P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 74. řádné sc hůze rady m ěsta Slavkov u Brna,
která s e konala dne 22.1.2014

842/74/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 73. schůze RM z období
2010-2014

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
674/68, 677/68, 683/68 z 68. schůze RM - 31.10.2013
44/44 z 44. schůze MRM - 13.11.2013
736/70, 752/70 z 70. schůze RM - 20.11.2013
821/72 z 72. schůze RM - 18.12.2013
829/73, 841/73/2 z 73. schůze RM - 08.01.2013
další úkoly trvají.

843/74/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.
844/74/RM/2014 Žádost o vyjádření - III/0501 Slavkov - Průtah

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
odsouhlasit předložený záměr rekonstrukce silnice III/0501 dle předložené situace z
dokumentace pro územní řízení pod názvem: "III/0501 SLAVKOV - PRŮTAH", kde
investorem je SÚS JMK.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit zprávu o chystaném projektovém záměru: "III/0501 SLAVKOV - PRŮTAH"
na jednání zastupitelstva města.
Termín: 10.2.2014

845/74/RM/2014 Zápis z komise pro rozvoj města 11- 2014

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis z komise pro rozvoj města 11-2014.
846/74/RM/2014 Prostředníček - aktivní záplavová zóna

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
847/74/RM/2014 Úprava postupu při prodeji pozemků z majetku města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit upravený návrh opatření "Postup při prodeji pozemků z majetku města" uvedený ve
zprávě.
848/74/RM/2014 Koncepce dopravy ul. Smetanova a přilehlých ulic vč. podnětu občanů z ul.
Havlíčkova

I. Rada města
na základě doporučení komise pro rozvoj města nesouhlasí se změnou dopravního značení na
ul. Havlíčkova a Smetanova.
849/74/RM/2014 Postupná obnova zámku ZAD

I. Rada města
bere na vědomí informaci o návrhu na zajištění postupné obnovy zámku.
850/74/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - pí Krčková

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 910
v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka pro Martu Krčkovou, Špitálská 790, 684
01 Slavkov u Brna, k provedení stavby - hlavní domovní vedení NN k RD č.p. 768 na ul.
Špitálská v k.ú. Slavkov u Brna.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Martou Krčkovou, Špitálská 790,
684 01 Slavkov u Brna.

Termín: 17.2.2014
851/74/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - p. Pištělák

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu sjezd k provozovně na pozemku p.č. 334/4 v
k.ú. Slavkov u Brna k silnici III/4191, km 0,146, ulice ČSA, na pozemku p.č. 3774/4, přes
pozemek města Slavkov u Brna parc. č. 337/9 a 338/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá
právo stavebníka Milana Pištěláka, Zborovská 48, 684 01 Slavkov u Brna.

II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Milanem Pištělákem, Zborovská
48, 684 01 Slavkov u Brna.
Termín: 17.2.2014
852/74/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - pí Kostelníková

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, na
pozemku parc. č. 3583/2 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN pí
Kostelníková") v předloženém znění.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400, na pozemku parc. č. 3583/2 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem
"Slavkov, kabel NN pí Kostelníková").
Termín: 28.2.2014
853/74/RM/2014 Žádost o pronájem pozemku - Ing. Skřivánek

I. Rada města nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu částí pozemků parc.č.340/2 a 340/3 oba ostatní plocha v
k.ú. Slavkov u Brna.

854/74/RM/2014 Zápis z komise pro rozvoj města 12-2014

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města č.12-2014.
855/74/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - p. Rudolf

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 2499
v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Ing. Milana Rudolfa, Jiráskova 1178,
684 01 Slavkov u Brna, k provedení stavby - přípojky IS (vodovod, kanalizace, plyn, NN),
vstupní chodník a sjezd na komunikaci k RD typ B1, B2, B3 a B4 na ulici Slovanská v rámci
stavby "Bytový komplex Slovanská".
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o pravu stavbu s Ing. Milanem Rudolfem, Jiráskova 1178,
684 01 Slavkov u Brna.
Termín: 28.2.2014
856/74/RM/2014 Poskytování dotací na sociální služby za celý správní obvod

I. Rada města schvaluje
za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření zastupitelstvem města uzavření
smluv s poskytovateli o poskytnutí dotací v následující výši
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín
Charitní pečovatelská služba
Charitní centrum denních služeb
Charitní poradna
Rodinna pohoda o.s. Vyškov
Centrum denních služeb "Pohoda" Slavkov u Brna
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

485.000
165.000
150.000

90.000
25.000

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
10.000
Odlehčovací služby
35.000
Raná péče
10.000

Celkem Kč:

