P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 86. řádné sc hůze rady m ěsta Slavkov u Brna,
která s e konala dne 29.7.2014

1262/86/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 85. schůze RM z období
2010-2014

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
1067/81 z 81. schůze RM - 07.05.2014
1158/83 z 83. schůze RM - 04.06.2014
1185/84 z 84. schůze RM - 25.06.2014
1248/85, 1254/85 z 85. schůze RM - 16.07.2014
vypouští ze sledování:
1172/83 z 83. schůze RM - 04.06.2014
další úkoly trvají.

1263/86/RM/2014 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2014.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.
předložit Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2014
zastupitelstvu města.
Termín: 30.9.2014
1264/86/RM/2014 Rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí roku 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit ,, Rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí roku 2014" v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. předložit na jednání zastupitelstva města zprávu ,, Rozbory hospodaření VHČ za II.
čtvrtletí roku 2014"
Termín: 30.9.2014
1265/86/RM/2014 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací - TSMS a ZS-A za II. čtvrtletí
2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Rozbory hospodaření příspěvkových organizací - TSMS a ZS-A za II. čtvrtletí 2014.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit Rozbory hospodaření příspěvkových organizací - TSMS a ZS-A za II. čtvrtletí
2014 zastupitelstvu města.
Termín: 30.9.2014
1266/86/RM/2014 Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2014.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za II. čtvrtletí
2014 zastupitelstvu města.
Termín: 30.9.2014
1267/86/RM/2014 Navýšení základního kapitálu Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit peněžitý vklad města do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov - Město 682 01 Vyškov, IČ 49454587 (dále
jen "Společnost") za těchto podmínek:
zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových kmenových
akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden
tisíc korun českých),
emisní kurz těchto akcií, který bude činit 1.000 Kč, bude splacen peněžitým vkladem,
akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty
určitým zájemcům, z toho: Město Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, PSČ 684 01, IČ 00292311, 1.961 ks, slovy: jeden tisíc devět set šedesát jeden
kus,
emisní kurz 1.961 kusů akcií, které budou nabídnuty městu, bude splacen peněžitým
vkladem s tím, že podrobné podmínky pro upisování akcií a splácení emisního kurzu
akcií jsou popsány v textu smlouvy o upsání akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení a
je jeho nedílnou součástí,
místem upisování bude sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská
410/13, Vyškov - Město, 682 01 Vyškov,
lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den,
následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli
bude počátek této lhůty oznámen písemně.
upisovatel Město Slavkov u Brna je povinen splatit emisní kurs uspaných akcií v celkové
výši 1.961.000 Kč na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u Komerční banky, a.s.,
pobočky Vyškov ve lhůtě dvou týdnů po upsání akcií.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit text smlouvy o upsání akcií týkajících se města, který tvoří přílohu tohoto usnesení a
je jeho nedílnou součástí a současně doporučuje schválit pověření starosty města k uzavření
příslušné smlouvy o upsání akcií.
1268/86/RM/2014 Oprava místních komunikací

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
upravit své usnesení číslo 154/15/ZM/2014 v části popisu způsobu opravy ulice Smetanova
takto. Text uvedený v závorce za názvem ulice Smetanova se navradí textem: "celková
rekonstrukce ulice Smetanova v úseku mezi ulicemi Dvořákova a Havlíčkova dle projektové
dokumentace vypracované Ing. Stanislavem Beránkem".
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit návrh na změnu usnesení ve věci opravy ulice Smetanova do zastupitelstva

města.
Termín: 11.8.2014
1269/86/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtová opatření v předloženém znění:
RO č. 42 - Dotace - Meliorační dřeviny
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace - Meliorační dřeviny
Výdaje:
Zařazení nové položky - Meliorační dřeviny
RO č. 43 - SPOD (II. pololetí 2014)
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - SPOD
Výdaje:
Navýšení položky - SPOD
RO č. 44 - Doplatek SPOD 2013
Příjmy:
Zařazení nové položky - Doplatek SPOD 2013
Výdaje:
Navýšení položky č. 123 - Rezerva
Navýšení položky č. 107 - Městský úřad provoz
RO č. 45 - Dotace ZAD
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace ZAD
Výdaje:
Zařazení nové položky - Záchrana architektonického dědictví

