
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 85. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 16.7.2014

1217/85/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z  1.  až 84.  schůze RM z období
2010-2014

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že

považuje za splněné body:

887/75 z 75. schůze RM - 05.02.2014
1026/80 z 80. schůze RM - 23.04.2014
1068/81 z 81. schůze RM - 07.05.2014
1110/82 z 82. schůze RM - 21.05.2014
1153/83, 1156/83, 1171/83 z 83. schůze RM - 04.06.2014
1188/84,  1189/84,  1190/84,  1192/84,  1194/84,  1196/84,  1199/84,  1201/84,  1202/84,
1203/84/1,  1204/84/II,  1205/84,  1215/84/I,  1215/84/II,  1216/84  z  84.  schůze RM -
25.06.2014
129/65/III,  134/65/I,  134/65/II,  134/65/III,  134/65/IV,  134/65/V,  134/65/VI,
134/65/VII z 65. schůze MRM - 03.07.2014

další úkoly trvají.

1218/85/RM/2014 Komentář k tabulkám

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

1219/85/RM/2014 Využití dotace z FMP "Rosenburg"

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

1220/85/RM/2014 Vyjádření k možnosti okamžitého převedení mzdové agendy ZS-A pod KT MěÚ

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí
a předkládá zprávy k bodům programu dnešní schůze č. 3, 4, 5 a 45 zastupitelstvu města k
projednání jako přílohu zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru v Zámku Slavkov -
Austerlitz.



1221/85/RM/2014 ZŠ Komenského - částečná změna účelového příspěvku

I. Rada města souhlasí
s částečnou změnou účelových prostředků z  rozpočtu města a doporučuje zastupitelstvu
města tuto změnu přijmout.

II. Rada města schvaluje
použití rezervního fondu na DDHM ZŠ Komenského ve výši v souladu s důvodovou zprávou.

III. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. připravit rozpočtové opatření,  kde položka účelové prostředky pro ZŠ Komenského
určené na opravu střechy gymnastického sálu bude upravena následovně:

snížení položky účelové prostředky ve výši 300.000 Kč na skutečné čerpání na
opravu střechy

1.

zvýšení  příspěvku  města  pro  ZŠ  Komenského  o  rozdíl  mezi  poskytnutným
příspěvkem a skutečným čerpáním za opravu

2.

Termín: 30.9.2014

2. Mgr. Vladimíru Soukopovi

2.1. po  schválení  rozpočtového  opatření  zastupitelstvem vrátit  finanční  prostředky  do
rezervního fondu.

Termín: 30.9.2014

1222/85/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit rozpočtová opatření v předloženém znění:
 

RO č. 35 - Dotace MPZ
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace MPZ                                                                    743.000 Kč
Výdaje
Zařazení nové položky - Příspěvky z dotace MPZ                                                   743.000 Kč
 

RO č. 36 - Činnost lesního hospodáře
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace - Lesní hospodář                                                  21.000 Kč



Výdaje:
Zařazení nové položky - Lesní hospodář                                                                21.000 Kč
 

RO č. 37 - Dotace ZŠ Komenského - Vzájemně si pomáháme vzdělávat se
Příjmy:
Zařazené nové položky - Dotace - ZŠ Komenského
- "Vzájemně si pomáháme vzdělávat se"                                                               432.000 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek - ZŠ Komenského
- "Vzájemně si pomáháme vzdělávat se"                                                               432.000 Kč
 

RO č. 38 - Zvýšení základního kapitálu VaK
Výdaje:
Zvýšení položky č. 41 - Zvyšování základního kapitálu VaK                                    29.000 Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva                                                                            29.000 Kč
 

RO č. 39 - Příspěvek SMO
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - Svaz měst a obcí ČR                                                  437.000 Kč
Výdaje:
Navýšení položky - Svaz měst a obcí ČR                                                                437.000 Kč
 

