P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 92. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 22.10.2014

1458/92/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 91. schůze RM z období
2010-2014

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
1047/80/II z 80. schůze RM - 23.04.2014
1159/83, 1161/83 z 83. schůze RM - 04.06.2014
1273/86 z 86. schůze RM - 29.07.2014
1351/89/II, 1393/89/I z 89. schůze RM - 10.09.2014
145/68/1.1, 145/68/1.2 z 68. schůze MRM - 17.9.2014
1402/90, 1407/90, 1417/90/II z 90. schůze RM - 24.9.2014
1429/91, 1436/91, 1441/91/III, 1449/91, 1451/91, 1452/91/1 z 91. schůze RM 08.10.2014
vypouští ze sledování:
1046/80 z 80. schůze RM - 23.04.2014
další úkoly trvají.

1459/92/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtová opatření č. 65 - 66 v následujícím znění:
RO č. 65 - Dotace - Volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR
Příjmy:
Zařazení
nové
položky
Dotace
Volby
do
zastupitelstev
a
PČR
165.000 Kč
Výdaje:
Zařazení
nové
položky
Volby
do
zastupitelstev
a
PČR
165.000 Kč
RO č. 66 - Standardizace sociálně-právních služeb ORP

Senátu

Senátu

Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - Podpora standardizace orgánů sociálně právních
služeb ORP
233.000 Kč
Výdaje:
Navýšení
ORP

položky

-

Standardizace

orgánů

sociálně-právních
233.000 Kč

služeb

1460/92/RM/2014 Pravidla pro poskytování příspěvků - KMŠ Karolínka

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit pravidla pro poskytování příspěvků pro školskou právnickou osobu Křesťanskou
mateřskou školu Karolínka ve Slavkově u Brna, Malinovského 280, Slavkov u Brna 684 01.
1461/92/RM/2014 Dětské hřiště sídl. Zlatá Hora - výběr zhotovitele

I. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Dětské hřiště sídl. Zlatá Hora"
rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou je nabídka předložená uchazečem FLORA SERVIS
s.r.o., Faměrovo náměstí 31/29, Brno - Černovice, 61800, IČ 28341627.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci: "Dětské hřiště sídl. Zlatá Hora" se společností FLORA
SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 31/29, Brno - Černovice, 61800,
IČ 28341627 v
předloženém znění.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. uzavřít smlouvu o dílo na akci: "Dětské hřiště sídl. Zlatá Hora" se společností FLORA
SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 31/29, Brno - Černovice, 61800, IČ 28341627 v
předloženém znění.
Termín: 31.10.2014
1462/92/RM/2014 Rekonstrukce ul. Smetanova

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2014 se společností Porr a.s., Dubečská
3238/36, 100 00 Praha, IČ: 430 05 560 na akci: "Rekonstrukce ulice Smetanova I.etapa 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 10.10.2014 se společností Porr
a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČ: 430 05 560 na akci: "Rekonstrukce ulice
Smetanova I.etapa - Slavkov u Brna" v předloženém znění.
Termín: 27.10.2014
1463/92/RM/2014 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost
E.ON - "Slavkov kabel NN Pištělák"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ░░░░ ░░░ , na pozemcích parc. č. 321,
337/1 a 337/9 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna v rozsahu dle přiložené situace pro
stavbu s názvem "Slavkov, kabel NN Pištělák" v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ░░░░ ░░░ , na
pozemcích parc. č. 321, 337/1 a 337/9 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna v
rozsahu dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Pištělák").
Termín: 14.11.2014
1464/92/RM/2014 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské pro stavbu s
názvem "Komunikační stanice - vrch Urban"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu s
názvem "Komunikační stanice - vrch Urban" s panem Radimem Pytelou - AC Vyškov, sídlem
Zámecká 2, 68201 Vyškov, IČ10106456 v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu s
názvem "Komunikační stanice - vrch Urban" s panem Radimem Pytelou - AC Vyškov,
sídlem Zámecká 2, 68201 Vyškov, IČ10106456 v předloženém znění.

