
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 10. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 25.3.2015

260/10/RM/2015 Zpráva o činnosti odboru DSH za rok 2014

I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti odboru DSH za rok 2014 v předloženém znění.

261/10/RM/2015 Zpráva o činnosti odboru stavebního a územně plánovacího úřadu MěÚ Slavkov u
Brna za rok 2014

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

262/10/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 8. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

51/2/II z 2. schůze RM - 26.11.2014
96/4/II/1.1 ze 4. schůze RM - 17.12.2014
124/6, 126/6, 127/6, 128/6, 129/6, 135/6, 137/6/1, 146/6 z 6. schůze RM - 21.1.2015
188/8, 191/8, 200/8/1, 209/8/II z 8. schůze RM - 18.2.2015
14/8 z 8. schůze MRM - 09.3.2015
211/9, 213/9, 214/9, 215/9, 216/9, 217/9, 219/9, 220/9, 221/9, 226/9, 227/9, 229/9,
231/9, 232/9, 234/9, 235/9 240/9, 241/9, 243/9, 249/9, 251/9, 252/9/I, 253/9, 254/9,
255/9 z 9. schůze RM - 11.3.2015

vypouští ze sledování:

156/7, 170/7 z 7. schůze RM - 5.2.2015

další úkoly trvají.

263/10/RM/2015 Směrnice o dlouhodobém majetku

I. Rada města schvaluje



směrnici o dlouhodobém majetku v předloženém znění.

264/10/RM/2015 Výkupy pozemků pod komunikacemi

I. Rada města materiál odkládá.

265/10/RM/2015 Žádost o prodej pozemku parc. č. 1787/51 - manželé Jeklovi

I. Rada města materiál odkládá.

266/10/RM/2015 Žádost o pronájem městského pozemku - KÁMEN - DEKOR s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením nájemí  smlouvy  na  část  pozemku  parc.  č.  334/5  ostatní  plocha  o  celkové
výměře cca 200m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapky se společností KÁMEN - DEKOR
s.r.o., Čápkova 37, 602 00 Brno, IČO: 25341782 za roční nájemné ve výši 4.000,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít se společností KÁMEN - DEKOR s.r.o., sídlem Čápkova 37, 602 00 Brno, IČO:
25341782,  nájemní  smlouvu  na  část  pozemku  parc.  č.  334/5  ostatní  plocha  o

celkové výměře cca 200m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapky.

Termín: 30.4.2015

267/10/RM/2015 Nové parkovací stání pro tělesně postižené na sídlišti Zlatá Hora

I. Rada města ukládá

1. Bc. Dagmar Janebové

1.1. projednat předložený návrh dopravního značení s Policií ČR.

Termín: 30.4.2015

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. v  případě  kladného  stanoviska  a  stanovení  DZ  zajistit  realizaci  navrženého
dopravního značení.

Termín: 15.7.2015

268/10/RM/2015 Dohoda o podmínkách vybudování parkovacího stání - Ing. Rybecká



I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody s Ing. Pavlínou Rybeckou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ o podmínkách vybudování 2 parkovacích stání na pozemku města Slavkov u
Brna parc .č. 1341  ul. Bučovická, před RD na ul. Jiráskova č.p. 465 v k.ú. Slavkov u Brna, v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  podmínkách  vybudování  parkovacího  stání  s  s  Ing.
Pavlínou Rybeckou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Termín: 10.4.2015

269/10/RM/2015 Koláčkovo náměstí - výběr architekta

I. Rada města
rozhoduje na základě podaných nabídek, že nejvhodnější nabídka na akci: "Rekonstrukce
místní komunikace Koláčkovo náměstí - Slavkov u Brna" byla podá společností LIVINGSTAV
s.r.o., Hybešova 45, 602 00 Brno, IČ: 255 52 325.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy v předloženém znění na akci:  "Rekonstrukce
místní komunikace Koláčkovo náměstí - Slavkov u Brna" se společností LIVINGSTAV s.r.o.,
Hybešova 45, 602 00 Brno, IČ: 255 52 325.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy o dílo a licenční  smlouvy v předloženém znění  na akci:
"Rekonstrukce  místní  komunikace  Koláčkovo  náměstí  -  Slavkov  u  Brna"  se
společností LIVINGSTAV s.r.o., Hybešova 45, 602 00 Brno, IČ: 255 52 325.

