P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 83. řádné sc hůze rady m ěsta Slavkov u Brna,
která se konala dne 4.6.2014

1130/83/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 82. schůze RM z období
2010-2014

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
103/55 z 55. schůze MRM - 19.03.2014
978/78 z 78. schůze RM - 26.03.2014
1042/80/1 z 80. schůze RM - 23.04.2014
1070/81, 1075/81/1, 1076/81, 1078/81 z 81. schůze RM - 07.05.2014
1098/82, 1099/82, 1101/82 1105/82/1, 1105/82/2, 1105/82/3, 1113/82, 1114/82/1,
1117/82/2, 1119/82/I, 1119/82/II, 1123/82/IV, 1127/82, 1128/82, 1129/82 z 82. schůze
RM - 21.05.2014
vypouští ze sledování bod 552/64 ze 64. schůze RM - 28.8.2013
další úkoly trvají.

1131/83/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit následující rozpočtová opatření v předloženém znění:

RO č. 23 - Dotace MOS
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - Svaz měst a obcí ČR
Výdaje:
Navýšení položky - Svaz měst a obcí ČR
RO č. 24 - Dotace projekt FMP
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace
Výdaje:
Navýšení položky č. 123 - Rezerva

110.000 Kč
110.000 Kč

178.200 Kč
178.200 Kč

RO č. 25 - Náhradní výsadba
Příjmy:
Zařazení nové položky - Příspěvek na náhradní výsadbu

30.000 Kč

Výdaje:
Zařazení nové položky - Náhradní výsadba

30.000 Kč

RO č. 26 - Dotace - Volby do Evropského parlamentu
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace - Volby do Evropského parlamentu
Výdaje:
Zařazení nové položky - Volby do Evropského parlamentu
RO č. 27 Biokoridory
Příjmy:
Snížení položky č. 35 - Dotace OPŽP RBK 223
Zařazení nové položky - Půjčka z Fondu bydlení - Biokoridory
Výdaje:
Snížení položky č. 13 - Biokoridor RBK 223 administrace
Navýšení položky č. 13 - Biokoridor RBK (půjčka z Fondu bydlení)
RO č. 28 - IR - doplnění položky Ostatní činnost místní správy
Výdaje:
Navýšení položky č. 83 - Ostatní činnost místní správy
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva
RO č. 29 - Komunikace
Výdaje:
Navýšení položky - Rekonstrukce komunikací
Výdaje:
Snížení položky č. 78 - Rekonstrukce ulice Lomená
Snížení položky č. 123 - Rezerva

130.000 Kč
130.000 Kč

6.617.000 Kč
2.880.000 Kč
6.617.000 Kč
2.880.000 Kč

100.000 Kč
100.000 Kč

5.300.000 Kč
1.120.000 Kč
4.180.000 Kč

RO č. 30 - Dětská a seniorská hřiště
Výdaje:
Snížení položky č. 124 - Převod do FRR 2014
Výdaje:
Navýšení položky č. 70 - Obnova dětských hřišť

500.000 Kč
500.000 Kč

RO č. 31 - Pořízení nové techniky - nosič nářadí
Výdaje:
Snížení položky č. 124 - Převod do FRR 2014

500.000 Kč

Výdaje:
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek TSMS - Pořízení nové techniky - nosič

nářadí

500.000 Kč

RO č. 32 - Dofinancování havarijního stavu zídky oplocení ZŠ Tyršova
Výdaje:
Zvýšení položky č. 79- ZŠ Tyršova - oprava havarijního stavu zídky oplocení - usnesení 42.
RM
200.000 Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva

200.000 Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozšíření využítí položky č. 77 v následujícím znění - Obnova hřbitovní zdi a chodníku
na ulici Kolárova a oprava ulice Slovákova.
1132/83/RM/2014 Pořízení nové techniky - nosič nářadí