RO č. 40 - Dotace - Podpora služeb a dobudování informačního systému ZS-A
Příjmy:
Zařazní nové položky - Dotace z JMK - Informační systém ZS-A                             50.000 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek ZS-A - Informační systém ZS-A            50.000 Kč
 

RO č. 41 - Změna účelu příspěvku ZŠ Komenského
Výdaje:
Snížení  položky  č.  25  -  Účelový  investiční  příspěvek  ZŠ  Komenského  -  oprava
střechy                                                                                                                  60.000 Kč
Výdaje:
Zařazení  nové  položky  -  Účelový  neinvestiční  příspěvek  ZŠ  Komenského  -  obnova
DDHM                                                                                                                    60.000 Kč

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit výše uvedená rozpočtová opatření zastupitelstvu města.

Termín: 30.9.2014



1223/85/RM/2014 Rozdělení spoluvlastnictví pro LV 391 v k.ú. Velešovice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit  s  rozdělením spoluvlastnictví  pro  LV  391 v  k.ú.  Velešovice  a uzavřít  dohodu o
zrušení  podílového  spoluvlastnictví  a  vypořádání  podílového  spoluvlastnictví  s  obcí
Velešovice.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit výše uvedenou zprávu o rozdělení spoluvlastnictví do zastupitelstva města.

Termín: 31.7.2014

1224/85/RM/2014 Budoucí smlouva o uzavření darovací smlouvy - Market Invest CZ s.r.o. a Město
Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předloženou budoucí smlouvu o uzavření darovací smlouvy mezi společností Market
Invest CZ s.r.o., se sídlem Nákupní 389/1, Praha 10, IČO: 49684183, jako budoucím dárcem
a městem jako budoucím obdarovaným, na základě které město bezúplatně nabude do svého
vlastnictví dvě části pozemku parc. č. 2719/21 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové

výměře cca 281,9 m2  dle přiloženého situačního plánu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města návrh budoucí smlouvy o uzavření darovací smlouvy
mezi  společností  Market  Invest  CZ  s.r.o.,  sídlem Nákupní  389/1,  Praha  10,  IČO:
49684183,  jako  budoucím  dárcem  a  městem  jako  budoucím  obdarovaným,  na
základě které město bezúplatně nabude do svého vlastnictví dvě části pozemku parc.

č. 2719/21 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 281,9 m2 dle
přiloženého situačního plánu.

Termín: 31.7.2014

1225/85/RM/2014 Žádost o směnu pozemků - pan Červinka - doplnění

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu jižní části pozemku parc. č. 4213 ve vlastnictví města o celkové výměře cca

330 m2 za severní část pozemku parc. č. 4212 ve vlastnictví pana Červinky o celkové výměře

cca 305m2, oba orná půda v k.ú. Slavkov u Brna s finančním doplatkem ve výši 367.500,- Kč



((25m2 x 2.500,- Kč) + (305 m2 x 1.000,- Kč.)) dle přiložené situace. Náklady spojené se
směnou  (správní  poplatek  za  podání  návrhu  na  vklad  do  KN,  znalecký  posudek
č. 3191-088-2014 a geometrický plán) uhradí žadatel před podpisem smlouvy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města směnu jižní části pozemku parc. č. 4213 ve vlastnictví

města  o  celkové  výměře  cca  330 m2  za  severní  část  pozemku parc.  č.  4212 ve

vlastnictví pana Červinky o celkové výměře cca 305m2, oba orná půda v k.ú. Slavkov

u Brna  s finančním doplatkem ve výši 367.500,- Kč ((25m2 x 2.500,- Kč) + (305 m2
x 1.000,- Kč.)) dle přiložené situace.

Termín: 31.7.2014

1226/85/RM/2014 Žádost o dořešení právního vztahu k věci nemovité - pozemku parc. č.  4245 -
Stavební společnost Čáslava s.r.o.

