Ing. Jiří Doležel

2. náhradník Ing. Marek Holán
3. náhradník Ing. Miroslav Zavadil
4. náhradník pan Radoslav Lánský
5. náhradník Ing. Marie Jedličková

1117/82/RM/2014 TJ Sokol Slavkov u Brna - příspěvek na práci s mládeží

I. Rada města bere na vědomí
informace týkajících se doložených příloh TJ Sokol Slavkov u Brna k žádosti o příspěvek na
podporu činnosti organizací pracujících s mládeží.
II. Rada města neschvaluje
do předložení dokladu o bezdlužnosti vůči státu podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku
na podporu činností organizací pracujících s mládeží s organizací TJ Sokol Slavkov u Brna.

1118/82/RM/2014 Zápisy z jednání komise pro sport a volný čas

I. Rada města bere na vědomí
zápisy z jednání komise pro sport a volný čas č. 2014/1 a č. 2014/2.
II. Rada města souhlasí
s předáním ocenění za reprezentaci města a mimořádný sportovní úspěch skupině plavců
Fides Brno při příležitosti konání Dnů Slavkova.
1119/82/RM/2014 Pronájem nebytových prostor SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
uzavření krátkodobé nájemní smlouvy (29 dnů) na nebytové prostory I. podzemního podlaží (sportbar, sportoviště a
související prostory) s nájemcem Jaroslavem Kuchyňkou, nar. 25.12.1990, bytem Palackého nám. 69, 684 01, Slavkov u
Brna, za nájemné 35.000,-Kč+DPH + úhradu služeb 8.000,-Kč.

II. Rada města Ukládá
1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1. vyžádat

od uchazeče

Filipa

Višni podrobnou

koncepci

využití

celých nabízených prostor (podnikatelský záměr s uvedením zdrojů financování).
Termín: 4.6.2014
1120/82/RM/2014 Aktuální stav nájmu restaurace v SC Bonaparte

I. Rada města
bere předloženou zprávu na vědomí
1121/82/RM/2014 Účast města Slavkov u Brna a Zámku Slavkov - Austerlitz na veletrhu Regiontour
2015

I. Rada města schvaluje
společnou účast města Slavkov u Brna a Zámku Slavkov - Austerlitz na veletrhu Regiontour
2015.
1122/82/RM/2014 Organizační zajištění koncertu Jaromíra Nohavici konaného 21. 6. 2014 v
zámeckém parku

I. Rada města bere na vědomí
informace k organizačnímu zajištění koncertu Jaromíra Nohavici.
1123/82/RM/2014 Studie proveditelnosti pro projekt Konsolidace IT a nové služby TC obcí

I. Rada města schvaluje
předloženou Studii

proveditelnosti

a

dává

souhlas

k

realizaci

projektu "Efektivní

elektronický úřad města Slavkov u Brna" s celkovými předpokládanými náklady ve výši
3.508.982 Kč včetně DPH.
II. Rada města zmocňuje
Ing. Ivana Charváta, starostu města Slavkov u Brna, k podpisu Žádosti o dotaci projektu
"Efektivní elektronický úřad města Slavkov u Brna" v rámci výzvy č. 22 Integrovaného
operačního programu.
III. Rada města bere na vědomí
podmínky projektu "Efektivní elektronický úřad města Slavkov u Brna", zejména:
• že finanční spoluúčast z rozpočtu města tvoří 15%. Náklady ve výši 85%
budou proplaceny na základě uzavřeného právního aktu Ministerstva pro místní rozvoj
s příjemcem dotace, a to ex post po doložení uhrazených výdajů po uzavření etapy
nebo realizace projektu.
• povinnost příjemce dotace udržet výstupy projektu po dobu 5 let od ukončení projektu,
přičemž celkové náklady udržitelnosti projektu po dobu 5ti let se předpokládají na
991.589 Kč včetně DPH
IV. Rada města Ukládá
1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1. zajistit podání žádosti o dotaci pro projekt "Efektivní elektronický úřad města
Slavkov u Brna" v rámci výzvy č. 22 Integrovaného operačního programu.
Termín: 30.6.2014
1124/82/RM/2014 Změna zástupce města na valné hromadě spol. Respono

I. Rada města jmenuje
zástupcem města Slavkov u Brna na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., pana Ing.
Jiřího Doležela, místostarostu města.
1125/82/RM/2014 Změna využití prostředků z rezervního fondu

I. Rada města souhlasí
se změnou využití položky "použití RF - vybavení počítačové učebny" v rozpočtu ZŠ
Komenského na nákup herních prvků do školní zahrady v souladu s důvodovou zprávou.
1126/82/RM/2014 Dodatek ke smlouvě o zapůjčení exponátu do expozice

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce v předloženém znění.

1127/82/RM/2014 Otevření nové výstavy "Austerlitz - malé město velkých dějin"

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit otevření nové expozice "Austerlitz - malé město velkých dějin" v prostorách
předzámčí.
1128/82/RM/2014 Postupná obnova zámku - dotace IOP

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit podání žádosti o dotaci na postupnou obnovu areálu zámku Slavkov u Brna dle
předložené přehledové finanční tabulky v rámci 24. výzvy IOP oblast podpory 5.1. - Národní
podpora využití potenciálu kulturního dědictví.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. návrh na podání žádosti o dotaci na postupnou obnovu areálu zámku Slavkov u Brna
do zastupitelstva města.
Termín: 28.5.2014
1129/82/RM/2014 Smlouva s Radiem Čas

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy č. SO 140700017 o vysílání reklamních spotů se společností
Radio Čas s.r.o., se sídlem K. Svobody 130, 725 27 Ostrava-Plesná, IČO: 25817183.

