P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 89. řádné sc hůze rady m ěsta Slavkov u Brna,
která s e konala dne 10.9.2014

1348/89/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 88. schůze RM z období
2010-2014

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

považuje za splněné body:
4.21. z 42. schůze RM - 26.9.2012
1230/85, 1233/85 z 85. schůze RM - 16.07.2014
1305/87/II, 1306/87, 1310/87, 1315/87 z 87. schůze RM - 13.08.2014
140/67, 141/67 z 67. mimořádné schůze RM - 18.08.2014
1331/88, 1333/88, 1346/88, 1336/88, 1343/88/II, 1344/88/I, 1345/88/II, 1347/88/1.1,
1347/88/1.2, 1347/88/1.3, 1347/88/2.1, 1347/882.2, 1347/88/2.3 z 88. schůze RM 27.08.2014
vypouští ze sledování body:
135/66/3 z 66. mimořádné schůze RM - 05.08.2014
1302/87 z 87. schůze RM - 13.08.2014
další úkoly trvají.

1349/89/RM/2014 Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí informaci o průběžném plnění Programu rozvoje města na rok 2014 v
předloženém znění.
1350/89/RM/2014 Žádost o poskytnutí účelového příspěvku

I. Rada města schvaluje
MŠ Zvídálek poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 54.165,-Kč na zbudování
ochranného zábradlí na střešní terase mateřské školy za podmínky schválení rozpočtového
opatření č. 56 zastupitelstvem města.

1351/89/RM/2014 Žádost MŠ Karolínka o příspěvek na provoz

I. Rada města souhlasí
s poskytnutím příspěvku Křesťanské mateřské škole Karolínka ve Slavkově u Brna,
Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 71341251 ve výši 86.000 Kč za podmínky
schválení rozpočtového opatření č. 62 zastupitelstvem města.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. připravit návrh pravidel pro poskytování pravidelného příspěvku města Mateřské
školy Karolínka na děti s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna.
Termín: 24.9.2014
1352/89/RM/2014 Rekonstrukce ul. Lomená - Dodatek č.1

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.08.2014 se společností Dopravní stavby
Brno s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno, IČ: 454 74 281 na akci: "Rekonstrukce místní
komunikace ulice Lomená - Slavkov u Brna" v předloženém znění.
1353/89/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit následující rozpočtová opatření č. 54 - 62 v předloženém znění:
RO č. 54 - ACHP správa a údržba komunikace
Výdaje:
Navýšení položky č. 82 - ACHP - správa a údržba komunikace
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva

150.000 Kč
150.000 Kč

RO č. 55 - Žádost o finanční jistoty - SKR Stav
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RO č. 56 - MŠ Zvídálek - účelový příspěvek zábradlí na terasu
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva

54.200 Kč

Výdaje:
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek MŠ Zvídálek - zábradlí na terasu

54.200 Kč

RO č. 57 - Pořízení dopravního prostředku pro Městskou policii
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva
Přesun v rámci položky č. 109 - Městská policie - provoz
Výdaje:
Zařazení nové položky - Nákup dopravního prostředku pro MP

140.000 Kč
50.000 Kč
190.000 Kč

RO č. 58 - Změna regulačního plánu
Výdaje:
Snížení položky č. 3 - Neodkladné odstranění staveb
Snížení položky č. 4 - Územně analytické podklady
Výdaje:
Zařazení nové položky - Změna regulačního plánu
RO č. 59 - Plánovací smlouva - manželé Jandlovi
Výše uvedené informace změní rozpočet města následujícím způsobem:
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva
Výdaje:
Zařazení nové položky - Plánovací smlouva - Jandlovi

44.600 Kč
28.000 Kč
72.600 Kč

50.000 Kč
50.000 Kč

RO č. 60 - Oprava chodníku Slovákova
Výdaje:
Zvýšení položky č. 77- Obnova hřbitovní zdi a chodníku na ulici Kollárova, vč. jižního vstupu
a ulice Slovákova
170.000 Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 81 - Bonaparte - studie, opravy, rekonstrukcei
170.000 Kč
RO č. 61 - Rekonstrukce komunikace na ulici Lomená
Výdaje:
Navýšení položky - Komunikace
Výdaje:
Snížení položky č. 81 - Bonaparte - studie, opravy, rekonstrukce

