P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 88. řádné sc hůze rady m ěsta Slavkov u Brna,
která s e konala dne 27.8.2014

1327/88/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 87. schůze RM z období
2010-2014

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

považuje za splněné body:
1086/81 z 81. schůze RM - 07.05.2014
1132/83/1.2 z 83. schůze RM - 04.06.2014
1185/84/II z 84.schůze RM - 25.06.2014
1229/85, 1249/85/II z 85. schůze RM - 16.07.2014
1277/86, 1279/86/III z 86. schůze RM - 29.07.2014
135/66/2, 139/66 z 66. schůze MRM - 5.08.2014
1298/87, 1299/87/1, 1299/87/2, 1300/87, 1304/87, 1305/87/I, 1312/87/1, 1312/87/2,
1313/87, 1314/87, 1319/87, 1320/87, 1322/87, 1324/87 z 87. schůze RM - 13.08.2014
další úkoly trvají.

1328/88/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit následující rozpočtová opatření:
RO č. 52 - Úprava rozpočtu - SFŽP oprava tělocvičny ZŠ Tyršova
Příjmy:
Navýšení položky č. 36 - Dotace - ZŠ Tyršova
Výdaje:
Navýšení položky č. 123 - Rezerva
RO č. 53 - Úprava rozpočtu - Dotace a granty
Výdaje:
Snížení položky č. 32 - Granty a dotace (dle jednotlivých OdPa)
Výdaje:
Navýšení položky č. 32 - Granty a dotace (dle jednotlivých OdPa)

7.700 Kč
7.700 Kč

300.000 Kč
300.000 Kč

II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit rozpočtová opatření č. 52 - 53 zastupitelstvu města v předloženém znění.
Termín: 30.9.2014
1329/88/RM/2014 Dohoda - Kaunicův dvůr

I. Rada města předložený materiál odkládá
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit zpracování analýzy ve smyslu usnesení zastupitelstva města ze dne 18.8.2014
č. 68/16/MZM/2014.
Termín: 15.9.2014
1330/88/RM/2014 Žádost o směnu pozemků - pan Červinka - doplnění

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním upraveného záměru směny jižní části pozemku parc. č. 4213 ve vlastnictví
města na úřední desce mětského úřadu na dobu 15 dnů.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit zastupitelstvu města výše uvedenou zprávu.
Termín: 22.9.2014
1331/88/RM/2014 Návrh na odkup nemovitosti - Restaurace GÓL

I. Rada města ukládá
starostovi města zajistit jednání s majiteli nemovitosti "Restaurace Gól" na sídlišti Zlatá Hora
č.p.1414 ve věci seznámení se s jejich nabídkou na prodej nemovitosti.
1332/88/RM/2014 Nabytí části pozemku parc.č. 3664/3 - paní Lopaurová

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas s výkupem části pozemku parc. č. 3664/3 zahrada o výměře cca 30
m2

znázorněné na přiložené mapě z vlastnictví paní Ing. Aleny Lopaurové, ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do vlastnictví města Slavkov u Brna za 1,- Kč za m2.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit zastupitelstvu města zprávu o výkupu části pozemku parc. č. 3664/3
zahrada o výměře cca 30 m2 znázorněné na přiložené mapě z vlastnictví paní Ing.
Aleny Lopaurové, trvalým pobytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ do vlastnictví města Slavkov u
Brna za 1,- Kč za m2.
Termín: 2.9.2014
1333/88/RM/2014 Kaláb - dohoda o užití pozemků, II. etapa

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o užití pozemků a místních komunikací ve Slavkově u Brna se
společnosti Kaláb - stavební firma, spol. s r.o., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ při stavbě
"Slavkov - obytná zóna Zelnice, II. Etapa" v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření dohody o užití pozemků a místních komunikací ve Slavkově u Brna
při stavbě "Slavkov - obytná zóna Zelnice, II. Etapa" se společnosti Kaláb - stavební
firma, spol. s r.o., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .
Termín: 5.9.2014
1334/88/RM/2014 Obnova hřbitovní zdi - dvouřádek komunikace