Termín: 13.4.2015

270/10/RM/2015 Uzavření splátkového kalendáře - paní Laštůvková

I. Rada města schvaluje
uzavření splátkového kalendáře paní Iloně Laštůvkové, trvale bytem ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá



1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření  "Uznání  dluhu  a  dohody  o  splátkovém kalendáři"  s  paní  Ilonou
Laštůvkovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░

Termín: 31.3.2015

271/10/RM/2015 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - Lattenbergová, Boldyová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.4.2014 k bytu č. 2, Zlatá Hora 1358,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Lattenbergovou Alenou, trvale bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.3.2018 za smluvní
nájemné 60,- Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.4.2014 k bytu č. 6, Palackého nám. 123,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Boldyovou Růženou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░  obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.3.2018 za smluvní

nájemné 55,50,- Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.4.2014 k bytu č. 2, Zlatá
Hora 1358, Slavkov u Brna, s paní Lattenbergovou Alenou.

Termín: 15.4.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.  1  k  nájemní  smlouvě  ze  dne  1.4.2014  k  bytu  č.  6,
Palackého nám. 123, Slavkov u Brna, s paní Boldyovou Růženou.

Termín: 15.4.2015

272/10/RM/2015 Návrh na obsazení uvolněného bytu č. 9, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 9, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, panu Alfredu Hoyerovi, trvale bytem
░░░░ ░░░░ ░░ Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a

nájemné stanoveno ve výši 60,- Kč/m2.

II. Rada města ukládá



1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. Zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Alfredem Hoyerem, trvale bytem ░░░░
░░░░ ░ , Slavkov u Brna, na pronájem bytu č. 9, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna.

Termín: 31.3.2015

273/10/RM/2015 Uzavření dodatku č. 14 s ČR - Generálním finančním ředitelstvím

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  14  ke  smlouvě  o  nájmu  nebytových  prostor  a  dohody  o  způsobu
vypořádání finančních závazků vyplývajících ze smlouvy o sdružení ze dne 5. 1. 1994 ve
znění dodatků 1 - 13, uzavřené s Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím,
Lazarská 15/7, PSČ 117 22, Praha 1 - Nové Město, IČ: 72080043, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a dohody o
způsobu vypořádání finančních závazků vyplývajících ze smlouvy o sdružení ze dne
5. 1.  1994 ve znění dodatků 1 - 13, uzavřené s  Českou republikou - Generálním
finančním  ředitelstvím,  Lazarská  15/7,  PSČ  117  22,  Praha  1  -  Nové  Město,  IČ:
72080043, v předloženém znění.

Termín: 30.4.2015

274/10/RM/2015 Pronájem prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí budovy
polikliniky Tyršova č.p. 324, Slavkov u Brna, místnost s označením 1.29 o výměře 14,

00 m2,  za nájemné 900,- Kč/m2/rok a k nim náležející plocha příslušenství - ostatní
prostory v přízemí budovy polikliniky Malinovského č.p. 551, Slavkov u Brna, místnost s
označením  1.10  o  výměře  8,20  m2,  za  nájemné  450,-  Kč/m2/rok,  s  paní  Pavlou
Komínovou, trvale ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Slavkov u Brna, IČ: 03844901.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v
přízemí  budovy  polikliniky  Tyršova  č.p.  324,  Slavkov  u  Brna,  místnost  s
označením 1.29 o výměře 14, 00 m2,   za nájemné 900,- Kč/m2/rok a k nim
náležející plocha příslušenství - ostatní prostory v přízemí budovy polikliniky



Malinovského č.p. 551, Slavkov u Brna, místnost s označením 1.10 o výměře
8,20 m2, za nájemné 450,- Kč/m2/rok, s paní Pavlou Komínovou, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ IČ: 03844901.

Termín: 31.3.2015

275/10/RM/2015 Oprava vých. dvorního balkonu byt. domu Fügnerova 109 - Smlouva o dílo

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci: "Oprava vých. dvorního balkonu byt. domu č.p. 109, ul.
Fűgnerova, KP r.č. 10871/7-8649" s panem Vítem Buchtou se sídlem Mokrá 138, 664 04, IČ:
68708181, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  akci:  "Oprava  vých.  dvorního  balkonu  byt.
domu č.p. 109, ul.  Fűgnerova, KP r.č. 10871/7-8649" s panem Vítem Buchtou se
sídlem Mokrá 138, 664 04, IČ: 68708181, v předloženém znění.

Termín: 10.4.2015

276/10/RM/2015 Honební společ. Heršpice - výsadba stromů na pozemku města

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody s Honebním společenstvem Heršpice, Heršpice 91, 684 01 Slavkov
u  Brna,  IČ  47411601  o  podmínkách  výsadby  na  pozemku  města  Slavkov  u  Brna
parc.č.  1480/6 v k.ú. Nížkovice, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  podmínkách  výsadby  s  Honebním  společenstvem
Heršpice, Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 47411601.