5.000 Kč
5.000 Kč

983.000 Kč
983.000 Kč

637.000 Kč
500 000 Kč
137 000 Kč

1.000.000 Kč
1.000.000 Kč

RO č. 46 - Komunikace - navýšení finančních prostředků
Příjmy:
Navýšeí položky - Komunikace

300.000 Kč

Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva

300.000 Kč

RO č. 47 - Rozpočtování příjmů
Příjmy:
Navýšení následujících položek:

platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty DSH

29.300 Kč

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty KT
Sankční platby přijaté od jiných sujbketů - Pokuty VV

150.600 Kč
40.800 Kč

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty VV

43.000 Kč

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuta MP

65.600 Kč

Sankční platby a ostatní poplatky - ŽP, VV, SV
Odvod loterií a podobných her kromě výherně hracích přístrojů
Výdaje:

36.900 Kč
106.500 Kč

Navýšení položky č. 123 - Rezerva
Navýšení položky č. 124 - Převod do FRR

366.200 Kč
106.500 Kč

II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit výše uvedená rozpočtová opatření č. 42 - 47 zastupitelstvu města.
Termín: 30.9.2014
1270/86/RM/2014 Žádost o prodej části pozemku z majetku města - pan Ing. Rudolf

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 2521/3 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o
celkové výměře cca 38 m2.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit zastupitelstvu města žádost o prodej části pozemku parc. č. 2521/3 ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 38 m2.
Termín: 31.8.2014
1271/86/RM/2014 Výkup pozemku z vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s výkupem části pozemku parc. č. 2881/2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o
výměře cca 305 m2 z vlastnictví ÚZSVM do vlastnicví města Slavkov u Brna.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit zastupitelstvu města zprávu o výkupu části pozemku parc. č. 2881/2

ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 305 m2 z vlastnictví ÚZSVM do
vlastnicví města Slavkov u Brna.
Termín: 18.8.2014
1.2. informovat o zamýšlených převodech vlastníky sousedního bytového domu.
Termín: 8.8.2014
1272/86/RM/2014 Podpora zvýšení kapacity MŠ a ZŠ

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
podat projektový záměr na MŠMT řešící rozvoj kapacity mateřských škol formou přístavby ke
stávající budově Koláčkovo náměstí o jednu třídu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
podat projektový záměr na MŠMT řešící rozvoj kapacity základních škol formou přístavby ke
stávající budově ZŠ Tyršova o čtyři třídy.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit do ZM záměry na rozšíření kapacit mateřských a základních škol.
Termín: 11.7.2014
1.2. připravit ve spolupráci s MŠ Zvídálek návrh
k revitalizaci prostor pracoviště MŠ Koláčkovo.

stavebně

technických

úprav

Termín: 13.8.2014
1273/86/RM/2014 Smetanova - výběr zhotovitele

I. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Rekonstrukce ulice Smetanova
I.etapa - Slavkov u Brna" rozhoduje o tom, že nejvhodnější nabídka byla podána uchazečem
Porr, a.s, Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha, IČ: 430 05 560.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci: "Rekonstrukce ulice Smetanova I.etapa - Slavkov u Brna" se
společností Porr, a.s, Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha, IČ: 430 05 560 v
předloženém znění za podmínky schválení předmětu plnění v zastupitelstvu města.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít smlouvu o dílo na akci: "Rekonstrukce ulice Smetanova I.etapa - Slavkov u
Brna" se společností Porr, a.s, Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha, IČ: 430 05
560 v předloženém znění za podmínky schválení předmětu plnění v zastupitelstvu
města.
Termín: 12.8.2014
1274/86/RM/2014 Zápis z komise pro rozvoj města 17/2014

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města č.17/2014.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. rozpracovat a prověřit doporučení komise k bodu 2.1.
Termín: 31.8.2014
2. Bc. Dagmar Janebové
2.1. zajistit odstranění překážek v užívání polní cesty na poz. p.č. 4191 v k.ú. Slavkov u
Brna.
Termín:
1275/86/RM/2014 Zrušení regulačního plánu Zóna Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o pořízení nového regulačního plánu zóny Koláčkovo náměstí.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Postránecké
1.1. předložit schválený návrh na pořízení regulačního plánu zastupitelstvu města.
Termín: 11.8.2014
1276/86/RM/2014 Výběr zhotovitele městského kamerového sytému

I. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje o vyloučení z dalšího proscesu
zadávacího řízení uchazeče COMIMPEX spol. s.r.o., Hoškova 17, 638 00 Brno

II. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na
realizaci MKS byla předložena uchazečem Blahoslav Slavik, Wolkrova 582/5, 602 00 Brno Stránice, IČ: 47385162 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
III. Rada města ukládá
1. Petru Smejsíkovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na realizaci městského kamerového systému s firmou
Blahoslav Slavík, Wolkrova 582/55, 602 00 Brno - Stránice, IČ: 47385162.
Termín: 11.8.2014
1277/86/RM/2014 Žádost o pronájem nebytových prostor

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 209 o celkové
výměře 34,50 m2, která se nachází ve II. NP v administrativní budově Koláčkovo nám. 727,
Slavkov u Brna, se sdružením advokátů JUDr. Vojtěch Hroza a Mgr. Radek Zapletal, se sídlem
Arne Nováka 4, 602 00 Brno, IČ: 66216362, za nájemné 1.000,- Kč/m2/rok.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - kanceláře č.
209 o celkové výměře 34,50 m2, která se nachází ve II. NP v administrativní budově
Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, se sdružením advokátů JUDr. Vojtěch Hroza a
Mgr. Radek Zapletal, se sídlem Arne Nováka 4, 602 00 Brno, IČ: 66216362, za
nájemné 1.000,- Kč/m2/rok.
Termín: 20.8.2014
1278/86/RM/2014 Žádost pana Kamila Zborovského

I. Rada města schvaluje
oprávnění k umístění nápojového automatu v budově Palackého nám. 89, Slavkov u Brna,
v sazbě 500,- Kč/m2/rok za výměru plochy potřebné k umístění automatu, osazení měřidla
na studenou vodu - vodoměru a spotřeby elektrické energie dle spotřeby provozovaného
zařízení, panu Kamilu Zborovskému, podnikajícího pod obchodní firmou kzcafe, trvalý pobyt i
místo podnikání░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
1279/86/RM/2014 Omezení doby konání diskotéky

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Ivanu Charvátovi
1.1. projednat s nájemci za účasti TSMS zkrácení doby diskoték.
Termín: 13.8.2014
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít předloženou informaci na vědomí.
1280/86/RM/2014 Úhrada nákladů na dopravu člena komise pro zahraniční vztahy

I. Rada města schvaluje
úhradu nákladů na dopravu členu komise pro zahraniční vztahy Vratislavu Malému jako
zástupci za město Slavkov u Brna na recepci při příležitosti státního svátku Francouzské
republiky, konané dne 14.04.2014 na Francouzské ambasádě v Praze.
1281/86/RM/2014 Zápis z kulturní komise

I. Rada města bere na vědomí
zápis kulturní komise č.2/2014 ze dne 23.6.2014.
1282/86/RM/2014 Žádost o souhlas s užitím znaku a loga města

I. Rada města dává souhlas
s užitím znaku a loga města na propagační materiály a jiné předměty (ceny do soutěží,
upomínkové předměty apod.) ke kulturním a společenským akcím pořádaných městem
Slavkov u Brna.
1283/86/RM/2014 Pověření k přijímání darů

I. Rada města pověřuje
odbor KT přijímaním darů pro město k pokrytí nákladů na kulturní nebo společenské akce
pořádané městem a uzavíráním darovacích smluv na tyto dary.
1284/86/RM/2014 Dodatek ke smlouvě o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a.s.

