
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 13. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 15.6.2015

35/13/MRM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtová opatření č. 30 - 34 v předloženém znění:

RO č. 30 - Přijetí daru Kentico software, s. r. o.
Příjmy:
Navýšení položky č. 26 - Sponzorské dary a příspěvky                                             25 000,00
Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 10 - Péče o krajinu                                                                     25 000,00 Kč

RO č. 31 - Dotace - Lesní hospodář
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - Lesní hospodář                                                              20 700,00
Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Lesní hospodář                                                                     20 700,00
Kč

RO č. 32- Dotace SPOD - doplatek roku 2014
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace SPOD - doplatek roku 2014                                   70 700,00 Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 109 - Městský úřad - provoz                                                     70 700,00 Kč

RO č. 33 - Dotace SPOD 2015
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace SPOD 2015                                                          1 900 000,00
Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 109 - Městský úřad provoz                                                    1 900 000,00
Kč



RO č. 34 - Efektivní elektronický úřad
Příjmy:
Zařazení nové položky - Čerpání FB - půjčka                                                         3 600 000,00
Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Efektivní elektronický úřad - předfinancování             3 600 000,00
Kč

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit rozpočtová opatření č. 30 - 34 zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 30.6.2015

36/13/MRM/2015 Nabytí nemovitých věcí od společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  uzavření  Kupní  smlouvy o  převodu vlastnictví  nemovitých věcí  mezi  společností
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. jako prodávající a městem Slavkov u Brna jako kupující,
v předloženém znění a Svěřeneckou smlouvu mezi městem Slavkov u Brna jako kupujícím,
společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. jako prodávající a Mgr. Martinem Bauerem,
advokátem jako svěřeneckým správcem, v předloženém znění. Správní poplatek za návrh na
vklad uhradí město Slavkov u Brna jako kupující.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. předložit zastupitelstvu města Slavkov u Brna zprávu o nabytí nemovitých věcí od
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.

Termín: 15.6.2015

37/13/MRM/2015 Smlouva o dodávce tepla s SBD Žuráň

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce tepla s družstvem Žuráň, stavební bytové družstvo, se sídlem
Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna, 684 01, IČ: 00050326, v předloženém znění, za podmínky
schválení základních parametrů smlouvy zastupitelstvem města.

II. Rada města ukládá



1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dodávce  tepla  s  družstvem  Žuráň,  stavební  bytové
družstvo,  se  sídlem Zlatá  Hora  1233,  Slavkov  u  Brna,  684  01,  IČ:  00050326,  v
předloženém  znění,  za  podmínky  schválení  základních  parametrů  smlouvy
zastupitelstvem města.

Termín: 30.6.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1. předložit zastupitelstvu města zprávu "Smlouva o dodávce tepla s SBD Žuráň".

Termín: 15.6.2015

38/13/MRM/2015 Kompostárna - správní žaloba

I. Rada města zrušuje
své usnesení č. 430/15/RM/2015 ze dne 3. 6. 2015. 

II. Rada města předkládá zastupitelstvu města
zprávu týkající se odvodu za porušení rozpočtové kázně ve věci kompostárny na vědomí. 

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. předložit zastupitelstvu města Slavkov u Brna tuto zprávu.

Termín: 15.6.2015

IV. Rada města bere předloženou informaci na vědomí
a souhlasí s navrženým postupem.

39/13/MRM/2015 Pojištění - Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí - Slavkov u
Brna

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku pojistné smlouvy  k majetku města Slavkov u Brna na díla "Obnova
komplexu zámeckého parku a historických alejí -  Slavkov u Brna"a "Obnova historických
alejí - Slavkov u Brna".

II. Rada města ukládá
řediteli TSMS zajistit následnou péči na prováděné díla "Obnova komplexu zámeckého parku
a historických  alejí  -  Slavkov u Brna" a  "Obnova historických alejí  -  Slavkov u Brna" v



koordinaci s odborem životního prostředí.

40/13/MRM/2015 Pojištění odpovědnosti zastupitelů města

I. Rada města souhlasí

s  výběrem dodavatele produktu pojištění  odpovědnosti  zastupitelů města od společnosti
Česká pojišťovna, a. s., Spálená 72/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ: 45272956.

II. Rada města schvaluje

uzavření pojistné smlouvy se společností Česká pojišťovna, a. s., Spálená 72/16, 113 04
Praha 1, Česká republika, IČ: 45272956.

41/13/MRM/2015 Napoleonské hry 2015

I. Rada města souhlasí
s podáním žádosti o dotaci v programu Individuální dotace JMK 2015 pro Napoleonské hry
2015. 

II. Rada města souhlasí
s uvolněním finančních prostředků ve výši 170.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu města.

42/13/MRM/2015 Řešení dopravní situace a parkování při Oldtimer festivalu 2015

I. Rada města bere na vědomí
řešení dopravní situace pro zajištění plynulého provozu při Oldtimer festivalu 2015.

II. Rada města souhlasí
s vytvoření přechodných parkovišť pro návštěvníky Oldtimer festivalu 2015 dle uvedené
specifikace.

43/13/MRM/2015 Zahraniční pracovní cesty

I. Rada města schvaluje
služební cestu Ing. Marie Jedličkové, Mgr. Petra Kostíka a člena  komise rady města pro

zahraniční  vztahy  Ing.  Ladislava  Jedličky,  do  polského  partnerského  města  Slawkov  v

termínu 20.-21.6.2015 a použití soukromého osobního vozidla města na tuto cestu.



II. Rada města schvaluje
služební  cestu  Michala  Boudného,  Ing.  Marie  Jedličkové,  Mgr.  Petra  Kostíka,  Bc.  Libora
Eliáše a případně členů zastupitelstva města, do francouzského partnerského města Darney
v termínu 27.6.2015 a použití služebního osobního vozidla města na tuto cestu.


