
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 11. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 8.4.2015

291/11/RM/2015 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2014

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2014 v předloženém znění.

292/11/RM/2015 Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2014

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

293/11/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 10. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

31/2 z 2. schůze RM - 26.11.2014
223/9, 228/9, 230/9, 237/9/I, 237/9/II, 256/9/I, 256/9/II z 9. schůze RM - 11.3.2015
15/9/II, 18/9/III, 19/9/III z 9. schůze MRM - 23.3.2015
268/10, 276/10, 278/10, 279/10/II z 10. schůze RM - 25.6.2015

další úkoly trvají.

294/11/RM/2015 Zpráva o činnosti komise pro životní prostředí za rok 2014

I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti komise pro životní prostředí za rok 2014 v předloženém znění.

295/11/RM/2015 Zápis z komise pro životní prostředí č. 9/2015

I. Rada města bere na vědomí
Zápis z komise pro životní prostředí č. 9/2015.



296/11/RM/2015 Výroční zpráva 2014 - Zámek Slavkov - Austerlitz

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

297/11/RM/2015 Přehled žádostí o dotaci/grant na rok 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit Program pro poskytování dotací a grantů - pravidla v předloženém znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit  formuláře  pro  poskytování  individuální  dotace  nebo  grantu  dle  pravidlel  a
mimořádné individuální dotace, formuláře pro vyúčtování a vzor Veřejnoprávní smlouvy o
poskytování dotace/grantu z odvodu z loterií a jiných podobných her.
 

III. Rada města schvaluje
 

příspěvky do 50 000,00 Kč a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení příspěvky nad 50
000,00 Kč následujícím žadatelům v následující výši:
 

Jezdecký klub Acaballado o.s. 0,-Kč
Náboženská obec Církve československé husitské 12.495,-Kč
Moravský rybářský svaz, o.s. MO Slavkov u Brna 50.000,-Kč
Římskokatolická farnost Slavkov u Brna 44.000,-Kč
SK Beachvolleyball Slavkov, o.s. 40.350,-Kč
Tennis club Austerlitz 0,-Kč

Austerlitz Adventure, o.s. 30.000,-Kč

Slavkovské króžek, o.s. 30.000,-Kč   
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 12.500,-Kč
Základní organizace Českého svazu chovatelů 30.000,-Kč    
MK Austerlitz 41.250,-Kč    
Myslivecké sdružení Slavkov u Brna 50.000,-Kč    
Oldřich Hanák 30.000,-Kč    
Moravská hasičská jednota, o.s. 45.000,-Kč    
Junák - svaz skautů a skautek ČR 50.000,-Kč   
Školka Malé korálky ve Slavkově u Brna 0,-Kč   
 

IV. Rada města schvaluje

poskytnutí mimořádných individuálních dotací následujícím žadatelům v následující výši:



 

Spolek žen 10.000,-Kč
Na kole dětem 5.000,-Kč
Ivan Křivánek 20.000,-Kč

V. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit Program pro poskytování dotací a grantů - pravidel v předloženém znění
zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 30.6.2015

2. Ing. Simoně Vaňkové

2.1. předložit formuláře pro poskytování individuální dotace nebo grantu dle pravidlel a
mimořádné  individuální  dotace,  formuláře  pro  vyúčtování  a  vzor  Veřejnoprávní
smlouvy o  poskytování  dotace/grantu z  odvodu z  loterií  a  jiných podobných her
zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 30.6.2015

3. Ing. Simoně Vaňkové

3.1. předložit  individuální  dotace  a  mimořádné  individuální  dotace  přesahující  výši
příspěvku 50 000,00 Kč zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 30.6.2015

4. Ing. Simoně Vaňkové

4.1. zajistit uzavření schválených smluv o poskytnutí individuální dotace a mimořádné
individuální dotace po schválení výše příspěvku radou a zastupitelstvem města.

Termín: 30.6.2015

298/11/RM/2015 Zadávací podmínky pro výběr úvěru na pořízení nemovitosti VaK

I. Rada města schvaluje
 

zadávací podmínky k veřejné zakázce na výběr dodavatele úvěru na pořízení nemovitosti
VaK.

II. Rada města jmenuje
 

členy a náhradníky komise pro otevírání obálek na výběr dodavatele úvěru v následujícím
složení:



 

Členové komise:                                         Náhradníci:
Ing. Marie Jedličková                                 Michal Boudný
Mgr. Martina Leitnerová                            Mgr. Bohuslav Fiala
Bc. Libor Eliáš                                            Mgr. Petr Kostík
Ing. Simona Vaňková                                 Bc. Jarmila Cenková

III. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. zveřejnit  zadávací  podmínky pro  výběr  dodavatele  a  oslovit  následující  bankovní
instituce s výzvou k podání nabíky na veřejnou zakázku malého rozsahu - úvěr na
koupi nemovitosti VaK dle schválených zadávacích podmínek:
 

Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P. O. BOX 839, IČ: 45317054;
 

Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ:  45244782;
 

GE Money Bank, a. s., Vyskočilova 1422/1a Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 25672720.