I. Rada města souhlasí
se záměrem pořízení stroje pro TSMS ve smyslu předložené zprávy.
II. Rada města Ukládá
1. Radoslavu Lánskému
1.1. řediteli TSMS provést výběr dodavatele stroje s podmínkou, že kupní smlouva bude
uzavřena až po schválení záměru pořízení stroje, financování vč. ručení za úvěr
orgány města.
Termín: 31.8.2014
1.2. řediteli TSMS provést ve spolupráci s vedoucí finančního odboru MěÚ výběr
poskytovatele uvěru.
Termín: 31.7.2014
1.3. řediteli TSMS předložit návrh na pořízení stroje, způsob financování a ručení za úvěr
na jednání zastupitelstva města.
Termín: 16.6.2014
2. Ing. Simoně Vaňkové
2.1. vedoucí finančního odboru MěÚ předložit na jednání zastupitelstva města rozpočtové
opatření - použití rezervy roku 2014 v částce 500 tis. Kč na účelový investiční
příspěvek pro TSMS na částečné financování nákupu stroje.
Termín: 16.6.2014

1133/83/RM/2014 Plnění usnesení 1105/82/RM/2014 - přehled mzdových nákladů TSMS

I. Rada města materiál odkládá.
1134/83/RM/2014 Přehled mzdových nákladů ZS-A

I. Rada města materiál odkládá.
1135/83/RM/2014 Návrh změn v ZS-A

I. Rada města materiál odkládá.
1136/83/RM/2014 Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení za 1. pololetí 2014

I. Rada města materiál odkládá na příští schůzi.
1137/83/RM/2014 Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2014 na vědomí.
1138/83/RM/2014 Prodej části pozemku p. č. 759 - Matyáš - doplnění

I. Rada města materiál odkládá.
1139/83/RM/2014 žádost o směnu pozemků - p.Červinka - doplnění

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
směnu jižní části pozemku parc. č. 4213 ve vlastnictví města za severní část pozemku parc.
č. 4212 ve vlastnictví pana Červinky, oba orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 300
m2 dle předložené žádosti.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zveřejnit záměr prodeje celého pozemku parc. č. 4213 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna s
vyznačením věcného břemene pro budoucí zřízení odtoku extravilánových dešťových vod dle
přiložené situace.
III. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zprávu řešící žádost pana Červinky do zastupitelstva města.
Termín: 30.6.2014
1140/83/RM/2014 Ulice Sadová - dodatek č. 2 plánovací smlouvy ze dne 4. 9. 2010

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas k uzavření dodatku č.2 plánovací smlouvy ze dne 4. 9. 2010 mezi městem
Slavkov u Brna a Ing. Jiřím Karkoškou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v předloženém znění.
1141/83/RM/2014 Žádost o prodej části pozemku z majetku města - p. Feik

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 120 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 2m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana Marcela Feika, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za cenu obvyklou, která činí 2.088,60,- Kč.
1142/83/RM/2014 Žádost o prodej části pozemku z vlastnictví města - Hradby s.r.o.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s prodejem částí pozemků parc. č. 343/2 a parc. č. 343/6 oba ostatní plocha v
k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 4m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti
Hradby s.r.o., IČO: 26979799, sídlem Dobrovského 409, Vyškov.
1143/83/RM/2014 Návrh na výkup pozemků - Devro s.r.o.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výkup pozemků parc. č. 3771/55, 2579/10, 3771/57, 2579/9, 3771/58, 2579/11,
3771/59, 3771/63, 3771/65 všechny ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
společnosti Devro s.r.o., IČO: 27061973, sídlo Víchovská 830, Hrabačov, Jilemnice za cenu
1Kč/m2.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit návrh o výkupu pozemků parc. č. 3771/55, 2579/10, 3771/57, 2579/9,
3771/58, 2579/11, 3771/59, 3771/63, 3771/65 všechny ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví společnosti Devro s.r.o., IČO: 27061973, sídlo Víchovská
830, Hrabačov, Jilemnice, za cenu 1Kč/m2 zastupitelstvu města.
Termín: 30.6.2014

1144/83/RM/2014 Žádost o prodej pozemku - Žuráň

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 2026 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 1m2 z vlastnictví města do vlastnictví SBD Žuráň, IČO: 00050326, sídlem Zlatá Hora
1233, Slavkov u Brna, za celkovou kupní cenu 760,- Kč.
1145/83/RM/2014 Žádost o prodej části pozemků - Ing. arch. Tupá