Termín: 31.3.2015

277/10/RM/2015 Doplnění informace - lokalita Třináct jezer

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Andree Večerkové

1.1. řešit  ochranu  lokality  Třináct  jezer  v  připravovaném  provozního  řádu,  popř.  v
připravované obecně závazné vyhlášce o volném pohybu psů.

Termín: 30.6.2015

278/10/RM/2015 Odkup dřevní hmoty - kupní smlouva

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy:
Kupní smlouva - s firmou Petr Vykrut, IČ 47165006, U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava -
Hrabůvka na odkup dřevní hmoty

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1. zajistit uzavření schválené kupní smlouvy - na odkup dřevní hmoty.

Termín: 17.4.2015

279/10/RM/2015 Návrh pověření organizace Junák

I. Rada města pověřuje
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Slavkov u Brna, sběrem železného šrotu ve
městě Slavkov u Brna v rozsahu stanoveném v příloze.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1. zajistit  písemné vyhotovení  a předání  pověření  organizaci  Junák -  svaz skautů a
skautek ČR, středisko Slavkov u Brna.

Termín: 30.3.2015

280/10/RM/2015 Plnění 3. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2013-2014

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění 3. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna
2013-2014 a předkládá ji k projednání zastupitelstvu města.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové



1.1. předložit zprávu o plnění 3. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna
2013-2014 zastupitelstvu města.

Termín: 15.6.2015

281/10/RM/2015 Licenční smlouva - Family point místo pro rodinu

I. Rada města schvaluje
uzavření Licenční smlouvy č. FP 14 pro výkon souboru práv duševního vlastnictví, které tvoří
národní ochrannou známku FAMILY POINT místo pro rodinu s Centrem pro rodinu a sociální
péči Brno, IČ 44991584,v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. zajistit  uzavření  Licenční  smlouvy  č.  FP  14  pro  výkon  souboru  práv  duševního
vlastnictví, které tvoří národní ochrannou známku FAMILY POINT místo pro rodinu
s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno, IČ 44991584, v předloženém znění.

Termín: 30.4.2015

282/10/RM/2015 Zmluva o dielo - "Projekt Town Twinning"

I. Rada města materiál odkládá.

283/10/RM/2015 Volný pohyb psů na veřejném prostranství

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

284/10/RM/2015 Výběrové řízení projektu "Efektivní elektronický úřad města Slavkov u Brna"

I. Rada města schvaluje

1. zahájení procesu veřejné zakázky na dodávku s částečným podílem služeb na projekt
"Efektivní  elektronický  úřad  města  Slavkov  u  Brna"  dle  předložené  zadávací
dokumentace.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit zahájení procesu veřejné zakázky na dodávku s částečným podílem služeb na
projekt "Efektivní elektronický úřad města Slavkov u Brna" dle předložené zadávací



dokumentace.

Termín: 31.3.2015

285/10/RM/2015 Uvolnění z funkce a jmenování nového velitele Jednotky SDH města Slavkova u
Brna

I. Rada města bere na vědomí
žádost o uvolnění z funkce a odvolává z funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města  Slavkova  u  Brna  pana  Bohumíra  Hrabovského  na  jeho  vlastní  žádost  ke  dni
30.4.2015.

II. Rada města bere na vědomí
návrh na jmenování velitele výborem MHJ - hasičský sbor Slavkov u Brna a jmenuje do
funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Slavkova u Brna pana Ladislava
Anderlu, trvalým pobytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  s účinností od 1.5.2015.

286/10/RM/2015 Jmenování tajemníka SPOZ

I. Rada města souhlasí
s předloženým návrhem na změnu tajemníka Komise sboru pro občanské záležitosti. 

287/10/RM/2015 Žádost o souhlas s  podáním žádosti  o  příspěvek v rámci veřejně prospěšných
prací

I. Rada města materiál odkládá.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Jiřímu Blažkovi

1.1. projednat návrh s novou ředitelkou ZS-A.

Termín: 30.4.2015

288/10/RM/2015 Uvolnění odměn - ZS-A

I. Rada města materiál odkládá.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Jiřímu Blažkovi

1.1. projednat návrh s novou ředitelkou ZS-A.



Termín: 30.4.2015

289/10/RM/2015 Čerpání investičního fondu ZŠ Komenského - převod majetku

I. Rada města schvaluje
 
čerpání  investičního  fondu  Základní  školy  Komenského  ve  výši  54  451,00  Kč  z  důvodu
převodu majetku zbudovaného na budově školy do majetku města Slavkov u Brna.

290/10/RM/2015 Přehled žádostí o dotaci/grant na rok 2015

I. Rada města materiál odkládá.


