
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 12. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 22.4.2015

323/12/RM/2015 Zpráva o činnosti odboru obecní živnostenský úřad za r. 2014

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odboru obecní živnostenský úřad za r. 2014.

324/12/RM/2015 Zpráva o činnosti odboru vnitřních věcí

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí za rok 2014.

325/12/RM/2015 Dotace a granty 2015 - MŠ Malé korálky, Tennis club Austerlitz

I. Rada města projednala
záměr Tennis club Austerlitz s.r.o. a předkládá žádost o příspěvek zastupitelstvu města s
doporučením tento záměr podpořit za podmínky, že nebude-li realizace (stavba) záměru ve
Slavkově u Brna zahájena do 3 let od poskytnutí příspěvku, bude příjemce povinen jej vrátit.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  zastupitelstvu města k projednání  žádost  Tennis  club  Austerlitz  s.r.o.  o

příspěvek.

Termín: 30.6.2015

III. Rada města schvaluje
finanční  příspěvek  Mateřské  škole  Malé  korálky  ve  výši  40.000,-Kč,  s  podmínkou,  že
nebude-li  činnost  mateřské  školy  ve  Slavkově  u  Brna  zahájena  do  31.12.2015,  bude
příjemce povinen příspěvek vrátit.

326/12/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 11. schůze RM z období 2014-2018

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



považuje za splněné body:

1427/91/2 z 91. schůze RM - 08.10.2014
201/8/2 z 8. schůze RM - 18.02.2014
239/9 z 9. schůze RM - 11.3.2015
15/9/II z 9. schůze MRM - 23.3.2015
269/10, 270/10, 271/10/III/1, 271/10/III/2, 272/10, 274/10, 275/10, 284/10, 287/10,
288/10 z 10. schůze RM - 25.3.2015
21/10/II, 22/10 z 10. schůze MRM - 30.30.2015
298/11/III, 299/11, 304/11, 305/11, 209/11, 313/11 z 11. schůze RM - 08.04.2015

další úkoly trvají.

327/12/RM/2015 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 
schválit rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2015.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  rozbory  hospodaření  města  Slavkov  u  Brna  za  I.  čtvrtletí  2015
zastupitelstvu města ke schválení.
 

Termín: 30.6.2015

328/12/RM/2015 Rozbory hospodaření VHČ za I.čtvrtletí roku 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2015 v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit   zastupitelstvu  města  ke  schválení  plnění  plánu  vedlejší  hospodářské
činnosti za I. čtvrtletí roku 2015.

Termín: 15.6.2015

329/12/RM/2015 Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2015



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 
schválit  rozbory  hospodaření  školských  příspěvkových  organizací  za  I.  čtvrtletí  2015  v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  rozbory  hospodaření  školských  příspěvkových  organizací  za  I.  čtvrtletí
2015 zastupitelstvu města.

Termín: 30.6.2015

330/12/RM/2015 Rozbory příspěvkových organizací - TSMS, ZS-A za I. čtvrtletí 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 
schválit rozbory hospodaření příspěvkových organizací TSMS a ZS-A za I. čtvrtletí 2015 v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit rozbory hospodaření příspěvkových organizací TSMS a ZS-A za I. čtvrtletí
2015 zastupitelstvu města.

Termín: 30.6.2015

331/12/RM/2015 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.3-2015

I. Rada města schvaluje
návrh  přeřešení  studie  šířkového  uspořádání  ulice  v  úseku  Čelakovského-Bučovická
následujícím  způsobem.  Na  východní  straně  nebude  řešen  chodník  i  parkovací  stání.
Komunikace bude šířky min. 5,5m, podélné stání na západní straně max.2,2m a chodník
max.2,05m vč. obrubníku.

II. Rada města souhlasí
s řešením stavební úpravy ulice Slovanská dle závěrů 1. jednání komise rozvoje a dopravy -
sekce dopravní ze dne 16.3.2015.

III. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. vstoupit do jednání s SÚS JMK za účelem projednání změny křížení ulic Slovanská a
Bučovická v rámci projektové dokumentace pro územní řízení řešící rekonstrukci
celé silnice III/0501 přes město.