Termín: 10.11.2014
1465/92/RM/2014 Ukončení nájemní smlouvy - paní Drbalová

I. Rada města bere na vědomí
ukončení nájemní smlouvy ze dne 21.05.1999 s paní Zinou Drbalovou░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ke dne 31.10.2014.
1466/92/RM/2014 Pronájem části pozemku parc. č. 2690/12 v lokalitě Polní - zahrádka č.31

I. Rada města bere na vědomí
ukončení nájemní smlouvy ze dne 15.07.2009 s paní Annou Kovaříkovou, trvalým
pobytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .
1467/92/RM/2014 Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna
- MUDr. Jana Ševčíková

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 46/324, která byla uzavřena s
MUDr. Janou Ševčíkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , IČ: 48900184, dohodou k datu
31.12.2014.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu zubní ordinace, umístěné ve II. NP budovy polikliniky ve
Slavkově u Brna, Tyršova 324, o celkové výměře 40,40 m2, za nájemné platné pro budovu
polikliniky.
III. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 46/324, která
byla uzavřena s MUDr. Janou Ševčíkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ IČ: 48900184,
dohodou k datu 31.12.2014.
Termín: 15.12.2014
2. Bc. Jitce Charvátové
2.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu zubní ordinace, umístěné ve II. NP budovy
polikliniky ve Slavkově u Brna, Tyršova 324, o celkové výměře 40,40 m2, za nájemné
platné pro budovu polikliniky.
Termín: 10.11.2014

1468/92/RM/2014 Poskytnutí jednoho parkovacího místa ve dvorním traktu budovy Palackého
nám. 89

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku

č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor

č. 07/2014 s MVDr.

Vahagnem Babayanem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na poskytnutí jednoho
parkovacího místa ve dvorním traktu budovy Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, za částku
6.000 Kč/rok.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 07/2014 s
MVDr. Vahagnem Babayanem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
Termín: 31.10.2014
1469/92/RM/2014 Pronájem nebytových prostor - Palackého nám. 123

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Palackého nám. 123,
Slavkov u Brna, s panem Dušanem Reškou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné za
prodejní plochu činí 2.000,- Kč/m2/rok; nájemné za ostatní plochu činí 530,- Kč/m2/rok a
nájemné za skladovací plochu činí 355,- Kč/m2/rok.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Dušanem Reškou, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░
Termín: 5.11.2014
1470/92/RM/2014 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - Konrád Jiří

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 14.11.2011 k bytu č. 3, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Konrádem Jiřím, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.11.2017 za smluvní
nájemné ve výši 50,- Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 14.11.2011 k bytu č. 3,
Fügnerova 109, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Konrádem Jiřím, bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do
30.11.2017 za smluvní nájemné 50,- Kč/m2.
Termín: 30.11.2014
1471/92/RM/2014 Projednané zadaní Změny č.1 regulačního plánu Koláčkovo náměstí

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit zadání Změny č.1 regulačního plánu Zóna Kolačkovo náměstí ve Slavkově u Brna a
určit zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování "Změny
Regulačního plánu Zóna Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna".
1472/92/RM/2014 Žádost Domova Jitka, o.p.s. Vsetín

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku na rok 2014 pro Domov Jitka, o.p.s., Vsetín.
1473/92/RM/2014 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas k uzavření:
- Smlouvy č. 13145216 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na
akci "Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí - Slavkov u Brna"
- Smlouvy č. 13144946 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na
akci "Obnova historických alejí - Slavkov u Brna".
II. Rada města ukládá
1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1. zajistit uzavření schválených smluv o podpoře č. 13145216 a 13144946 se Státním
fondem životního prostředí.
Termín: 14.11.2014
1474/92/RM/2014 Lokalita 13 jezer - informace

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Miroslavu Zavadilovi
1.1. předložit radě města po projednání v komisi pro ŽP návrh pravidel pro hospodaření v
lokalitě 13 jezer s ohledem na charakter fauny a flory v této lokalitě.
Termín: 31.12.2014
1475/92/RM/2014 Žádost o uvolnění účelového investičního příspěvku

I. Rada města souhlasí
s uvolněním účelového investičního příspěvku ve výši 500.000,- Kč na pořízení nového
stroje.
1476/92/RM/2014 Zápisy z jednání školské rady ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova

I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 1/2014 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám.
495, okres Vyškov a zápis č. 1/2014 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna,
Tyršova 977, okres Vyškov.
1477/92/RM/2014 ZŠ Komenského - přesun prostředků

I. Rada města schvaluje
přesun prostředků v rozpočtu školy podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.
II. Rada města schvaluje
převést prostředky získané z prodeje nepotřebného majetku do investičního fondu školy.
Tímto usnesením se opravuje usnesení k bodu 1413/90/RM/2014 RM ze dne 24.9.2014.
1478/92/RM/2014 Vyúčtování Vzpomínkových akcí 2013 a Napoleonských her 2014

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jiřímu Blažkovi
1.1. předložit radě města rozpočet Vzpomínkových akcí 2014.
Termín: 5.11.2014
1479/92/RM/2014 Rozšíření kapacity školní jídelny ZŠ Komenského

I. Rada města bere na vědomí
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství ze dne 20.10.2014 č.j.
JMK 119364/2014 a vzdává se práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí.
1480/92/RM/2014 Projekt Destination Napoleon - Federace evropských napoleonských měst

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
1481/92/RM/2014 Plán akcí ZS-A na rok 2015

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jiřímu Blažkovi
1.1. předložit radě města rozpočet na jednotlivé akce 2015.
Termín: 5.11.2014
1482/92/RM/2014 Rozhodnutí o stížnosti a odvolání dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

I. Rada města projednala
stížnost a odvolání pana Mgr. Radomíra Zemánka a rozhodla takto:

I. Postup povinného subjektu příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz, IČ:
00373320, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 1, PSČ 684 01, se podle ust. §
16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, se potvrzuje
II. Rozhodnutí povinného subjektu ? příspěvková organizace Zámek Slavkov ? Austerlitz,
č. j. 1034/2014, vyhotovené dne 22. 9. 2014, se podle ust. § 90 odst. 1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje a věc se
vrací povinnému subjektu ? příspěvkové organizaci Zámek Slavkov - Austerlitz
k novému projednání.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. zajistit písemné vyhotovení rozhodnutí a jeho oznámení panu Mgr. Radomíru

Zemánkovi a povinnému subjektu příspěvkové organizaci Zámek Slavkov Austerlitz.
Termín: 31.10.2014
1483/92/RM/2014 Vypracování kalkulací všech akcí za rok 2014 k 31.8.2014

I. Rada města předložený materiál vrací k dopracování,
zejména žádá započítat mzdové náklady do celkových nákladů na jednotlivé akce, zahrnout
celkové náklady všech akcí, celkové výnosy a jejich rozdíl.
1484/92/RM/2014 Nabídka na odkup části pozůstalosti

I. Rada města souhlasí
s odkupem části pozůstalosti po zůstavitelce Marii Pánkové v celkové kupní ceně 26.700,Kč.
1485/92/RM/2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor - nájemce VIVO
CONNECTION spol. s. r. o.

I. Rada města , schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 20. 12. 2013 se
společností VIVO CONNECTION spol. s r. o., IČ: 26900696, se sídlem Nádražní 1178/7, 664
51 Šlapanice, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 20. 12.
2013 se společností VIVO CONNECTION spol. s r. o., IČ: 26900696, se sídlem
Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, v předloženém znění.
Termín: 31.10.2014
1486/92/RM/2014 Ceník pronájmu prostor SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
ceník krátkodobých pronájmů pro prostory šatny pro účinkující v budově Společenského
centra Bonaparte v předloženém znění a současně souhlasí s možností využívat tento
prostor pro krátkodobé pronájmy.
II. Rada města souhlasí

s využitím prostor šaten jako zkušebních mistností pro slavkovské amatérské soubory za
výše uvedených podmínek.
1487/92/RM/2014 Prodloužení termínů výběrového řízení na ředitele ZSA

I. Rada města schvaluje
prodloužení lhůty pro podání přihlášek do výběrového řízení na místo ředitele Zámku
Slavkov-Austerlitz do 12.12.2014 a případné datum předpokládaného nástupu od 1.1.2015.