I. Rada města konstatuje,
že město nemá žádný právní vztah týkající se poz. p.č. 4245 v k.ú. Slavkov u Brna s panem
Pavlem Čáslavou ani Stavební společností Čáslava, s.r.o. a proto nedoporučuje zastupitelstvu
města s odkazem na minulá usnesení jednat se společností Stavební společnost Čáslava s.r.o.
(popř. s panem Pavlem Čáslavou) o dořešení právního vztahu k pozemku parc. č. 4245 v k.ú.
Slavkov u Brna pro umožnění realizace stavebního záměru "Obytný soubor Slavkov - Zlatá
Hora".

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města žádost společnosti Čáslava o dořešení právního vztahu
k pozemku parc.  č.  4245 v k.ú.  Slavkov u Brna pro umožnění realizace stavebního
záměru "Obytný soubor Slavkov - Zlatá Hora".

Termín: 31.7.2014

1227/85/RM/2014 Návrh na účast v elektronické dražbě

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit  s účastí v elektronické dražbě (i s jejími podmínkami),  které se týkají pozemků

parc. č. 5001, 5013 a 5014 orná půda v k.ú Slavkov u Brna o celkové výměře 2256 m2.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  výše  uvedenou  zprávu,  která  se  týká  účasti  v
elektronické dražbě.

Termín: 31.7.2014

1228/85/RM/2014 Fotbalový stadion - studna

I. Rada města nesouhlasí
s realizací a provozem studny na fotbalovém stadionu financovaným pouze z rozpočtu města
Slavkov u Brna.

1229/85/RM/2014 Pronájem pozemku parc. č. 2579/4 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna - pan Florian

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy  na pozemek parc.  č.  2579/4 zahrada v  k.ú.  Slavkov u Brna o

výměře 702 m2 s panem Přemkem Florianem,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ s ročním pachtovným
ve výši 982,80 Kč.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 2579/4 zahrada v k.ú. Slavkov

u Brna o výměře 702 m2  s panem Přemkem Florianem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ s
ročním pachtovným ve výši 982,80 Kč.

Termín: 31.7.2014

1230/85/RM/2014 Žádost o pronájem části pozemků - Ing. arch. Tupá

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Ing. arch. Leonou Tupou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ na část pozemku parc. č. 2578/4 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře

74 m2,  která je v návrhu geometrického plánu označena jako parcela č.  2578/7 za cenu
ročního nájemného 104,- Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Ing. arch. Leonou Tupou,░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ na část pozemku parc. č. 2578/4 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u

Brna o celkové výměře 74 m2, která je v návrhu geometrického plánu označena jako



parcela č. 2578/7, za cenu ročního nájemného 104,- Kč.

Termín: 31.7.2014

1231/85/RM/2014 Zvýšení nájemného - pachtu - Rostěnice a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  2  ke  stávající  nájemní  smlouvě  ze  dne  11.6.2012  se  společností
Rostěnice a.s., Rostěnice 49, Vyškov, IČO: 63481821, kterým se celkové roční nájemné zvýší
na 159.450,-Kč.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření schváleného dodatku č.2 k nájemní smlouvě ze dne 11.6.2012 se
společností Rostěnice a.s., Rostěnice 49, Vyškov, IČO: 63481821.

Termín: 31.7.2014

1232/85/RM/2014 Změna nájemní smlouvy - Agria a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 13.1.2006 se společností Agria a.s., sídlem
Nížovice 74, IČO: 60699175, týkající se změny předmětu nájmu - snížení o dva pozemky

parc. č.  978/11 o výměře 662 m2  a parc.  č.  1088/162 o výměře 24 m2  v k.ú.  Hodějice a
odpovídajícího snížení ročního nájemného o 138,-Kč na 45.473,- Kč.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít schválený dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 13.1.2006 se společností
Agria a.s., sídlem Nížovice 74, IČO: 60699175.

