
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 90. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 24.9.2014

1394/90/RM/2014 Zpráva o připravenosti ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov na školní
rok 2014/2015

I. Rada města bere na vědomí
zprávu  o  připravenosti  ZŠ  Slavkov  u  Brna,  Tyršova  977,  okres  Vyškov  na  školní  rok
2014/2015.

1395/90/RM/2014 ZŠ Komenského - připravenost školy

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

1396/90/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z  1.  až 89.  schůze RM z období
2010-2014

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

považuje za splněné body:

1081/81 z 81. schůze RM - 07.05.2014
1104/82 z 82. schůze RM - 21.05.2014
1276/86 z 86. schůze RM - 29.07.2014
1296/87, 1308/87, 1309/87 z 87. schůze RM - 13.08.2014
140/67/1 z 67. schůze MRM - 18.8.2014
1328/88, 1329/88/II, 1332/88, 1339/88/1.1, 1339/88/2.1, 1339/88/3.1, 1340/88/II z 88.
schůze RM - 27.8.2014
1349/89,  1350/89,  1352/89,  1353/89/II,  1353/89/III,  1354/89,  1357/89,  1359/89,
1360/89, 1366/89, 1368/89, 1369/89 z 89. schůze RM - 10.09.2014
143/68 z 68. schůze MRM - 17.9.2014

vypouští ze sledování:

1221/85/2, 1238/85 z 85. schůze RM - 16.07.2014
142/68 z 68. schůze MRM - 17.9.2014

další úkoly trvají.



1397/90/RM/2014 Žádost o příspěvek na provoz

I. Rada města ukládá
řediteli TSMS na pokrytí propadu tržeb na koupališti použít rezervní fond TSMS.

1398/90/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtová opatření č. 63 - 64 v následujícím znění:
 

RO č. 63 - Lesní hospodář
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - Lesní hospodář                                                        21.000 Kč
Výdaje:               
Navýšení položky - Lesní hospodář                                                                      21.000 Kč
 

Ro č. 64 - Rozpočtování příjmů
Příjmy:
Zvýšení položky č. 31 - Příjmy z prodeje pozemků                                             1.750.000 Kč
Zvýšení položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty DSH             21.800 Kč
Zvýšení položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty KT               66.000 Kč
Zvýšení položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty VV                 9.000 Kč
Zvýšení položky - Sankční platby a ostatní poplatky - ŽP, VV, SV                           16.000 Kč
Zařazení nové položky - Věcná břemena                                                                70.000 Kč
 

Výdaje:
Odvod do fondu FRR                                                                                       1.750.000 Kč
Navýšení položky č. 123 - Rezerva                                                                       122.800 Kč
Zařazení nové položky - Služby peněžních ústavů                                                 60.000 Kč
 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit rozpočtová opatření č. 63 - 64 zastupitelstvu města.

Termín: 31.12.2014

1399/90/RM/2014 Odpis pohledávek - hlavní činnost

I. Rada města schvaluje
 

odpisy jednotlivých pohledávek evidovaných pod variabilními symboly uvedenými v příloze v



celkové hodnotě 377.030 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odpis pohledávky, variabilní symbol 1110200041 v hodnotě 21.000 Kč.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  odpis pohledávky,  v.s.:  1110200041 v  hodnotě 21.000 Kč  zastupitelstvu
města ke schválení.

Termín: 31.12.2014

1400/90/RM/2014 Návrh na výkup části pozemku na ulici Slovákova - manželé Loučanští

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s výkupem části pozemku parc. č. 722 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov

u Brna o  výměře 6m2,  na kterém se  nachází  pozemní  komunikace -  chodník z  majetku
manželů Loučanských,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do vlastnictví města za kupní

cenu  v  celkové  výši  1.800  Kč  (tj.  300,-  Kč  za  1m2).  Náklady  související  s  výkupem
(geometrický plán, návrh na vklad do KN) uhradí město.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit výše uvedenou zprávu k projednání do zastupitelstva města.

Termín: 30.11.2014

1401/90/RM/2014 Věcné břemeno pro RWE GasNet - STL plynovod a přípojka pro RD Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet s.r.o., Klíšska 940, 401 17 Ústní
nad Labem, IČ:  27295567,  na pozemcích  parc.  č.  564 a 620/1 v k.  ú.  Slavkov u Brna v
rozsahu dle přiloženého geometrického plánu, pro stavbu s názvem "STL plynovod a přípojka
pro RD Slavkov u Brna, U synagogy 662" v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet s.r.o.,  Klíšska
940, 401 17 Ústní nad Labem, IČ: 27295567, na pozemcích  parc. č. 564 a 620/1 v k.



ú.  Slavkov  u  Brna  v  rozsahu  dle  přiloženého  geometrického  plánu  pro  stavbu  s
názvem  "STL  plynovod  a  přípojka  pro  RD  Slavkov  u  Brna,  U  synagogy  662"
v předloženém znění.

Termín: 31.10.2014

1402/90/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - "Slavkov kabel NN + TS lok. Zelnice I.etapa"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s  E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, ░░░░ ░░░ , na pozemcích  parc. č.  354/22, 757, 446, 774, 758/1
a 354/30 v k. ú. Slavkov u Brna v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu pro stavbu s
názvem "Slavkov, kabel NN + TS lok. Zelnice I.etapa" 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, ░░░░ ░░░ , na pozemcích parc. č.
354/22,  757,  446,  774,  758/1  a  354/30  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna  v  rozsahu  dle
přiloženého geometrického plánu (stavba s názvem  "Slavkov,  kabel NN + TS lok.
Zelnice I.etapa").