Termín: 15.5.2015

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit  legalizaci  retenční nádrže na ulici  Tyršova a projektovou dokumentaci  na
vtokový objekt.

Termín: 30.7.2015

3. Ing. Simoně Vaňkové

3.1. po konzultaci s městsou policií zařadit do návrhu rozpočtového opatření náklady na
zajištění instalace druhé signalizace rychlosti na ulici Tyršova, který bude umístěn
na posledním sloupu VO směrem z města.

Termín: 15.5.2015

4. Ing. Petru Lokajovi

4.1. odpovědět občanům ulice Polní na podnět týkající se dopravní situace na této ulici v
tom smyslu, že případná úprava dopravy v ulici Polní, ale i v jiných ulicích proběhne
až na základě zpracovaného generelu dopravy.

Termín: 30.4.2015

332/12/RM/2015 Výkupy pozemků pod komunikacemi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit  radě  města  zahájit  jednání  s  vlastníky  pozemků,  na  kterých  se  nachází  veřejná
komunikace v lokalitě ulice Slovákova ve Slavkově u Brna ve věci výkupu za kupní cenu ve
výši max. 300,-Kč/m2.

333/12/RM/2015 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 23/1 v lokalitě Komenského nám. - SBD
Žuráň

I. Rada města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje částí pozemku parc. č. 23/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú.
Slavkov u Brna dle přiložené situace na úřední desce.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádost o prodej částí pozemku parc. č.
23/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú Slavkov u Brna dle přiložené situace.

Termín: 30.6.2015

334/12/RM/2015 Žádost o prodej pozemku parc. č. 106 - manželé Tesařovi

I. Rada města nesouhlasí
se  zveřejněním  záměru  prodeje  pozemku  parc.  č.  106  zastavěná  plocha  a  nádvoří  -
zbořeniště v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapky na úřední desce městského úřadu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádost o prodej pozemku parc. č. 106
zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapky.

Termín: 29.5.2015

335/12/RM/2015 Žádost o prodej pozemku parc. č. 1787/51 - manželé Jeklovi

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit  záměr  prodeje  pozemku parc.  č.  1787/51 orná půda o celkové výměře
162m2 v k.ú. Slavkov u Brna na úřední desce městského úřadu.

Termín: 29.5.2015

336/12/RM/2015 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Šimoník"

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
část pozemku  parc. č. 3596/6 v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba
s názvem "Slavkov, kabel NN Šimoník") 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
část pozemku  parc. č. 3596/6 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené
situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Šimoník") v předloženém znění.

Termín: 29.5.2015

337/12/RM/2015 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Hanák"

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.  3623/25 orná půda a parc. č. 3623/26 ostatní plocha -
ostatní komunikace v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba s názvem
"Slavkov, kabel NN Hanák") 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.  3623/25 orná půda a  parc.  č.  3623/26 ostatní  plocha  -
ostatní komunikace v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba s názvem
"Slavkov, kabel NN Hanák") v předloženém znění.

Termín: 29.5.2015

338/12/RM/2015 Žádost MRS o umístění baneru

I. Rada města souhlasí
s umístěním baneru Moravského rybářského svazu, o.s. dle předložené žádosti na pozemku
města parc.č.2708 a 2707 na ulici ČSA a nebo v upravené formě na stávajícím baneru ve
vlastnictví  města  před  budovou  Společenského  centra  Bonaparte  č.p.126  na  Palackého
náměstí, Slavkov u Brna.

339/12/RM/2015 Ulice Smetanova - návrh na zahájení veřejné zakázky

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  na  akci:  "Rekonstrukce  ulice  Smetanova
III.etapa - Slavkov u Brna" dle předložených zadávacích podmínek.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení podání nabídek:
1/ Eurovia CS a.s., Vídeňská 138/104, 619 00 Brno, IČ:452 74 924



2/ VHS plus, Vodohospodářské stavby s.r.o., Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou,
IČ:469 76 469
3/ Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560

III. Rada města schvaluje
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:

Členové komise: Bc. Libor Eliáš, pan Jan Hudec, pan Radoslav Lánský, Ing. Petr Lokaj, Ing.

arch. Dušan Jakoubek.

Náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Ing. Vítězslav Vozdecký, Mgr. Martina Leitnerová, Ing. Petr
Janek, paní Dagmar Živníčková.

340/12/RM/2015 Úprava přechodu na ulici Malinovského - návrh na zahájení veřejné zakázky

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci: "Úprava přechodu na ulici Malinovského
- Slavkov u Brna " dle předložených zadávacích podmínek.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení podání nabídek:
1/ Eurovia CS a.s., Vídeňská 138/104, 619 00 Brno, IČ:452 74 924
2/ VHS plus, Vodohospodářské stavby s.r.o., Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou,
IČ:469 76 469
3/ SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IĆ:269 61 474

III. Rada města schvaluje
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
Členové komise:  Ing.  Marie  Jedličková,  pan  Jan Hudec,  pan Radoslav  Lánský,  Ing.  Petr
Lokaj, PhDr. Ilona Hrbáčková.
Náhradníci: Mgr. Petr Kostík, Ing. Vítězslav Vozdecký, Mgr. Martina Leitnerová, Ing. Petr
Janek, Ing. Ivan Charvát.

341/12/RM/2015 Odstranění objektu bývalého DDM - Smlouva o dílo

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci:  "Odstranění objektu bývalého Domu dětí  a mládeže ve
dvorní části ZUŠ Františka France, Komenského náměstí č. p. 525, Slavkov u Brna, 684 01 a
výstavba zděného oplocení parcely" s panem Františkem Lukášem, se sídlem Masarykova
182, Sokolnice, 664 52, IČ: 121 971 49, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové



1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci: "Odstranění objektu bývalého Domu dětí a
mládeže  ve  dvorní  části  ZUŠ  Františka  France,  Komenského  náměstí  č.  p.  525,
Slavkov u Brna, 684 01 a výstavba zděného oplocení parcely" s panem Františkem
Lukášem,  se  sídlem  Masarykova  182,  Sokolnice,  664  52,  IČ:  121  971  49,  v
předloženém znění.

Termín: 30.4.2015

342/12/RM/2015 Návrh kupní smlouvy o dodávce tepla

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený návrh kupní smlouvy o dodávce tepla.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit zprávu "Návrh kupní smlouvy o dodávce tepla" zastupitelstvu města.

Termín: 4.5.2015

343/12/RM/2015 Žádost o ukončení nájmu dohodou na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
ukončení  smlouvy o  nájmu nebytových prostor  -  15/551 ze  dne 24.11.2010,  která byla
uzavřena s MUDr. Naďou Dufkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , na pronájem
prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna, dohodou k datu 30.6.2015,
za podmínky zajištění pokračujícího nájemce těchto prostor.

II. Rada města schvaluje
zveřejnění  záměru pronájmu prostor  sloužících k podnikání  na poliklinice ve Slavkově u
Brna, umístěných v I. NP budovy  Malinovského 551, Slavkov u Brna, o celkové výměře 53

m2.
 Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné
stanoveno ve výši 900,- Kč/m2/rok s přepočtem  pronájmu na 2,5 dne v týdnu.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve
Slavkově u Brna.

Termín: 30.4.2015

2. Bc. Jitce Charvátové



2.1. zajistit ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - 15/551 ze dne 24.11.2010,
která byla uzavřena s MUDr. Naďou Dufkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░  , na pronájem prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna,
dohodou  k  datu  30.6.2015  za  podmínky  zajištění  pokračujícího  nájemce  těchto
prostor.

Termín: 30.6.2015

344/12/RM/2015 Fügnerova 110 - záměr nakládání s nemovitostí

I. Rada města materiál odkládá.

345/12/RM/2015 Obnova historických alejí - Slavkov u Brna

I. Rada města neschvaluje
změnu projektové dokumentace k akci "Obnově historických alejí - Slavkov u Brna".

346/12/RM/2015 Prodloužení projektu Standardizace sociálně-právních služeb ORP Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
podání žádosti o prodloužení projektu Standardizace sociálně-právních služeb ORP Slavkov
u Brna do 31.08.2015.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. zajistit  podání  žádosti  o  prodloužení  projektu  Standardizace  sociálně-právních
služeb ORP Slavkov u Brna do 31.08.2015.