Termín: 31.7.2014

1233/85/RM/2014 E.ON - smlouva o zřízení věcného břemene - kabel NN Stackeová

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  s   E.ON  Distribuce,  a.s.,  F.A.Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, ░░░░ ░░░ , na pozemku parc. č. 3188/2 v k. ú. Slavkov u
Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Stackeová par. č. 1483/5") v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  s   E.ON  Distribuce,  a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, na pozemku parc. č.
3188/2 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Stackeová par. č.
1483/5").

Termín: 31.7.2014

1234/85/RM/2014 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - prodejna
SPAR

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností
Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, Michle,  IČ: 60193336, (stavba
s názvem "71010-007223 VPI Slavkov u Brna prodejna SPAR") v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít schválenou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
se společností Telefónica Czech Republic a.s.

Termín: 31.7.2014

1235/85/RM/2014 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - prodejna SPAR

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu s
názvem "Přeložka STL plynovodu a STL plynovodní přípojky v rámci akce Prodejna potravin
SPAR Slavkov u Brna, číslo stavby 8800077191"s RWE GasNet s.r.o.,  Klišská 940, Ústí nad
Labem, IČO:27295567.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít schválenou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu
s názvem "Přeložka STL plynovodu a STL plynovodní přípojky v rámci akce Prodejna
potravin SPAR Slavkov u Brna, číslo stavby 8800077191" s RWE GasNet s.r.o., Klišská
940, Ústí nad Labem, IČO:27295567 .

Termín: 31.7.2014



1236/85/RM/2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - ul. Bezručova

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  se  společností   E.ON
Distribuce,  a.s.,  F.A.Gerstnera  2151/6,  370  49  České  Budějovice,  IČ  28085400,  na
pozemcích  parc. č. 2497/1, 2497/2, 2361 a 2498/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna
(stavba s názvem "Slavkov, ul. Bezručova kabel NN") v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  se
společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400, na pozemcích parc. č. 2497/1, 2497/2, 2361 a 2498/1 ostatní plocha v k.
ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov, ul. Bezručova kabel NN").

Termín: 31.7.2014

1237/85/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - Saab Czech s.r.o.

I. Rada města pouhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc.  č.
1783/5,  1783/7 v  k.ú.  Slavkov  u Brna,  která zakládá právo  stavebníka společnost  Saab
Czech,  s.r.o.,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  k vybudování chodníku a
čipového sloupku ke stávající bráně na ul. Čelakovského č.p. 689, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společnosti Saab Czech, s.r.o.,
Čelakovského 689, 684 01  Slavkov u Brna, IČO: 27184561.

Termín: 31.7.2014

1238/85/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - p. Malý

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 1744
v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Vratislava Malého, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , k provedení vodovodní šachty ke stávající vodovodní přípojce k RD
č.p. 1744 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 Vratislavem Malým, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .

Termín: 31.7.2014

1239/85/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - PharmDr. Foltínová

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stvabu na pozemku města Slavkov u Brna parc.  č.
164/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka PharmDr. Moniku Foltínovou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , k provedení parkovacího stání v ulici Lidická před domem č.p.
307, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy o právu provést stavbu s PharmDr.  Monikou Foltínovou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 31.7.2014

1240/85/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - p. Sommr

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc.  č.
2912/4 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Zdeňka Sommra,░░░░ ░░░░
░░░░  ░░  ,  k  provedení  vodovodu  a  veřejného  osvětlení  v  rámci  stavby  "Výstavba
komunikace a inženýrských sítí ul. Topolová, Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Zdeňkem Sommrem, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░

Termín: 31.7.2014

1241/85/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - manželé Hrabovští

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc.  č.



2056/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Ing. Jitku Hrabovskou a Jiřího
Hrabovského, ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , k provedení STL plynové přípojky ke
stavbě "Rekonstrukce a nadstavba RD ve Slavkově u Brna, Bučovická 191 (parc. č. 2135) 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.  Jitkou Hrabovskou a Ing.
Jiřím Hrabovským, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .

Termín: 31.7.2014

1242/85/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - manžele Blahutkovi

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stvabu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 759 a
775/9 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Danu Blahutkovou a Jaroslava
Blahutku, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , k připojení sjezdu na komunikaci ul. Špitálská, u
RD č.p. 750 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 Danou Blahutkovou a Jaroslavem
Blahutkou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

Termín: 31.7.2014

1243/85/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - pí Kocmanová

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stvabu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 2030
v k.ú.  Slavkov u Brna,  která zakládá právo stavebníka Marketu Kocmanovou,  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ,  k provedení sjezdu z místní komunikace a novou zpevněnou plochu v
ulici Bučovická před RD č.p. 339 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 Markétou Kocmanovou,  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .



Termín: 31.7.2014

1244/85/RM/2014 Kolotoče - 2015

I. Rada města souhlasí
s hostováním a s umístěním atrakcí Národní kolotočové společnosti provozovatele Vlastislava
Schulze,  Dufkovo nábřeží  16,  619 00 Brno,  IČO:  105 46 405,  v  aleji  ulice Kaunicova ve
Slavkově u Brna při Dnech Slavkova a Svatourbánských hodech v roce 2015.

1245/85/RM/2014 Nabídka na prodloužení Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu

I. Rada města neschvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. P4000706VO se
společností Energie2 a.s., Křenova 438/7, Veleslavín, Praha 6, 162 00, IČ: 288 747 73.

1246/85/RM/2014 Nákup zemního plynu

I. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy se společností QCM, s.r.o., Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČ: 262
62 525 za účelem administrace nadlimitní veřejné zakázky na dodávku zemního plynu dle
zákona č.  137/2006 o  veřejných zakázkách za cenu 47.000,-Kč  bez  DPH v  předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření příkazní smlouvy se společností QCM, s.r.o., Bellova 370/40, 623 00
Brno, IČ: 262 62 525 za účelem administrace nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
zemního plynu dle zákona č.  137/2006 o veřejných zakázkách za cenu 47.000,-Kč
bez DPH.

Termín: 4.8.2014

1247/85/RM/2014 Zrušení regulačního plánu Zóna Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna

I. Rada města materiál odkládá.

1248/85/RM/2014 Autorský dozor park a aleje - smlouva

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy:



Smlouva o dílo - Zahradní a krajinářská tvorba, spol.  s.  r.o.,  Ponávka 185/2, 602 00
Brno, IČO: 463 44 535 na zajištění autorského dozoru v rámci dotační akce: "Obnova
historických alejí - Slavkov u Brna "  v ceně 126.687 Kč včetně DPH,  v předloženém
znění.

1.

Smlouva o dílo - Zahradní a krajinářská tvorba, spol.  s.  r.o.,  Ponávka 185/2, 602 00
Brno, IČO: 463 44 535 na zajištění autorského dozoru v rámci dotační akce: "Obnova
komplexu zámeckého parku a historických alejí - Slavkov u Brna" v ceně 176.297 Kč
včetně DPH, v předloženém znění.

2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi

1.1. zajistit uzavření schválených smluv o dílo na zajištění autorského dozoru na obnovu
historických alejí a zámeckého parku.

Termín: 29.8.2014

1249/85/RM/2014 Zápis z jednání komise rady města pro životní prostředí

I. Rada města bere na vědomí
zápis jednání komise rady města pro životní prostředí.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi

1.1. prověřit možnost provedení přírodovědného průzkumu Agenturou ochrany přírody a
krajiny s cílem vyhodnotit  zda daná lokalita mokřadu (Třinácti  jezer)  si  vyžaduje
zvláští ochranu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Termín: 29.8.2014

1250/85/RM/2014 Doplňující informace - Koncepce školství

I. Rada města materiál odkládá.

1251/85/RM/2014 Podpora zvýšení kapacity MŠ a ZŠ

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. projednat záměr rozšíření kapacity mateřské školy v komisi pro rozvoj města.