103.500 Kč
103.500 Kč

RO č. 62 - Účelový příspěvek MŠ Karolínka - provoz
Výdaje:
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek MŠ Karolínka - provoz

86.000 Kč

Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva

86.000 Kč

II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit RO č. 54 - 62 zastupitelstvu města.
Termín: 30.9.2014
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit změnu účelu použití položky č. 73 - Veřejné osvětlení a místní rozhlas (Bezručova,
přípolož s E.ON) na účel Modernizace a oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu.
1354/89/RM/2014 Návrh na výkup části pozemku na ulici Slovanská - manželé Loučanští

I. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. jednat s manželi Oldřichem a Marií Loučanským░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ o kupní ceně ve výši 300,- Kč/m2 za vykoupení části pozemku parc. č. 722
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 6m2.
Termín: 30.9.2014
1355/89/RM/2014 Chodník Slovákova - výběr zhotovitele

I. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje, že nejvhodnější nabídku na
akci: "Oprava chodníku ulice Slovákova - Slavkov u Brna" podal subjekt Ing. Jan Reichl, Pod
Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 676 03 271.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci: "Oprava chodníku ulice Slovákova - Slavkov u Brna" s Ing.
Janem Reichlem, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 676 03 271 v předloženém
znění až po schválení financování v plném rozsahu zastupitelstvem města.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo s Ing. Janem Reichlem, Pod Oborou 1425, 684 01

Slavkov u Brna na realizaci akce: "Oprava chodníku ulice Slovákova - Slavkov u Brna"
v předloženém znění až po schválení financování zastupitelstvem města.
Termín: 30.9.2014
1356/89/RM/2014 Nákup zemního plynu - návrh na zahájení veřejné zakázky

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávku zemního plynu dle předložených zadávacích podmínek.
1357/89/RM/2014 Oprava střechy Koláčkovo 108 - dodatek č.1

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.3.2014 se společností VALTEPRO s.r.o.,
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 285 97 010 na akci: "Oprava střechy budovy Koláčkovo
náměstí č.p.108 Slavkov u Brna" v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.3.2014 se společností
VALTEPRO s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 285 97 010 na akci: "Oprava
střechy budovy Koláčkovo náměstí č.p.108 Slavkov u Brna" v předloženém znění.
Termín: 17.9.2014
1358/89/RM/2014 Stavební práce Palackého náměstí 89 - Smlouva o dílo

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava omítek a výmalba nádvoří a průjezdu domu
Palackého náměstí č. p. 89, 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 "Oprava omítek a výmalba nádvoří a
průjezdu domu Palackého náměstí č. p. 89, 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: 15.9.2014

1359/89/RM/2014 Varovný protipovodňový systém

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
odsouhlasit spoluúčast města na realizaci projektu "Varovného protipovodňového systémů
pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví" dotovaného Státním fondem životního
prostředí ve výši 300.000 Kč.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit radě města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2015 výdajovou položku ve výši 300.000
Kč na spolufinancování dotační akce "Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný
svazek obcí Ždánický les a Politaví".
1360/89/RM/2014 Pronájem pozemků v lokalitě Za Parkem - pan Šidlík

I. Rada města souhlasí
s uzavřením pachtovní smlouvy s panem Martinem Šidlíkem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ na pozemek parc. č. 1059 zahrada o celkové výměře 171m2 a na část pozemku
parc. č. 1070 zahrada o výměře 1.200m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle přiloženého zakreslení v
mapě za roční pachtovné ve výši 453,- Kč.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. uzavřít pachtovní smlouvu s panem Martinem Šidlíkem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ na pozemek parc. č. 1059 zahrada o celkové výměře 171m2 a na část
pozemku parc. č. 1070 zahrada o výměře 1.200m2 v k.ú. Slavkov u Brna
dle přiloženého zakreslení v mapě za roční pachtovné ve výši 453,- Kč.
Termín: 30.9.2014
1361/89/RM/2014 Návrh na rozšíření dětských hřišť