I. Rada města souhlasí
s rozšířením rozsahu

smlouvy o dílo na akci "Obnova hřbitovní zdi Slavkov u Brna" se

společností DRAPLSTAV GROUP s.r.o., U Hřiště 413, 768 32 Zborovice, IČ 0149283 o osazení
dvouřádku žulové kostky do betonové mazaniny za 51.314 Kč vč. DPH dle předložené cenové
nabídky.
1335/88/RM/2014 Pronájem pozemků v lokalitě Za Parkem - pan Šidlík

I. Rada města bere na vědomí
ukončení nájemní smlouvy ze dne 22.01.1996 s paní Vladimírou Andrlovou░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ týkající se pozemku parc. č. 1059 zahrada o výměře cca 165m2 a
části pozemku parc. č. 1070 zahrada o výměře cca 1.200m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve
vlastnictví města.
II. Rada města bere na vědomí
zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1059 zahrada o celkové výměře 165m2 a část
pozemku parc. č. 1070 zahrada o výměře cca 1.200m2 v k.ú. Slavkov u Brna.
1336/88/RM/2014 Stavební práce Fügnerova 109 - Smlouva o dílo

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "Provedení dozdívek, omítek a výmalby společných prostor
domu Fügnerova č. p. 109, Slavkov u Brna, 684 01" s panem Leošem Kulhánkem, se sídlem
Pod Oborou 1424, Slavkov u Brna, 684 01, IČ: 469 896 09, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci "Provedení dozdívek, omítek a výmalby
společných prostor domu Fügnerova č. p. 109, Slavkov u Brna, 684 01" s
panem Leošem Kulhánkem, se sídlem Pod Oborou 1424, Slavkov u Brna, 684 01, IČ:
469 896 09, v předloženém znění.
Termín: 29.8.2014
1337/88/RM/2014 Žádost o pronájem nebytových prostor - Koláčkovo nám. 727

I. Rada města neschvaluje
pronájem kanceláře č.203 o výměře 22,20 m2 umístěné ve II. NP administrativní budovy
Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, MUDr. Evě Čechové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░
1338/88/RM/2014 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy s GE Money Bank

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy o pět let tzn. do 31.12.2019 na pronájem nebytových prostor v
přízemí budovy Palackého nám 89, 684 01 Slavkov u Brna, se společností GE Money Bank,
a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28 Praha 4 - Michle, IČ: 25672720.
II. Rada města neschvaluje
snížení nájemného o 10 % společnosti GE Money Bank, a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a,
PSČ 140 28 Praha 4 - Michle, IČ: 25672720.

III. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne
8.1.1992 se společností GE Money Bank, a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140
28 Praha 4 - Michle, IČ: 25672720.
Termín: 1.10.2014
1339/88/RM/2014 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - Bednaříkovi, Cagáškovi, Pavézková

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29.8.2005 k bytu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ , uzavřené s manželi Bednaříkovými, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , obsahujícím
prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou za smluvní nájemné 60,- Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 15.9.2003 k bytu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ , uzavřené s manželi Cagáškovými, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , obsahujícím
prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou za smluvní nájemné 40,- Kč/m2.
III. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.10.2013 k bytu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ , uzavřené s paní Pavézkovou Hanou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ obsahujícím
prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.10.2017 za smluvní nájemné 55,50
Kč/m2.
IV. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29.8.2005 k bytu ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ , uzavřené s manželi Bednaříkovými, bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou za smluvní nájemné 60,Kč/m2.
Termín: 15.9.2014
2. Bc. Jitce Charvátové
2.1. zajistit uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 15.9.2003 k bytu ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ , uzavřené s manželi Cagáškovými, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou za smluvní nájemné 40,Kč/m2.

Termín: 15.9.2014
3. Bc. Jitce Charvátové
3.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.10.2013 k bytu ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , uzavřené s paní Pavézkovou Hanou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.10.2017 za
smluvní nájemné 55,50 Kč/m2.
Termín: 15.9.2014
1340/88/RM/2014 Rozhodnutí o stížnosti dle ust. § 16a odst. 6 písm.b) zákona č. 106/1999 Sb.