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 2579/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o
celkové výměře 25 m2 z vlastnictví města do vlastnictví Ing. arch. Leony Tupé,░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za celkovou kupní cenu 10.757,- Kč (cena za 1m2 činí 430,28,- Kč).
Kupní cenu a náklady spojené s prodejem (správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN
a znalecký posudek č. 3175-072-2014) uhradí kupující před podpisem smlouvy.
II. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2578/4 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna.
III. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit zastupitelstvu města žádost o prodej části pozemku parc. č. 2579/1, ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 25 m2 z vlastnictví města do
vlastnictví žadatelky paní Ing. arch. Leony Tupé, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ , za cenu podle znaleckého posudku, tedy 430,28,- Kč za 1m2 (celková
kupní cena činí 10.757,- Kč).
Termín: 16.6.2014
2. Ing. Petru Lokajovi
2.1. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 22578/4 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna o celkové výměře 74m2.
Termín: 30.6.2014
1146/83/RM/2014 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací - prodejna SPAR

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uzavřít předloženou smlouvu o budoucí smlouvě darovací, která se týká převodu pozemku
parc. č. 2712/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 5 m2 z vlastnictví města do vlastnictví

Jihomoravského kraje, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle předloženého znění.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit do zastupitelstva města návrhy smlouvy o budoucí smlouvě darovací, která
se týká převodu pozemku parc. č. 2712/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 5
m2 z vlastnictví města do vlastnictví Jihomoravského kraje, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░
Termín: 30.6.2014
1147/83/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.
3771/48 k.ú. Slavkov u Brna, která zakláda právo stavebníka Josefa Novoměstského,░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , k provedení prodloužení vodovodního řadu a vedení NN ke
stavbě "Novostavba autoservisu, dílny a garáží" na ul. Bučovická, v předloženém znění.
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: 15.6.2014
1148/83/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - Ing. Ficbauer

I. Rada města souhlasí
s uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 1480
v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Ing. Davida Ficbauera, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ , k provedení přípojky splaškové kanalizace, vodovodní přípojky a přípojky
elektro ke stavbě "Novostavba rodinného domu Slavkov u Brna, p.č. 1477/1, 1477/2, 1478"
na ul. Jiráskova v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Ing. Davidem Ficbauerem, Nová
442, 683 35 Letonice.

Termín: 30.6.2014
1149/83/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - Prof. MUDr. Táborský

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc.
3189/36, 3190/6, 3190/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Prof. MUDr.
Miloše Táborského, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , k provedení přípojky kanalizace P1 až P9
na parcele 3189/36, 3190/6, 3190/1, 3189/21v k.ú. Slavkov u Brna.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Prof. MUDr. Milošem Táborským,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
Termín: 27.6.2014
1150/83/RM/2014 Žádost Židovské obce Brno - umístění památního kamene

I. Rada města souhlasí
s umístěním symbolického kamene do dlažby chodníku před budovou Palackého nám. 77,
Slavkov u Brna.
1151/83/RM/2014 Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit radě města zaktualizovanou koncepci školství (včetně aktualizovaného
předpokladu demografického vývoje).
Termín: 25.6.2014
1152/83/RM/2014 Zápis z komise pro rozvoj města č. 16/2014

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města č.16/2014.

1153/83/RM/2014 Uzavření smlouvy o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené "Smlouvy o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12091483" se společností E.ON Distribuce,
a.s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 370 49, IČ: 28085400.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření předložené Smlouvy o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12091483 se společností
E.ON Distribuce, a.s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 370 49, IČ:
28085400.
Termín: 30.6.2014
1154/83/RM/2014 Řešení stavu objektů bývalého DDM Komenského náměstí č. p. 525 a Husova č. p.
63

I. Rada města materiál odkládá.
1155/83/RM/2014 Žádost o pronájem bytu - paní Čmielová

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s paní Čmielovou
Alenou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok
a nájemné stanoveno ve výši 50,- Kč/m2. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je provedení
oprav bytu na vlastní náklady, přičemž tyto náklady budou následně kompenzovány v nájmu.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s paní
Čmielovou Alenou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 rok, za smluvní nájemné ve výši 50,- Kč/m2.
Termín: 30.6.2014
1156/83/RM/2014 Návrh na obsazení bytu č. 8, sídliště Nádražní 1193