Termín: 31.10.2014

1403/90/RM/2014 Dohoda o podmínkách provedení vjezdu - p. Koutný

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  dohody  s  Marcelem  Koutným,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  o
podmínkách provedení vjezdu na části pozemku města  parc. č. 1459/16 na ul. Pod Oborou
před RD č.p. 1186 v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách provedení vjezdu s Marcelem Koutným, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

Termín: 15.10.2014

1404/90/RM/2014 Dohoda o podmínkách provedení parkovacího stání - p. Pitron

I. Rada města souhlasí



s  uzavřením  dohody   s  Janem  Pitronem,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  o
podmínkách provedení parkovacího stání na části pozemku města parc. č. 1744  před RD č.p.
1032 v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace, v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  podmínkách  provedení  parkovacího  stání  s  Janem
Pitronem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .

Termín: 15.10.2014

1405/90/RM/2014 Dohoda o podmínkách provedení parkovacího stání - pí Palátová

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  dohody  s  Romanou  Palátovou,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  o
podmínkách provedení parkovacího stání na části  pozemku města parc. č. 1744 před RD č.p.
648 v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  podmínkách  provedení  parkovacího  stání  s  Romanou
Palátovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .

Termín: 15.10.2014

1406/90/RM/2014 Zápis z komise pro rozvoj města č.18/2014

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města č.18-2014.

1407/90/RM/2014 Žádost HZS JmK o snížení nájemného v roce 2015

I. Rada města schvaluje
snížení nájemného pro  rok 2015 na 1,- Kč  za užívání požární stanice Malinovského 986,
Slavkov u Brna, pro Českou republiku - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, se
sídlem Brno, Zubatého 1, PSČ 614 00, IČ: 70884099.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové



1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.  6  ke  Smlouvě  o  nájmu  nebytových  prostor  ze  dne
30.12.2012 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského
kraje, se sídlem Brno, Zubatého 1, PSČ 614 00, IČ: 708840.

Termín: 20.11.2014

1408/90/RM/2014 Nájem budovy SCB - prostory sloužící k podníkání - restaurace a sportbar

I. Rada města nesouhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v budově SCB (restaurace,
sportbar) panu Patriku Sovovi.

1409/90/RM/2014 Vypsání výběrového řízení na Informační systém města Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje

1. navržené  členy  výběrové  komise  ve  složení:  Mgr.  Vladimír  Soukop,  Mgr.  Martina
Leitnerová, Ing. Petr Janek, Mgr. Bohuslav Fiala, Bc. Stanislav Maša
Náhradníci: Ladislav Stehlík, Ing. Petr Lokaj

2. zadávací  dokumentaci  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  3.kategorie  "Nájem
informačního systému města Slavkov u Brna" v předloženém znění

3. seznam navržených subjektů na oslovení k podání nabídky:

VERA spol. s r.o., Lužná 2, 160 00 Praha 6, IČ 625879781. 

ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ 251454442. 

T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ 474510843. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit  vyhlášení  výběrového  řízení  podle  Zadávací  dokumentace  v  předloženém
znění.

Termín: 3.10.2014

1410/90/RM/2014 Podmínky výběrového řízení - ředitel příspěvkové organizace Zámek Slavkov -
Austerlitz

I. Rada města ukládá

1. Ing. Ivanu Charvátovi

1.1. vypsat výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Zámek Slavkov -



Austerlitz  za podmínek uvedených v přiloženém oznámení o vyhlášení výběrového
řízení.

Termín: 26.9.2014

1411/90/RM/2014 Concentus Moraviae 2015 - návrh rozpočtu

I. Rada města bere na vědomí
zprávu týkající se návrhu rozpočtové položky pro Concentus Moraviae 2015.

II. Rada města souhlasí
s poskytnutím mimořádného finančního příspěvku pro Concentus Moraviae v roce 2015 za
účelem uspořádání oslav 20. výročí festivalu ve výši 50.000 Kč.
 

III. Rada města souhlasí
s  navýšením  rozpočtové  položky  pro  Concentus  Moraviae  pro  rok  2015  dle  předložené
zprávy.
 

1412/90/RM/2014 Ceník služeb Zámku Slavkov-Austerlitz pro rok 2015

I. Rada města schvaluje
změnu ceníku služeb pro rok 2015 a změnu otevírací doby v Informačním centru pro rok
2015 v upraveném znění (vstupné pro seniory  zůstane na dosavadní výši),  kromě ceníku
svatebních obřadů - v této části rada města materiál odkládá a ukládá ZSA předložit rozbor
nákladů na svatební obřady.

1413/90/RM/2014 ZŠ Komenského - odprodej majetku, využití prostředků

I. Rada města souhlasí
s využitím finančních prostředků z odprodeje nepotřebného majetku na nákup počítače do
administrativní kanceláře.

II. Rada města ukládá
řediteli školy zbývající prostředky vložit na rezervní fond školy.

1414/90/RM/2014 Návrh na vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
vyřazení majetku ve správě dle předložené zprávy z majetku školy.


