P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 73. řádné sc hůze rady m ěsta Slavkov u Brna,
která se konala dne 8.1.2014

827/73/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 72. schůze RM z období
2010-2014

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
4.20.II z 18. schůze RM - 30.08.2011
15/33/I z 33. schůze MRM - 11.3.2013
228/55/II.1 z 55. schůze RM - 10.04.2013
659/68/1 z 68. schůze RM - 31.10.2013
708/69, 713/69 z 69. schůze RM - 06.11.2013
771/71, 772/71, 783/71/1, 783/71/2 z 71. schůze RM - 04.12.2013
806/72, 807/72, 808/72, 809/72, 813/72, 825/72/1, 825/72/2 z 72. schůze RM 18.12.2013
57/48 z 48. schůze MRM - 23.12.2013
další úkoly trvají.

828/73/RM/2014 RPA - jednání o náhradě škody

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
829/73/RM/2014 Mirror - smlouva o právu provést stavbu

I. Rada města
na základě přijatého usnesení na 13. zasedání zastupitelstva města pod bodem
96/13/ZM/2013 dne 16.12.2013 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na
pozemku ve vlastnictví města parc.č.347/9 k.ú. Slavkov u Brna se společností Mirror
Development s.r.o., Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno v předloženém znění se změnou v čl. V
- lhůta v odst. 3 a 5 se mění na 2 roky.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města
parc.č.347/9 k.ú. Slavkov u Brna se společností Mirror Development s.r.o., Wintrova
2853/30a, 628 00 Brno v předloženém znění se změnou v čl. V - lhůta v odst. 3 a 5 se
mění na 2 roky.
Termín: 22.1.2014
830/73/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slakvov u Brna parc. č.
1650/1, 1650/46, 1649/1, 1643/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka
B.Braun Avitum Austerlitz s.r.o., Zlatá Hora 1466, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 26266971, k
provedení stavby D.2.04 - posílení přívodního kabelu NN a vnější rozvody NN v rámci
stavební úpravy a dostavby Lázeňského domu B.Braun Zlatá Hora 1466, 684 01 Slavkov u
Brna.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností Avitum Austerlitz
s.r.o., Zlatá Hora 1466, 68401 Slavkov u Brna, IČO: 26266971.
Termín: 31.1.2014
831/73/RM/2014 Cyklostezka Slavkov - Hodějice

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
832/73/RM/2014 Žádost o převod práv a povinností k bytu s finanční spoluúčastí - paní Fojtíková

I. Rada města souhlasí
s převodem práv a povinností dle smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu
a převodu k bytu č. 1, Litavská 1486, Slavkov u Brna a související smlouvy o půjčce, z paní
Bílkové Veroniky, bytem Litavská 1486, Slavkov u Brna, na paní Fojtíkovou Věru, bytem
Slovanská 1306, Slavkov u Brna. V případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s
uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1, Litavská 1486, Slavkov u Brna, s paní Fojtíkovou
Věrou , bytem Slovanská 1306, Slavkov u Brna, s ůčinností od 1.2.2014.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření smluv souvisejících s převodem práv a povinností dle smlouvy o
účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu k bytu č. 1, Litavská 1486,
Slavkov u Brna.
Termín: 31.1.2014
833/73/RM/2014 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - manželé Hlubinkovi

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.1.2012 k bytu č. 4, sídliště Nádražní
1193, Slavkov u Brna, uzavřené s manželi Hlubinkovými, bytem sídliště Nádražní 1193,
Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.1.2017, za
smluvní nájemné ve výši 60,- Kč/m2.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.1.2012 k bytu č. 4, sídliště
Nádražní 1193, Slavkov u Brna, uzavřené s manželi Hlubinkovými, trvale bytem
sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna, obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu
určitou, a to do 31.1.2017, za smluvní nájemné ve výši 60,- Kč/m2.
Termín: 31.1.2014
834/73/RM/2014 Žádost firmy Natmal s.r.o.

I. Rada města nesouhlasí
s rozšířením účelu nájmu o realitní činnnost dle článku II. - Účel nájmu, smlouvy č. 2/2006
ze dne 5.4.2006 uzavřené s firmou Natmal s.r.o., se sídlem Nováčkova 233/18, 614 00 Brno,
IČ: 25575821.
II. Rada města Ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. nabídnout firmě Natmal s.r.o. se sídlem Nováčkova 233/18, 614 00 Brno, IČ:
25575821, k pronájmu volné kanceláře v budově Palackého nám. 89, za účelem
využití pro realitní činnost.
Termín: 31.1.2014
835/73/RM/2014 Plnění usnesení RM č. 825/72/1/ - postihy za zanedbání kontroly dluhu SCB

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předkládat starostovi města měsíčně přehled stavu pohledávek města v rámci
pronájmu nebytových prostor města a služeb s nimi souvisejících včetně jmenného
seznamu v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce.
Termín:
836/73/RM/2014 Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Slavkova u Brna v souladu
s nařízením vlády č. 459/2013 Sb., s platností ode 31.01.2014 takto:
člen rady města 2.570 Kč
předseda výboru 1.560 Kč
předseda komise 1.560- Kč
člen komise rady 0 Kč
člen výboru 0 Kč
člen zastupitelstva města 660 Kč.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
v případě souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva stanovit odměny takto:
člen rady města a současně předseda výboru nebo komise 4.130 Kč
člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise 2.220 Kč.

837/73/RM/2014 Program a termíny schůzí RM a zasedání ZM na I. pololetí roku 2014

I. Rada města schvaluje
program a termíny schůzí RM a zasedání ZM na I. pololetí roku 2014 v předloženém znění.
838/73/RM/2014 Ceník krátkodobých pronájmů SC Bonaparte

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
839/73/RM/2014 Navýšení nákladu Slavkovského zpravodaje

I. Rada města schvaluje

zvýšení nákladu Slavkovského zpravodaje na 3.450 kusů měsíčně a zvýšení měsíční ceny o
880,-Kč + DPH.
840/73/RM/2014 Vzpomínkové akce 2013

I. Rada města ukládá
řediteli TSMS p. Radoslavu Lánskému a řediteli ZS-A Ing. Aleši Šilhánkovi předložit radě
města podrobné vyúčtování výnosů a nákladů souvisejících s pořádáním Vzpomínkových akcí
2013.
841/73/RM/2014 Propagační materiály

I. Rada města Ukládá
1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1. zpracovat inventarizaci propagačních materiálů umístěných v budovách MěÚ a
zpracovat návrh jejich distribuce v roce 2014.
Termín: 13.1.2014
2. Mgr. Bohuslavu Fialovi
2.1. předložit tuto informaci radě města.
Termín: 22.1.2014