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 8, sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna, paní Renatě Burianové, trvale
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
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. 8, sídlitě Nádražní 1193,
Slavkov u Brna, s paní Renatou Burianovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ .
Termín: 16.6.2014
1157/83/RM/2014 Pronájem nebytových prostor - Koláčkovo nám. 727

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 46 o výměře 9,70 m2 ve II.
patře administrativní budovy Koláčkovo nám. 727 ve Slavkově u Brna, s paní Květoslavou
Obornou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za nájemné 1.000,Kč/m2/rok.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 46
o výměře 9,70 m2 ve II. patře administrativní budovy Koláčkovo nám. 727 ve
Slavkově u Brna, s paní Květoslavou Obornou, t░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , za nájemné 1.000,- Kč/m2/rok.
Termín: 20.6.2014
1158/83/RM/2014 Pronájem nebytových prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 1.43 v přízemí budovy
polikliniky, Malinovského 288, Slavkov u Brna, o výměře 21,60 m2, s firmou B. Braun Avitum
Austerlitz s.r.o., se sídlem Zlatá Hora 1466, Slavkov u Brna, IČ: 60721901.
Smlouva o nájmu nebytových prostor bude uzavřena na dobu určitou do 31.1.2015 a
nájemné stanoveno ve výši 900,- Kč/m2/rok.
II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 1.43 v
přízemí budovy polikliniky, Malinovského 288, Slavkov u Brna, o výměře 21,60 m2, s
firmou B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., se sídlem Zlatá Hora 1466, Slavkov u Brna,
IČ: 60721901.
Termín: 6.6.2014
1159/83/RM/2014 Výpověď z nájmu nebytových prostor - Jiří Mazáč

I. Rada města schvaluje
výpověď smlouvy č. 12/2013 na pronájem kanceláře č. 216 ve II. NP v administrativní
budově Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, o výměře 10,70 m2, která byla uzavřena s
panem Jiřím Mazáčem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. vypovědět smlouvu č. 12/2013 na pronájem kanceláře č. 216 ve II. NP v
administrativní budově Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, o výměře 10,70 m2, s
panem Jiřím Mazáčem.
Termín: 30.6.2014
1160/83/RM/2014 Nařízení města č. 4/2014-záměr zadat zpracovní lesních hospodářských osnov

I. Rada města vydává
Nařízení města Slavkov u Brna, kterým vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních
hospodářských osnov na období 01.01.2016 do 31.12.2025 v zařizovacím obvodu Bučovice
LHO Slavkov u Brna (602 803).
1161/83/RM/2014 Zpráva o provádění deratizace ve městě

I. Rada města souhlasí
s provedením deratizace dle předloženého harmonogramu za cenu 24.000 Kč za rok 2014.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1. zajistit provedení I. etapy deratizace do 30.06.2014 a II. etapy do 30.10.2014.
Termín: 30.10.2014

1162/83/RM/2014 Organizační zajištění Bálu princezen

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1163/83/RM/2014 Schválení použití znaku města na turistické známce

I. Rada města souhlasí
s použitím znaku města na turistické známce.

1164/83/RM/2014 Zápis z komise pro zahraniční vztahy

I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 2/2014 z jednání komise pro zahraniční vztahy.
1165/83/RM/2014 Zahraniční cesty do družebních měst

I. Rada města schvaluje
zahraniční služební cestu ve dnech 17.6.-22.6.2014 na 5. mezinárodní festival krajek
do chorvatského Pagu pro Ing. Ivana Charváta za město a pro PhDr. Vladimíru Zichovou za
ZS-A a použití služebního vozidla.

II. Rada města schvaluje
zahraniční služební cestu ve dnech 27.6.-30.6.2014 na ceremonii 96. výročí od uznání
Československého státu ve Francii do družebního města Darney pro Ing. Marii Jedličkovou,
Vratislava Malého, Ing. Ladislava Jedličku a P. Mgr. Milana Vavro s použitím služebního
vozidla a schvaluje použití služebního vozidla a úhradu pohonných hmot dobrovolným
hasičům na cestu do Darney a zpět.
1166/83/RM/2014 Zápis z kontrolního výboru

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít předložený zápis z kontrolního výboru na vědomí.
1167/83/RM/2014 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z
období 2010-2014