I. Rada města projednala
stížnost pana Jakuba Samka a rozhodla tak, že povinnému subjektu příspěvkové organizaci
Zámek Slavkov - Austerlit, IČ: 00373320, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 1,
PSČ 684 01, se podle ust. § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění,
přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost pana Jakuba
Samka, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , o poskytnutí informace podle z. č.
106/1999 Sb. ze dne 23. 7. 2014, vyřídil, dle přiloženého rozhodnutí.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1. zajistit písemné vyhotovení rozhodnutí a jeho oznámení žadateli Jakubovi Samkovi a
povinnému subjektu příspěvkové organizaci Zámek Slavkov - Austerlitz.
Termín: 28.8.2014
1341/88/RM/2014 Oznámení konání akce

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1342/88/RM/2014 Žádost o poskytnutí účelového příspěvku

I. Rada města ukládá
1. Mgr. Evě Juráskové
1.1. upřesnit cenovou nabídku a předložit návrh rozpočtového opatření.
Termín: 10.9.2014
1343/88/RM/2014 ZŠ Slavkov u Brna, Komenského náměstí - projekt INTERES

I. Rada města souhlasí
aby ředitel školy Vladimír Soukop uzavřel smlouvu o partnerství s Masarykovou univerzitou.
II. Rada města ukládá
starostovi města podepsat doložku ke smlouvě mezi Základní školou Slavkov u Brna,
Komenského náměstí 495 a Masarykovou univerzitou Brno.
1344/88/RM/2014 Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace s podpisem Smlouvy o partnerství

I. Rada města souhlasí
s uzavřením partnerské smlouvy mezi Základní školou Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres
Vyškov a Základní školou Bučovice, Školní 710 (jako příjemce dotace).
II. Rada města pověřuje
Ing. Ivana Charváta, starostu města, k podepsání "Doložky, osvědčující Souhlas zřizovatele
příspěvkové organizace s podpisem Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem".
1345/88/RM/2014 Oprava střechy Koláčkovo 108 - dodatek č.1

I. Rada města předložený materiál odkládá.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit vyjádření projektanta k navrženým vícepracem.
Termín: 3.9.2014
1346/88/RM/2014 Pronájem nebytových prostor SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v přízemí budovy č.p. 126 na poz. p. č. 966 v
k. ú. Slavkov u Brna (Společenské centrum Bonaparte), o celkové výměře 422 m2 s panem
Jaroslavem Kuchyňkou, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za cenu
15.000,- Kč včetně DpH/měsíc. Výše záloh na energie (vodné, stočné a elektřina) se
stanovuje na 5.000,- Kč/měsíc.
1347/88/RM/2014 Diskuze

I. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Doleželovi
1.1. zajistit a předložit na nejbližší schůzi rady města písemnou informaci o celkové výši
odměn jednotlivým vedoucím zaměstnancům ZSA v letech 2009 - 2014.
Termín: 3.9.2014
1.2. zajistit a předložit na příští schůzi rady města písemnou informaci o naplňování
usnesení rady města z 53. mimořádné schůze rady dne 10.3.2014 ve věci povolování
a vyúčtování služebních cest ředitelů příspěvkových organizací.
Termín: 3.9.2014
1.3. zajistit a předložit na nejbližší schůzi rady města písemnou informaci o celkové výši
odměn vyplacených zaměstnancům ZSA v letech 2009 - 2014.
Termín: 3.9.2014
2. Ing. Aleši Šilhánkovi
2.1. předložit informaci o celkové výši odměn ředitele ZSA v jednotlivých letech v období
let 2009 až 2014 a informaci o systematizaci pracovních míst, včetně platových tříd
zaměstnanců příspěvkové organizace ZSA, včetně jejich obsazenosti.
Termín: 3.9.2014
2.2. předložit radě města návrh odpovědi na interpelaci člena zastupitelstva města p.
Radoslava Lánského z 16. mimořádného zasedání dne 18.8.2014.
Termín: 3.9.2014
2.3. provést analýzu účtu 521 mzdové náklady za roky 2010 - 2014 ve členění hrubá mzda
a z toho odměna podle jednotlivých kmenových pracovníků v návaznosti na účetní
výkazy a předložit ji s originály mzdových listů ke kontrole finančnímu odboru
městského úřadu.
Termín: 1.9.2014
II. Rada města předkládá
kontrolnímu a finančnímu výboru k vyjádření interpelaci člena zastupitelstva města p. Radoslava
Lánského z 16. mimořádného zasedání dne 18.8.2014.

III. Rada města bere na vědomí
informaci o žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 22.8.2014.

