
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 14. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 20.5.2015

387/14/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 13. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

252/9/II z 9. schůze RM - 11.3.2015
306/11 z 11. schůze RM - 08.04.2015
325/12/III, 365/12/III/1 z 12. schůze RM - 22.4.2012
372/13, 373/13 z 13. schůze RM - 06.05.2015

další úkoly trvají.

388/14/RM/2015 Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2015

I. Rada města schvaluje
poskytnutí příspěvku spolku Atletika Slavkov u Brna, z.s., se sídlem Komenského náměstí
1453, Slavkov u Brna 684 01, IČ: 03966615 ve výši 9.000 Kč.

II. Rada města souhlasí
s užitím znaku města na dresech Atletiky Slavkov u Brna.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. zajistit  uzavření  Veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace/grantu  z  odvodu
z  loterií  a  jiných  podobných  her  se  spolkem Atletika  Slavkov  u  Brna,  se  sídlem
Komenského náměstí 1453, Slavkov u Brna 684 01, IČ: 03966615.

Termín: 30.6.2015

389/14/RM/2015 Darovací smlouva - manželé Gondovi

I. Rada města schvaluje



uzavření darovací smlouvy s manžely Ing. Josefem Gondou a Ing. Marií Gondovou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit  uzavření  darovací  smlouvy  s  manžely  Ing.  Josefem Gondou  a  Ing.  Marií
Gondovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , v předloženém znění.

Termín: 29.5.2015

390/14/RM/2015 Žádosti MUDr. Václava Ondřicha a MUDr. Pavla Šmérka

I. Rada města schvaluje
ukončení  smlouvy  o  nájmu  nebytových  prostor  -  poliklinika  2010  45/551,  která  byla
uzavřena s MUDr. Pavlem Šmérkem, trvale bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░
░░░░

II. Rada města schvaluje
zveřejnění  záměru pronájmu prostor  sloužících k podnikání  na poliklinice ve Slavkově u
Brna, Malinovského 551, ordinace č. 2.17  v I. NP o celkové výměře 22,60 m2, s přepočtem
na  jeden  ordinační  den  v  týdnu.  Nájemní  smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  neurčitou  s
výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 900,- Kč/m2/rok.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 2010 45/551,
která  byla  uzavřena  s  MUDr.  Pavlem Šmérkem,  trvale  bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░ dohodou k datu 31.8.2015

Termín: 31.8.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1. zajistit  zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve
Slavkově u Brna, Malinovského 551, ordinace č. 2.17  v I. NP o celkové výměře 22,60

m2, s přepočtem na jeden ordinační den v týdnu.

Termín: 22.5.2015

391/14/RM/2015 Pronájem bytu č. 1, Palackého nám. 123, Slavkov u Brna



I. Rada města materiál odkládá do své příští schůze.

392/14/RM/2015 Udělení pověření pro vedoucí odboru BTH

I. Rada města pověřuje
odbor bytového a tepelného hospodářství Městského úřadu ve Slavkově u Brna k uzavírání
nájemních  smluv  v  Domě  s  pečovatelskou  službou,  Polní  1444,  Slavkov  u  Brna,  s
výjimkou uvedenou dle čl. 10, odstavce 6 ,, Pravidel pro pronájmy obecních bytů ".

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předkládat radě města ročně přehled uzavřených nájemních smluv v DPS.

Termín: 31.12.2015

393/14/RM/2015 Zajištění služeb BOZP a PO

I. Rada města materiál odkládá.

394/14/RM/2015 Pojištění odpovědnosti zastupitelů města

I. Rada města materiál odkládá
a žádá o vyjádření k této věci finanční výbor.

395/14/RM/2015 Změna jednacího řádu zastupitelstva

I. Rada města předkládá zastupitelstvu města
k projednání změnu Jednacího řádu zastupitelstva.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. předložit zastupitelstvu města Slavkov u Brna změnu Jednacího řádu v předloženém
znění.

Termín: 15.6.2015

396/14/RM/2015 Zápis z komise pro zahraniční vztahy



I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 2/2015 z jednání komise pro zahraniční vztahy.

397/14/RM/2015 Prázdninový provoz v MŠ Zvídálek

I. Rada města bere na vědomí
zajištění prázdninového provozu v Mateřské škole Zvídálek.

398/14/RM/2015 Prázdninový provoz MŠ Zvídálek-zajištění stravování dětí

I. Rada města souhlasí
s organizací zajištění stravování dětí v době prázdninového provozu od 1.7. do 24.7.2015.

399/14/RM/2015 Žádost o povolení výjimky

I. Rada města schvaluje
výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna na školní rok 2015/2016 v rozsahu uvedeném ve zprávě.

400/14/RM/2015 Žádost o povolení výjimky

I. Rada města schvaluje
výjimku z počtu dětí v logopedické třídě Sluníčka v MŠ Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107,
Slavkov u Brna, na školní rok 2015/2016 v rozsahu uvedeném ve zprávě.

401/14/RM/2015 Žádost MRS, o. s., MO Slavkov u Brna o povolení násady Amura bílého

I. Rada města schvaluje
 doplnění zarybňovacího plánu pro revír 461 014 CÉZAVA 2A - Cukrovarská nádrž o Amura
bílého

402/14/RM/2015 Ukončení díla "Obnova historických alejí - Slavkov u Brna" a "Obnova komplexu
zámeckého parku a historických alejí - Slavkov u Brna"

I. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1. vstoupit v jednání se zhotoviteli ve věci řešení možností převzetí díla.

Termín: 25.5.2015