Termín: 29.5.2015

347/12/RM/2015 Kompostárna - odvod za porušení rozpočtové kázně, penále

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  úhradu  odvodu  ve  výši  1.107.635,-Kč  a  65.087,-Kč  podle  platebních  výměrů
Finančního  úřadu  pro  Jihomoravský  kraj  ze  dne  17.3.2014  a  a  rozhodnutí  Generálního
finančního ředitelství č.j. 10738/15/7500-30470-010362.

348/12/RM/2015 Analýza rizik a zavedení systému bezpečnosti informací a ICT

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo a licenční smlouvy s Ing. Martinem Havlem, MBA, IČ: 66565090,



Velešovická 20, 683 01  Rousínov, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy s Ing. Martinem Havlem, MBA, IČ:
66565090, Velešovická 20, 683 01  Rousínov, v předloženém znění.

Termín: 30.4.2015

349/12/RM/2015 Odměny členům zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výši odměn členům zastupitelstva v následující výši:

Neuvolněný místostarosta 27.923 Kč
Člen rady města 2.660 Kč
Předseda výboru zastupitelstva 1.615 Kč
Předseda komise rady 1.615 Kč
Člen komise rady 0 Kč
Člen výboru zastupitelstva 0 Kč
Člen zastupitelstva města 683 Kč

Souběh funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Člen rady města a současně předseda výboru nebo komise 4.275 Kč
Člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise 2.298 Kč

s účinností od 1.5.2015.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. Předložit  zastupitelstvu  ke  schválení  výši  odměn  neuvolněným  členům
zastupitelstva města Slavkov u Brna.

Termín: 27.4.2015

350/12/RM/2015 Pojištění odpovědnosti zastupitelů města

I. Rada města materiál odkládá.

351/12/RM/2015 Platový výměr ředitelky Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, okres Vyškov



I. Rada města určuje
plat ředitelce Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, okres Vyškov, Mgr. Janě Bangové dle
předloženého platového výměru s účinností od 1.4.2015.

352/12/RM/2015 Žádost o souhlas s  podáním žádosti  o  příspěvek v rámci veřejně prospěšných
prací

I. Rada města souhlasí
s podáním žádosti o příspěvek na VPP na ÚP Vyškov.

353/12/RM/2015 Schválení přijetí věcných darů pro Zámek Slavkov-Austerlitz

I. Rada města souhlasí
s přijetím věcných darů dle přiloženého seznamu a s jejich zařazením do sbírkového fondu
Zámku Slavkov - Austerlitz.

354/12/RM/2015  Žádost  o  souhlas  s  podáním  žádosti  o  příspěvek  na  vyhrazení  společensky
účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

I. Rada města souhlasí
s podáním žádosti  o  příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro
uchazeče o zaměstnání.

355/12/RM/2015 Žádost o schválení finančního daru

I. Rada města schvaluje
přijetí finančního daru 25.000,- Kč od společnosti Kentico Software s.r.o., se sídlem Brno,
Nové Sady 25, PSČ 602 00, IČO: 26930943, na nákup stromů, kůlů a chrániček pro doplnění
remízků nad Golfovým hřištěm ve Slavkově u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1. ve  spolupráci  s  Mysliveckým  sdružením  Slavkov  u  Brna  a  TSMS  organizačně  a
materiálově zajistit průběh této akce.

Termín: 30.4.2015

2. Ing. Andree Večerkové

2.1. zajistit uzavření darovací smlouvy k přijetí daru od Kentico Software s.r.o.



Termín: 24.4.2015

356/12/RM/2015  Projednání  vyhlášení  volných  dnů  pro  žáky  Základní  školy  Slavkov  u  Brna,
Tyršova 977, okres Vyškov

I. Rada města projednala
vyhlášení dvou volných dnů pro žáky školy v termínu 29. 6. a 30. 6. 2015.

357/12/RM/2015 ZŠ Komenského - volno pro žáky

I. Rada města bere na vědomí
vyhlášení dvou volných dnů pro žáky školy v termínu 29. 6. a 30. 6. 2015.

358/12/RM/2015 Odpisový plán ZŠ Komenského

I. Rada města schvaluje
 
odpisový plán Základní školy Komenského v předloženém znění.