Termín: 10.4.2015

299/11/RM/2015 Záměr pronájmu uvolněného bytu č. 1, Palackého nám.123

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu bytu č.1, Palackého nám.123, Slavkov u Brna, v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu bytu č.1, Palackého nám.123, Slavkov u Brna, v
předloženém znění.

Termín: 10.4.2015

300/11/RM/2015 Žádost svazu diabetiků

I. Rada města souhlasí
s umístěním sídla Svazu diabetiků ČR, územní organizace Slavkov u Brna, pobočný spolek,
IČ:  67025749,  na  adrese  Tyršova  č.p.  324,  Slavkov  u  Brna,  na  poz.  p.č.  1373/1 v  k.ú.
Slavkov u Brna.



301/11/RM/2015 Srážková voda

I. Rada města schvaluje
zapracování platby za srážkové vody do služeb spojených s pronájmem prostor sloužících
k podnikání s platností od 1.1.2015.

302/11/RM/2015 Pronájem nádvoří zámku ve Slavkově u Brna

I. Rada města souhlasí
s pronájmem nádvoří zámku ve Slavkově u Brna na základě předložené žádosti společnosti
ORIONREAL, spol. s r.o., IČO: 49450573, za cenu podle platného ceníku Zámku Slavkov-
Austerlitz pro komerční pronájmy.

303/11/RM/2015 Reklamace nádvoří zámku

I. Rada města schvaluje
změnu  termínu  z  31.3.2015  uvedeném  v  usnesení  č.  194/8/RM/2015  na  nový  termín
30.4.2015 ve věci zajištění bankovní záruku na odstranění oprávněných reklamačních vad
na  díle  "Přístupové  komunikace  a  parkoviště  k  zámku  Slavkov  -  Austerlitz"
realizovaném společností IMOS Brno a.s., IČ:253 22 257 na základě smlouvy o dílo ze dne
6.11.2008.

304/11/RM/2015 Dohoda o podmínkách vybudování přípojek - pan Milan Pištělák

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  Dohody  o  podmínkách  vybudování  vodovodní  a  kanalizační  přípojky  na
pozemcích města parc.č. 337/9, 338/1 a 339/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo
stavebníka, pana Milana Pištěláka,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , k provedení vodovodní a
kanalizační přípojky pro pro areál na ul. Čs. armády (parc. č. 334/4) 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 vodovodní a kanalizační přípojky
s panem Milanem Pištělákem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

Termín: 31.3.2015

305/11/RM/2015 Opravy válečného hrobu v zámeckém parku - dodatek č.1



I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č.1. smlouvy o dílo na akci "Slavkov u Brna - oprava válečného
hrobu  obětem  2.  světové  války"  se  společností  MARSTON-CZ  s.r.o.,  Hvězdárenská
860/2,  61600, Brno-Žabovřesky, IČ: 26226642 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.1.  smlouvy  o  dílo  na  akci  "Slavkov  u  Brna  -  oprava
válečného  hrobu  obětem  2.  světové  války"  se  společností  MARSTON-CZ  s.r.o.,
Hvězdárenská 860/2,  61600, Brno-Žabovřesky, IČ: 26226642 v předloženém znění.

Termín: 15.4.2015

306/11/RM/2015 Dohoda o podmínkách provedení stavby - manželé Šilerovi

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o podmínkách provedení stavby na pozemku města Slavkov u Brna
parc. č. 910 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníků manželů Šilerových, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , k posunutí sjezdu na místní komunikaci (ul. Špitálskou), u RD
č.p. 794 v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  podmínkách  provedení  stavby  s  Petrem  a  Veronikou
Šilerovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Termín: 31.7.2014

307/11/RM/2015 Restaurační předzahrádka - "Sokolský dům" , Palackého nám. čp.75

I. Rada města schvaluje
nařízení, kterým se mění nařízení č. 1/2013 Tržní řád, v předloženém znění.

308/11/RM/2015 Podnět manželé Polákovi, Kříž

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

309/11/RM/2015 Žádost o prodej pozemků v lokalitě Zelnice I.



I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. jednat o podmínkách a postupu převodu částí městských pozemků parc. č. 354/18,
354/29 a parc.  č.  354/23 vše ostatní  plocha v k.ú.  Slavkov u Brna dle přiložené
mapky se Společenstvím vlastníků jednotek Zelnice 1545 a 1546 ve Slavkově u Brna,
sídlem Zelnice I. 1545, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:29248442 a se Společenstvím
vlastníků jednotek Zelnice 1547 a 1548 ve Slavkově u Brna, sídlem Zelnice I. 1547,
684 01 Slavkov u Brna, IČ:29306019.