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o vzájemné propagaci ze dne 4. října 2013 uzavřenou se
společností KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ 26296195 v
předloženém znění.
1285/86/RM/2014 7. mezinárodní setkání Slavkovů

I. Rada města schvaluje
použití služebního vozidla a služební cestu, v rámci reprezentace města na 7. mezinárodním
setkání Slavkovů, do Nižnýho Slavkova ve dnech 29.-31.8.2014 Ing. Ivanu Charvátovi, Ing.
Ladislavu Jedličkovi, p. Vratislavu Malému, p. Milanu Hrazdílkovi a Ing. Petru Lokajovi náhradník.
1286/86/RM/2014 ZŠ Komenského - vyúčtování příspěvku na ME v Bonnu

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1287/86/RM/2014/1 Napoleonské hry 2014 - upřesnění

I. Rada města bere na vědomí
program Napoleonských her 2014 a souhlasí s podílem města na financování sobotní veřejné
části programu od 10 do 17 hodin a večerního programu od 22 do 22:30 hodin v částce
150.000,-Kč.
1287/86/RM/2014/2 Napoleonské hry 2014 - upřesnění

I. Rada města pověřuje
Zámek Slavkov - Austerlitz organizací a uspořádáním Vzpomínkových akcí 2014 v termínu
29.-30.11.2014.
1288/86/RM/2014 Oznámení o konání soukromé akce v zámeckém parku

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1289/86/RM/2014 Ručení Města Slavkova u Brna za úvěr TSMS na částečné financování nákupu
stroje

I. Rada města bere na vědomí
informaci o výběru poskytovatele úvěru na částečné financování nákupu stroje pro TSMS a
informaci o výběru dodavatele stroje.

II. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru mezi TSMS a Komerční banky, a.s. dle přiloženého návrhu
smlouvy o úvěru registrační číslo 99009130748 za podmínky schválení převzetí ručitelského
závazku podle bodu III.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit převzetí ručitelského závazku Městem Slavkov u Brna za úvěr pro TSMS dle
přiloženého návrhu smlouvy o ručení registrační číslo 10000474910.
1290/86/RM/2014 Podmínky výběrového řízení - ředitel TSMS

I. Rada města
materiál stahuje z projednávání.
1291/86/RM/2014 Program 16. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna

I. Rada města
schvaluje program 16. mimořádného zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.
1292/86/RM/2014 Ukončení nájemního vztahu - restaurace Bonaparte

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o ukončení nájmu k 30.9.2014 s paní Lenkou Slezákovou za
předpokladu, že bude uzavřena dohoda o splátkách dluhu nájemce Lenky Slezákové formou
veřejné listiny s doložkou přímé vykonatelnosti.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu s paní Lenkou Slezákovou v předloženém
znění za předpokladu, že bude uzavřena dohoda o splátkách dluhu nájemce Lenky
Slezákové formou veřejné listiny s doložkou přímé vykonatelnosti.
Termín: 8.8.2014
2. Mgr. Martině Leitnerové
2.1. zajistit uzavření Dohody o splátkách dluhu s dlužníkem Lenkou Slezákovou a uznání
dluhu ze strany Lenky Slezákové formou veřejné listiny s doložkou přímé
vykonatelnosti.
Termín: 8.8.2014

1293/86/RM/2014 Změna v osobě nájemce

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 10 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor - restaurace stadion s
účastníky Vladislavem Eremiášem jako vystupujícím nájemcem a Radkou Outratovou jako
nastupujícím výlučným nájemcem v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor - restaurace
stadion s účastníky Vladislavem Eremiášem jako vystupujícím nájemcem a Radkou
Outratovou jako nastupujícím výlučným nájemcem v předloženém znění.
Termín: 1.8.2014
1294/86/RM/2014/1 Různé

I. Rada města ukládá
1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1. předložit návrh napojení dotace přijaté v roce 2014 z Fondu malých projektů na "Top
cíle Rosenburg a Slavkov - Austerlitz" na rozpočet roku 2014.
Termín: 13.8.2014
2. Ing. Simoně Vaňkové
2.1. předložit návrh napojení dotace přijaté v roce 2014 z Fondu malých projektů na
"Svatourbanské hody 2013" na rozpočet roku 2014.
Termín: 13.8.2014
1294/86/RM/2014/2 Různé

I. Rada města ukládá
1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1. zajistit stanovisko právníka, jestli se vedení Zámku Slavkov - Austerlitz nemohlo
svým jednáním dopustit trestného činu.
Termín: 13.8.2014