359/12/RM/2015 ZŠ Komenského - přijetí sponzorského daru

I. Rada města schvaluje
přijetí sponzorského daru (notebooku) ZŠ Slavkov, Komenského, pro školní družinu.

360/12/RM/2015 ZŠ Komenského - žádost o vyřazení DDHM

I. Rada města schvaluje
ZŠ Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495 vyřadit majetek dle přiloženého seznamu.

361/12/RM/2015 Doplnění členů kontrolního a finančního výboru

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zvolit členem finančního výboru Ing. arch. Dušana Jakoubka (ODS) a členem kontrolního
výboru Ing. Ivana Charváta (ODS).

362/12/RM/2015 Prodloužení projektu meziobecní spolupráce

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  prodloužení  projektu   Podpora  meziobecní  spolupráce,  reg.  č.:  CZ.1.04/4.1.00
/B8.00001 a uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci ze dne



6.12.2013  se  Svazem měst  a  obcí  ČR,  se  sídlem 5.  května  1640/65,  Praha  4,  PSČ 140
21, IČO: 63113074.

363/12/RM/2015 Zpráva o činnosti komise zahraničních vztahů.

I. Rada města bere na vědomí předloženou zprávu.

364/12/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 14 - Výnosy ze vstupného - kulturní akce

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 
schválit  rozpočtové opatření č.  14 - Výnosy ze vstupného -  kulturní akce v předloženém
znění:
 
RO č. 14
Výdaje:
Navýšení položky č. 122 - Činnost SC Bonaparte                                         197 500,00 Kč
Příjmy:
Zařazení nové položky - Příjmy ze vstupného                                               197 500,00 Kč

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  rozpočtové  opatření  č.  14  -  Výnosy  ze  vstupného  -  kulturní  akce
zastupitelstvu ke schválení.

Termín: 30.6.2015

365/12/RM/2015 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek úvěru - pořízení nemovitosti VaK

I. Rada města schvaluje
 
nejvhodnější nabídku, která byla podána od společnosti Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 v celkové nabídkové hodnotě 303 141,00 Kč,  s
úrokovou sazbou 3 M PRIBOR + 0,19 %.

II. Rada města souhlasí
 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru se společností Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova
1929/62,  140  00  Praha  4,  IČ:  45244782  za  podmínky  schválení  přijetí  úvěru
zastupitelstvem města.



III. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  úvěru  -  Pořízení  nemovitosti  VaK  se
společností  Česká  spořitelna,  a.  s.,  Olbrachtova  1929/62,  140  00  Praha  4,  IČ:
45244782 po schválení úvěru zastupitelstvem města.

Termín: 30.6.2015

2. Ing. Simoně Vaňkové

2.1. předložit  zastupitelstvu  města  přijetí  nejvhodnější  nabídky  úvěru  od  společnosti
Česká  spořitelna,  a.  s.,  Olbrachtova  1929/62,  140 00 Praha 4,  IČ:  45244782 za
celkovou nabídkovou cenu 303 141,00 Kč, s úrokovou sazbou 3 M PRIBOR + 0,19
%.

Termín: 30.6.2015

3. Ing. Simoně Vaňkové

3.1. předložit  zastupitelstvu  města  rozpočtové  opatření  č.  15  -  Úroky  -  Koupě
nemovitosti VaK v předloženém znění.

Termín: 30.6.2015

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 
přijmout nejvhodnější  nabídku úvěru od společnosti  Česká spořitelna,  a.  s.,  Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na financování koupě nemovitosti VaK.

V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 
schválit rozpočtové opatření č. 15 - Úroky - Koupě nemovitosti VaK v předloženém znění:
 
Výdaje:
Zařazení nové položky - Úroky - Koupě nemovitosti VaK                               36 900,00 Kč
 Výdaje:
Snížení položky č. 125 - Rezerva                                                                   36 900,00 Kč

366/12/RM/2015 Program 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna

I. Rada města
schvaluje program 1. mimořádného zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