I. Rada města souhlasí
souhlasí s instalací dvou cvičebních zastavení na zelené ploše fotbalového stadionu dle
předloženého návrhu.
II. Rada města souhlasí
s předloženým návrhem dětského hřiště na Zlaté Hoře.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zpracování zadávací dokumentace dětského hřiště dle předloženého návrhu
pro realizaci veřejné zakázky.
Termín: 30.9.2014
1362/89/RM/2014 Rekonstrukce ulice Pod Oborou

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1363/89/RM/2014 Kaunicův dvůr - urgence

I. Rada města trvá
na přijatém usnesení z 88. rady ze dne 27.8.2014 pod bodem č. 1329/88/RM/2014.
1364/89/RM/2014 Tržní místo - RNDr. Kalvoda

I. Rada města nesouhlasí
na základě schváleného tržního řádu s prodejem zboží v lokalitě spodní část Palackého
náměstí.
1365/89/RM/2014 Demolice objektu bývalého DDM Komenského náměstí č. p. 525 a domu Husova
č. p. 63

I. Rada města schvaluje
odstranění objektu bývalého DDM Komenského náměstí č. p. 525 a vybudování oplocení
parcely trvalého charakteru.
II. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
III. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit odstranění objektu bývalého DDM Komenského náměstí č. p. 525 a
vybudování oplocení parcely trvalého charakteru.
Termín: 5.12.2014
1366/89/RM/2014 Návrh na odpis pohledávek

I. Rada města schvaluje
návrh na odpis pohledávek VHČ v předloženém znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odpis dvou níže uvedených pohledávek:
1. Hot Reality Plus, s.r.o., K lipám 294/24, 190 00 Praha, IČ: 274752611, pohledávka ve ve
výši 94.233,97 Kč.
2. Anna Franíková, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , IČ: 45615241, pohledávka ve výši 24.507,59
Kč.
III. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. předložit na jednání zastupitelstva návrh na odpis dvou pohledávek.
1. Hot Reality Plus, s.r.o., K lipám 294/24, 190 00 Praha, IČ: 274752611, pohledávka
ve ve výši 94.233,97 Kč.
2. Anna Franíková, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , IČ: 45615241, pohledávka ve výši
24.507,59 Kč.
Termín: 22.9.2014
1367/89/RM/2014 Odpojování od CZT

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města pověřuje
Bc. Jitku Charvátovou, Mgr. Martinu Leitnerovou, p. Vojtěcha Lstibůrka jednat s JUDr.
Jindřichem Finkem, jednajícím jménem Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1363,
1634, 1635, Zlatá Hora, Slavkov u Brna se sídlem Zlatá Hora 1365, Slavkov u Brna, 684 01 o
podmínkách odpojení a možnostech odstoupení od záměru odpojení.
1368/89/RM/2014 Záměr realizace kogenerační jednotky

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu a postupuje ji do jednání zastupitelstva města.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. předložit zprávu "Záměr realizace kogenerační jednotky" zastupitelstvu města.
Termín: 22.9.2014
1369/89/RM/2014 Návrh zadání Změny č. 1 regulačního plánu Zóna Koláčkovo náměstí

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí
a předkládá ji zastupitelstvu města.
1370/89/RM/2014 Biologické hodnocení lokality Třinácti jezer

I. Rada města předložený materiál odkládá.
1371/89/RM/2014 Soudní řízení o ochranu autorských práv - Napolenská expozice, uzavření
mimosoudní dohody