I. Rada města bere zprávu na vědomí a doporučuje ZM

považovat za splněné body:
87/13, 90/13 z 13. řádného zasedání ZM - 16.12.2013
120/14, 122/14, 127/14 z 14. řádného zasedání ZM - 24.03.2014
vypustit ze sledování:
25/11/III z 11. mimořádného zasedání ZM - 12.08.2013
39/12/II z 12. mimořádného ZM - 25.11.2013
vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

1168/83/RM/2014 Program 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna

I. Rada města
schvaluje program 15. řádného zasedání zastupitelstva města v upraveném znění.
1169/83/RM/2014 Informace o darování a bezúplatných převodech majetku do vlastnictví města

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1170/83/RM/2014 Oprava místních komunikací

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený návrh finančních prostředků ve výši 5.300.000,-Kč na zajištění
financování obnov vyjmenovaných místních komunikací v roce 2014 s tím, že rada města
doporučuje jako prioritní k realizaci tyto ulice: Smetanova (v celé zbývající délce, oprava
pouze svrchní vrstvy s novými obrubníky), Lomená, Mánesova, Čapkova, Tylova, Pod
Vinohrady, chodník před ISŠ.
1171/83/RM/2014 Oprava zdi ZŠ Tyršova - výběr zhotovitele

I. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Rekonstrukce kamenné stěny
hřiště ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna" rozhoduje o vyloučení uchazeče Mgr. Leoš Kulhánek, Pod
Oborou 1424, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 46989609 z dalšího procesu zadávání veřejné
zakázky.
II. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Rekonstrukce kamenné stěny
hřiště ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna" rozhoduje, že nejvhodnější nabídka byla podána
společností DRAPLSTAV GROUP s.r.o., U Hřiště, 768 32, Zborovice, IČ 01492853 za cenu

883.301 Kč vč. 21% DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo za podmínky schválení
financování akce zastupitelstvem města.
1172/83/RM/2014 Pronájem nebytových prostor SC Bonaparte

I. Rada města Ukládá
1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1. předložit návrh nájemní smlouvy do 31.12.2014 na nebytové prostory sportovišť a
sportbaru ve Společenském centru Bonaparte s panem Jaroslavem Kuchyňkou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .
Termín: 18.6.2014
1173/83/RM/2014 Bytový komplex - Kaunicův dvůr - petice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1. vyzvat investora ke snížení počtu bytů a dále k účasti na rekonstrukci a výstavbě okolních
navazujících komunikací a parkovacích stání, na které město ve střednědobém horizontu
nemá dostatek vlastních finančních prostředků z důvodu prioritní rekonstrukce
komunikací u stávající zástavby.
2. uložit radě města dojednat se společností SKR stav, s.r.o. a na příští zastupitelstvo města
předložit návrh smlouvy o výstavbě a majetkovém vypořádání při rekonstrukci a výstavbě
okolních navazujících komunikací a parkovacích stání na pozemcích města.
1174/83/RM/2014 Stánek s občerstvením - Sport Klub Austerlitz, s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s umístěním stánku s občerstvením společnosti Sport Klub Austerlitz, s.r.o., Slovanská 1535,
684 01 Slavkov u Brna na Palackého náměstí před provozovnou Tabák č.p. 79 v rozsahu 20
m2, kdy přesné umístění bude projednáno s pořadatelem Mistrovství České a Slovenské
republiky v silniční cyklistice.
1175/83/RM/2014 Různé

I. Rada města bere na vědomí
návrh TSMS na režim vstupu návštěvníků mezinárodního turnaje v beachvolleyballe ve dnech
13. - 15.6. na koupaliště za podmínky, že pořadatel uhradí 20,-Kč za každého návštěvníka.
Způsob evidence a související provozní podrobnosti dohodne s pořadatelem ředitel TSMS.
II. Rada města schvaluje

uzavření předložené smlouvy o zápůjčce putovní výstavy Československé legie ve Francii
1914 - 1918 s Československou obcí legionářskou, o.s., Sokolská 33, 120 00 Praha 2, IČO:
45247455.
III. Rada města vyslovuje poděkování
účinkujícím, MAS Za Humnama a všem, kdo se posíleli na přípravě a průběhu letošních Dnů
Slavkova a Svatourbanských hodů.