Termín: 4.8.2014



1252/85/RM/2014 Nájem prostor sloužících k podnikání - restaurace Bonapart

I. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. Činit právní kroky vedoucí k ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě
služeb spojených s jejich užíváním uzavřené s nájemcem Lenkou Slezákovou,  IČ:
71800000, Slavkov u Brna, ░░░░ ░░░░ , dne 28. 10. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze
dne 20. 3. 2014.

 

Termín: 31.8.2014

2. Mgr. Martině Leitnerové

2.1.  

Zveřejnit  záměr  pronájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  nacházejících  se  v  1.
nadzemním podlaží budovy č. p. 126, jež je součástí pozemku parc. č. 966 pro obec
Slavkov u Brna a katastrální území Slavkov u Brna,  a to:  restaurace se salonkem,
kuchyně s přilehlými sklady, sociální zařízení pro zaměstnance, sociální zařízení pro
hosty, prostory šatny ve foyer a společných prostor.

Termín: 17.7.2014

1253/85/RM/2014 Pronájem nebytových prostor SC Bonaparte

I. Rada města ruší
své usnesení č. 1172/83/RM/2014 z 83. schůze ze dne 4. 6. 2014.

II. Rada města schvaluje
uzavření  nájemní smlouvy na  nebytové  prostory  I.  podzemního podlaží (sportbar,  sportoviště  a  související  prostory) s
nájemcem Filipem Višňou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za nájemné 45.000,-Kč+DPH + úhradu služeb. Zálohy na
spotřebu energií jsou stanoveny na  8.000,-Kč/měsíc.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. uzavřít nájemní smlouvu na prostory sloužící k podnikání nacházející se v budově č.p.
126 na poz.  p.  č.  966 v  k.  ú.  Slavkov  u Brna (Společenské centrum Bonaparte -
sportbar a fitcentrum) s panem Filipem Višňou,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

Termín: 23.7.2014

1254/85/RM/2014 Napoleonské hry 2014



I. Rada města
vrací scénář k dopracování.

1255/85/RM/2014 Vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
vyřazení  majetku  příspěvkové  organizace  Zámek  Slavkov  -  Austerlitz  dle  předloženého
soupisu z vyřazovacího protokolu.

1256/85/RM/2014 ZŠ Komenského - pořízení vitríny

I. Rada města souhlasí
s umístěním vitríny před ZŠ Komenského v souladu s důvodovou zprávou.

1257/85/RM/2014 ZŠ Komenského - čerpání rezervního fondu, zabezpečení vstupu

I. Rada města souhlasí
s uvolněním finančních prostředků na zabezpečení vstupů do školní budovy.

1258/85/RM/2014 ZŠ Komenského - ukončení projektu Školní přírodní zahrada"

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o ukončení projektu "Školní přírodní zahrada" v ZŠ Komenského.

1259/85/RM/2014 Bytový komplex - Kaunicův dvůr

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. projednat návrh smlouvy o spolupráci a budoucím majetkoprávním vypořádáním se
společností SKR stav ve věci projektu obytného komplexu: "Kaunicův dvůr" v komisi
pro rozvoj města.

Termín: 28.7.2014

1260/85/RM/2014 Analýza hospodaření ZS-A

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.



1261/85/RM/2014 3. aktualizace ÚAP ORP Slavkov u Brna

I. Rada města
na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  na  akci:  "3.  aktualizace  územně
analytických podkladů ORP Slavkov u Brna" rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou je nabídka
předložená uchazečem Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., se sídlem Příkop 8, 602 00
Brno, IČ 18824463.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci: "3. aktualizace územně analytických podkladů ORP Slavkov
u Brna" se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.,  se sídlem Příkop 8, 602 00
Brno, IČ 18824463, za cenu 151.250 Kč vč. DPH.