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města souhlasí
s navrženým postupem při jednání o uzavření mimosoudní dohody se společností
AusterlitzPro s. r. o., Jakubem Samkem a Vladimírem Kočanem, včetně případného uzavření
expozice tak, aby mohlo jednání o uzavření mimosoudní dohody proběhnout.
1372/89/RM/2014 Nařízení města Slavkov u Brna o zajištění údržby místních komunikací

I. Rada města předloženou zprávu odkládá.
1373/89/RM/2014 Pronájem nebytových prostor SC Bonaparte

I. Rada města
bere předloženou informaci na vědomí a ukládá odboru KT jednat s panem Sovou o
podmínkách uzavření nájemní smlouvy.
1374/89/RM/2014 11. Městský ples 2015

I. Rada města schvaluje
pořádání 11. městského plesu dne 10. 1. 2015.

1375/89/RM/2014 Concentus Moraviae 2015

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města souhlasí
s uspořádáním oslavy 20.výročí festivalu ve Slavkově u Brna.

1376/89/RM/2014 Vzpomínkové akce 2014

I. Rada města bere na vědomí
informace k programu Vzpomínkových akcí 2014, který zajišťuje Zámek Slavkov - Austerlitz
dle scénáře hlavní části programu předloženým Jezdeckým klubem Acaballado.
II. Rada města doporučuje
uzavřít smlouvu na zajištění Vpomínkových akcí s JK Acaballado do výše smluvně zajištěných
finančních prostředků.
III. Rada města souhlasí
s poskytnutím příspěvku ve výši 200.000,-Kč z rozpočtu města na zajištění Vzpomínkových
akcí 2014.
1377/89/RM/2014 ZŠ Komenského - stanovení úplaty ve školním klubu

I. Rada města schvaluje
úplatu za školní klub dle přílohy a důvodové zprávy.
1378/89/RM/2014 ZŠ Komenského - odprodej nepotřebného majetku

I. Rada města schvaluje
prodat nepotřebný majetek - kutr a naklepávač řízků z majetku školy.
II. Rada města souhlasí
postupovat při prodeji v souladu s důvodovou zprávou.
1379/89/RM/2014 Žádost o výjimku z počtu žáků

I. Rada města uděluje
Základní škole Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov výjimku z počtu žáků v osmé třídě
na školní rok 2014/2015.
1380/89/RM/2014 Žádost o příspěvek SK Beachvolleybal

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 37.800 Kč spolku SK Beachvolleyball, Lidická 298,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 61730149.

1381/89/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:
17/10 z 10. mimořádného zasedání ZM - 06.05.2013
96/13, 101/13 z 13. řádného zasedání ZM - 16.12.2013
114/14/II, 118/14, 124/14 z 14. řádného zasedání ZM - 24.03.2014
146/15, 147/15, 150/15, 156/15/II, 157/15, 158/15 z 15. řádného zasedání ZM 16.06.2014
77/16, 78/16, 85/16, 100/16 z 16. mimořádného zasedání ZM - 18.8.2014
vypustit ze sledování:
4.21.5. z IV. řádné zasedání ZM - 26.09.2011
106/13/3 z 13. řádného zasedání ZM - 16.12.2013
vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

1382/89/RM/2014 Program 16. řádného zasedání zastupitelstva města 22.9.2014

I. Rada města schvaluje
program 16. řádného zasedání zastupitelstva města v upraveném znění.
1383/89/RM/2014 Vyřazení majetku z evidence

I. Rada města souhlasí
s vyřazením majetku - automobil Dacia Logan, inventárnní číslo 00234 z evidence města ve
výši zůstatkové ceny a zastavení odepisování tohoto majetku od data likvidace.
1384/89/RM/2014 Žádost o pořádání soutěže Českého poháru v zimním plavání

I. Rada města vyhovuje
žádosti plaveckého oddílu FIDES Brno a schvaluje konání soutěže Českého poháru v zimním
plavání dne 11.10.2014 na městském koupališti.
1385/89/RM/2014 Žádost o umístění reklamy - senátní volby