970.000

II. Rada města schvaluje
uzavření smluv o příspěvku na financování sociálních služeb podle předloženého vzoru s
obcemi správního obvodu na částky uvedené v tabulce v příloze.
III. Rada města Ukládá
1. Mgr. Šárce Morongové
1.1. uzavřít s obcemi schválené smlouvy o příspěvku na financování sciálních služeb.
Termín: 30.4.2014
857/74/RM/2014 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit následující rozpočtová opatření v předloženém znění:
RO č. 1 - Příspěvky obcí na charitativní činnost
Příjmy:
Zařazení nové položky - Příspěvky obcí na charitativní činnost
Výdaje:
Navýšení položky č. 92 - Oblastní charita - pečovatelská služba
Navýšení položky č. 93 - Oblastní charita - centrum denních služeb
Navýšení položky č- 94 - Oblastní charita - poradna
Navýšení položky č. 95 - Rodinná pohoda - centrum denních služeb
Navýšení položky č. 96 - Rodinná pohoda - raná péče
Zařazení nové položky - Ostatní příspěvky
RO č. 2 - Pěstounská péče
Příjmy:
Zařazení nové položky - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Čerpání fondu FRR
Výdaje:
Zařazení nové položky - Pěstounská péče
Navýšení položky - Pěstounská péče
RO č. 3 - Přijetí daru ze Švýcarska
Příjmy:
Zařazení nové položky - Přijetí daru ze Švýcarska
Snížení položky č. 37 - Výsledek hospodaření 2013
Výdaje:
Navýšení položky č. 18 - MŠ Zvídálek - příspěvek na provoz

324.000 Kč
35.000 Kč
30.000 Kč
38.000 Kč
20.000 Kč
15.000 Kč
186.000 Kč

528.000 Kč
190.000 Kč
528.000 Kč
190.000 Kč

509.000 Kč
292.000 Kč
217.000 Kč

II. Rada města Ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.
předložit výše uvedená rozpočtová opatření v předloženém znění zastupitelstvu
města.
Termín: 31.3.2014
858/74/RM/2014 Rozpočtový výhled 2015 - 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený rozpočtový výhled 2015-2018.
II. Rada města Ukládá
1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1. předložit rozpočtový výhled zastupitelstvu města.
Termín: 31.3.2014
859/74/RM/2014 Zápisy z jednání komise pro sport a volný čas

I. Rada města bere na vědomí
zápisy z jednání komise pro sport a volný čas č. 2013/6 a č. 2013/7.
860/74/RM/2014 Inventarizace propagačních materiálů

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
861/74/RM/2014 Závod míru 2014

I. Rada města bere na vědomí
informaci o konání cyklistické akce Závodu míru 2014 a o průjezdu městem Slavkov u Brna
dne 2. 5. 2014.
II. Rada města schvaluje
žádost o partnerství při přípravě Závodu míru 2014 a o podporu ve formě spolupráce na

organizaci a zabezpečení úspěšného průjezdu městem Slavkov u Brna.
862/74/RM/2014 Vyúčtování Vzpomínkové akce 2013

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu.
863/74/RM/2014 Převedení finančních prostředků z rerervního fondu TSMS

I. Rada města schvaluje
převedení finančních prostředků z rezervního fondu TSMS na úhradu plateb za elektrickou
energii ve výši 265 tis. Kč a plynu ve výši 15 tis. Kč.
864/74/RM/2014 Odprodej vozidla MP - 13

I. Rada města zprávu odkládá na příští schůzi.
865/74/RM/2014 Městský kamerový systém - kamerové body, kamerové zkoušky

I. Rada města schvaluje
vytipované kamerové body a kamerové zkoušky.
866/74/RM/2014 Zápis do mateřské školy Zvídálek

I. Rada města bere na vědomí
datum zápisu do Mateřské školy Zvídálek na školní rok 2014/2015.
867/74/RM/2014 Omezení provozu mateřské školy

I. Rada města bere na vědomí
omezení provozu MŠ Zvídálek v době jarních prázdnin.
868/74/RM/2014 Přehled podaných stížností na MěÚ za IV. čtvrtletí roku 2013

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu.
869/74/RM/2014 Letecké snímkování města Slavkov u Brna

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
II. Rada města pověřuje
místostarostu jednáním s JAS AIR CZ spol. s r.o. o podmínkách pořízení leteckých snímků
města.
870/74/RM/2014 Žádost o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

I. Rada města předkládá věc zastupitelstvu města.
871/74/RM/2014 Divadlení dny 2014

I. Rada města schvaluje
uspořádání ochotnického divadelního festivalu Divadelní dny 2014.
II. Rada města stanoví
výši vstupného 80,- a 90,- Kč pro veřejnost a 30,- Kč za osobu pro hromadné objednávky
vstupenek pro školy a školky.

872/74/RM/2014 Zpráva o parkování autobusu na ul. Smetanova

I. Rada města ukládá
starostovi řešit prostřednictvím městské policie stání autobusu na ulici Smetanova na veřejné
zeleni.
873/74/RM/2014 Návrh rozpočtu MěÚ na rok 2014

I. Rada města schvaluje
rozpočet městského úřadu na rok 2014 v předloženém znění za podmínky přijetí dotací na
výkon státní správy pro MěÚ za činnosti zajišťované odborem SV.
874/74/RM/2014 Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2014

I. Rada města schvaluje
rozpočet sociálního fondu na rok 2014.
II. Rada města schvaluje
výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na jednotlivé položky pro MěÚ a Městskou policii.