Termín: 31.5.2015

310/11/RM/2015 Návrh směny pozemků - pan Doubek

I. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1. jednat se společností M plus s.r.o. 28. pluku 624/9, Praha - Vršovice, IČ:26228921 o
záměru prodeje pozemku ve vlastnictví města parc. č. 354/103 v k.ú. Slavkov u Brna

o velikosti cca 163m2 dle znaleckého posudku a výkupu pozemku parc. č. 354/104 o
velikosti 117m2 v k.ú. Slavkov u Brna za cenu max 300,-Kč/m2.

Termín: 31.5.2015

311/11/RM/2015 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Doubek"

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  s   E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, na
části pozemků  parc. č. 1134/2 a parc. č. 1157 v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené
situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Doubek") 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, IČ 28085400, na
části pozemků  parc. č. 1134/2 - ostatní plocha a parc. č. 1157 - trvalý travní porost
v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN
Doubek") v předloženém znění.

Termín: 30.4.2015



312/11/RM/2015 Věcné břemeno pro RWE GasNet s.r.o. - stavba s názvem "KS Slavkov Zelnice -
Kaláb - STL plynovod + 37 přípojek, číslo stavby: 67837"

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet s.r.o., Klišská
940, 401 17 Ústní  nad Labem, IČO: 27295567, na části  pozemků  parc.  č.  354/30, 446,
757/1 v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba s názvem "KS Slavkov Zelnice -
Kaláb - STL plynovod + 37 přípojek, číslo stavby: 67837") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít  smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  se  společností  RWE  GasNet  s.r.o.,
Klišská 940, 401 17 Ústní nad Labem, IČO: 27295567, na části pozemků  parc. č.
354/30, 446, 757/1 v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba s názvem
"KS Slavkov Zelnice - Kaláb -  STL plynovod + 37 přípojek, číslo stavby: 67837")
v předloženém znění.

Termín: 30.4.2015

313/11/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě na stavbu s názvem "VPI
Slavkovu Brna Smetanova rekonstrukce"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností O2 Czech
republic a.s., sídlem, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO:601 93 336  na
části  pozemku  parc.  č.  2213/1  ostatní  plocha  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  v  lokalitě  ulice
Smetanova  dle  přiložené  situace  (stavba  s  názvem  "VPI  Slavkovu  Brna  Smetanova
rekonstrukce") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít  smlouvu  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  se
společností O2 Czech republic a.s., sídlem, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha  4  -  Michle,  IČO:601  93  336   na  části  pozemku  parc.  č.  2213/1
ostatní  plocha  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  v  lokalitě  ulice  Smetanova  dle
přiložené  situace  (stavba  s  názvem  "VPI  Slavkovu  Brna  Smetanova
rekonstrukce") v předloženém znění.

Termín: 30.4.2015



314/11/RM/2015 Přehled výnosů a výdajů z krátkodobých pronájmů a akcí SC Bonaparte za první
čtvrtletí 2015

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

315/11/RM/2015 Žádost o spolu pořadatelství Dne pro zdraví

I. Rada města
vyhovuje předložené žádosti a souhlasí s pronájmem prostor SC Bonaparte Svazu diabetiků
na akci Den pro zdraví za cenu stanovenou ceníkem pro nekomerční pronájmy.

316/11/RM/2015 Uzavření servisní smlouvy

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Smlouvy o plném servisu a údržbě - FSMA o provádění technické péče na stroji
Xerox WC3655 se společností  SPIN SERVIS s.  r.  o.,  IČ:  25583735, se sídlem Škroupova
3018/62, Židenice, 636 00  Brno, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit uzavření Smlouvy o plném servisu a údržbě - FSMA o provádění technické
péče na stroji Xerox WC3655 se společností SPIN SERVIS s.r.o, Škroupova 3018/62,
Židenice, 636 00 Brno, IČ 25583735, v předloženém znění.

Termín: 15.4.2015

317/11/RM/2015 Dodatek ke smlouvě - Concentus Moraviae

I. Rada města schvaluje
uzavření  předloženého  návrhu  Dodatku  ke  smlouvě  o  přípravě  a  pořádání  části
Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE.

318/11/RM/2015 Zpráva ze zápisu k předškolnímu vzdělávání na šk. rok 2015/16

I. Rada města bere na vědomí
zprávu ze zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Zvídálek na školní rok 2015/2016.

319/11/RM/2015 Odpisový plán ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov

I. Rada města schvaluje



Odpisový plán na rok 2015 pro ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov.

320/11/RM/2015 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.3-2015

I. Rada města materiál odkládá.

321/11/RM/2015 Výběrové řízení projektu Efektivní elektronický úřad města Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje

1. seznam subjektů navržených k oslovení na zpracování nabídky dle předloženého návrhu
rozšířený o společnosti GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783 a AQE advisors, a.s., IČO: 269
54 770. 

2. složení komise pro posouzení kvalifikace, komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
dle předloženého návrhu.

322/11/RM/2015 Platový výměř ředitelky

I. Rada města určuje
plat ředitelky příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz Mgr. Evy Oubělické, DiS.
dle předloženého platového výměru.