I. Rada města souhlasí
s umístěním reklamního mobilního panelu 2 x 1 m na části pozemku parc. č. 448 a 343/17 v

k.ú. Slavkov u Brna v termínu od 19.9. do 18.10.2014.
1386/89/RM/2014 Nové služební vozidlo pro městskou policii - návrh na zahájení veřejné zakázky

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodání nového služebního vozidla pro městskou policii.
II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení podání nabídek:
1/ AUTO - BAYER, s.r.o., Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 469 94 360
2/ MAGNUM CAR, a.s., Brněnská 37, 682 01 Vyškov, IČ: 255 11 611
3/ K.E.I. Group, s.r.o, Žarošická 21, 628 00 Brno, IČ: 499 69 641

III. Rada města schvaluje
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
Členové komise: Petr Smejsík, Ing. Jiří Doležel, Ing. Petr Janek, Ing. Simona Vaňková
Náhradníci: Josef Zavadil, Ing. Hynek Charvat, Ing. Petr Lokaj, Mgr. Vladimír Soukop

1387/89/RM/2014 Uplatnění náhrady škody vůči administrátorovi ENVI Agentura Trunda s. r. o.

I. Rada města bere na vědomí
stanovisko společnosti ENVI Agentura Trunda s.r.o., které je obsaženo v přiloženém zápisu z
jednání ze dne 8.11.2013 a současně bere na vědomí předloženou zprávu k dané
problematice.
1388/89/RM/2014 Různé

I. Rada města souhlasí
se zapůjčením škvárového hřiště na stadionu pro MK Austerlitz dne 28.12.2014 na akci
Zavírání šoupátek za podmínky dohody MK Austerlitz s TSMS a SK Slavkov u Brna.
1389/89/RM/2014 Plnění usnesení 1347/88/1

I. Rada města odvolává
Ing. Aleše Šilhánka z funkce ředitele příspěvkové organizace Zámek Slavkov-Austerlitz, IČ:
00373320, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 1, PSČ 684 01.
II. Rada města ukládá

Mgr. Jiřímu Blažkovi, zástupci ředitele příspěvkové organizace Zámek Slavkov-Austerlitz,
zajistit za zaměstnavatele veškeré záležitosti spojené s odvoláním Ing. Aleše Šilhánka z
funkce ředitele (zejména protokolární převzetí funkce, materiálu atd.) a zajistit čerpání
poměrné části dovolené Ing. Aleše Šilhánka do skončení jeho pracovního poměru.
III. Rada města pověřuje
Mgr. Jiřího Blažka, zástupce ředitele příspěvkové organizace Zámek Slavkov-Austerlitz,
vedením příspěvkové organizace Zámek Slavkov-Austerlitz v rozsahu působnosti ředitele
příspěvkové organizace, včetně jednání za příspěvkovou organizaci, do doby jmenování
nového ředitele příspěvkové organizace.
1390/89/RM/2014 Plnění úkolu č.2.1 z usnesení č. 1347/88/RM/2014

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1391/89/RM/2014 Plnění úkolu č. 2.2 z usnesení č. 1347/88/RM/2014

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1392/89/RM/2014 ZS-A - informace o kontrole

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1393/89/RM/2014 Návrh změn v ZS-A

I. Rada města ukládá
Mgr. Jiřímu Blažkovi vypracovat zpětně kalkulace všech akcí v ZSA za rok 2014 - vyčíslit
výnosy a položkově přímé náklady (zahrnout do nich osobní náklady na akci - počty
pracovníků, kteří je zajišťovali, počet odpracovaných hodin - pomocí průměrné mzdy vyčíslit
osobní náklady) a předložit návrh plánu akcí na rok 2015. (termín: 30.9.2014)
II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. provést položkovou kontrolu dohadných položek tvořených v ZSA v závěru roku
2014.
Termín: 31.1.2015
2. Ing. Ivanu Charvátovi
2.1. navrhnout členy do komise rady, která se bude zabývat možnostmi změn v koncepci

činností a řízení ZSA.
Termín: 17.9.2014

