
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 15.  řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 3.6.2015

403/15/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 14. schůze RM z období 2014-2018

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

• považuje za splněné body:

39/2, 53/2/II z 2 schůze RM - 26.11.2014
140/6 z 6. schůze RM - 21.01.2015
162/7 z 7. schůze RM - 5.2.2015
266/10 z 10. schůze RM - 25.03.2015 
346/12 z 12. schůze RM - 22.4.2012
385/13 z 13. schůze RM - 06.05.2015
390/14/II, 402/14 z 14. schůze RM - 20.05.2015

• vypouští ze sledování:

277/10/II z 10. schůze RM - 25.03.2015  

• další úkoly trvají.

404/15/RM/2015 Plnění Programu rozvoje města na rok 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít plnění Programu rozvoje města na rok 2015 na vědomí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit zastupitelstvu města plnění Programu rozvoje města na rok 2015.

Termín: 15.6.2015

405/15/RM/2015 Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2015 - PC Austerlitz

I. Rada města schvaluje

poskytnutí příspěvku PC Austerlitz 1805, se sídlem Čelakovského 552, Slavkov u Brna 684 

01, IČ: 26988518 ve výši 10.000 Kč.

II. Rada města souhlasí



s užitím znaku města.

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 PC Austerlitz 1805, se sídlem Čelakovského 552, 
Slavkov u Brna 684 01, IČ: 26988518.

Termín: 30.6.2015

406/15/RM/2015 Návrh na výkup pozemku parc. č. 3611/2 v k.ú. Slavkov u Brna - bratři Štěrbovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas s nabytím nemovité věci - pozemku parc. č. 3611/2 zahrada o výměře 105m2 v 

k.ú. Slavkov u Brna za kupní cenu 20,-Kč/m2 (celkem za 2.100,-Kč) do majetku města 
Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit zastupitelstvu města k projednání návrh na nabytí nemovité věci - pozemku 

parc. č. 3611/2 zahrada o výměře 105m2 v k.ú. Slavkov u Brna do majetku města.

Termín: 15.6.2015

407/15/RM/2015 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 760/4 v k.ú. Slavkov u Brna - paní 
Brázdilová

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 760/4 zahrada o výměře cca 60m2 v k.ú. 

Slavkov u Brna za cenu obvyklou ve výši 418,66 Kč/m2 (celkem za 25.120,-Kč) stanovenou 
znaleckým posudkem č. 3256-001-2015 a za podmínky vybudování předzahrádky s pergolou 
do jednoho roku od podpisu smlouvy a za podmínky zřízení práva služebnosti cesty přes 
pozemek ve prospěch vlastníků sousedního pozemku parc. č. 756/4 zahrada v k.ú. Slavkov u 
Brna. Náklady spojené s převodem nemovitosti (znalecký posudek č. 3256-001-2015, 
geometrický plán a správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí) uhradí 
žadatelka.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit zastupitelstvu města k projednání žádost o prodej části pozemku parc. č. 

760/4 zahrada o výměře cca 60m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 15.6.2015

408/15/RM/2015 Žádost o prodej pozemku p.č. 4990 v k.ú. Slavkov u Brna - PEGAS-GONDA s.r.o.



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas s prodejem pozemku parc.č. 4990 orná půda o celkové výměře 3042m2 v k.ú. 
Slavkov u Brna za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3313-058-2015 ve výši 
600,-Kč/m2 (celkem za 1.825.200,-Kč). Náklady spojené s převodem nemovitosti (znalecký 
posudek č. 3313-058-2015 a správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí) 
uhradí žadatel.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit zastupitelstvu města k projednání žádost o prodej pozemku parc. č. 4990 

orná půda o výměře 3042m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 15.6.2015

409/15/RM/2015 Žádost o prodej pozemků v lokalitě Zelnice I.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.vyžádat od žadatelů o koupi pozemku část parc.č.354/18 a část parc.č.354/29 o 
celkové výměře cca 350m2 a pozemku část parc.č.354/18 a část parc.č.354/23 o 
celkové výměře cca 200m2 v k.ú. Slavkov u Brna smlouvu o budoucí kupní smlouvě 
na stavbu parkoviště, kde žadatelé budou budoucím vlastníkem v případě nabytí 
uvedených pozemků do vlastnictví.

Termín: 15.6.2015

410/15/RM/2015 Darovací smlouva - infrastruktura Větrná

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření předloženého návrhu darovací smlovy na předání veřejné infrastruktury na 
ulici Větrná do majetku města z majetku společnosti SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 
Brno, IČ:269 61 474.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit projednání v ZM uzavření předloženého návrhu darovací smlovy na předání 
veřejné infrastruktury na ulici Větrná do majetku města z majetku společnosti SKR 
stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ:269 61 474.

Termín: 15.6.2015

411/15/RM/2015 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabelová skříň NN Potáček"

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 pozemku parc. č. 3773/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna 
v majetku města dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabelová skříň 
NN Potáček") 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 pozemku parc. č. 3773/1 ostatní plocha v k. ú. 
Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené situace (stavba s názvem 
"Slavkov, kabelová skříň NN Potáček") v předloženém znění.

Termín: 30.4.2015

412/15/RM/2015 Žádost o navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Slavkov u Brna, Komenského 
nám. 495

I. Rada města schvaluje
navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí ve školsní družině ze 120 na 150 s účinností od 
01.09.2015.

II. Rada města schvaluje
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro 
školní družinu, jejíž činnost vykonává Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 
495, okres Vyškov o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí ze 120 na 150 v mimořádném 
termínu s účinností od 01.09.2015.

III. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1.podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství. 

Termín: 30.6.2015

413/15/RM/2015 Zvýšení nájemného - pachtu - Rostěnice a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke stávající nájemní smlouvě ze dne 11.6.2012 se společností 
Rostěnice a.s., Rostěnice 49, Vyškov, IČO: 63481821, kterým se celkové roční nájemné zvýší 
na částku 185.788,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření schváleného dodatku č.4 k nájemní smlouvě ze dne 11.6.2012 se 
společností Rostěnice a.s., Rostěnice 49, Vyškov, IČO: 63481821.



Termín: 30.6.2015

414/15/RM/2015 Žádost o zpevnění proluky Zámecká

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit společné jednání s navrhovateli i s vlastníky sousedních nemovitostí ve věci 
zpřístupnění zahrad z ulice Zámecká ve Slavkově u Brna za účasti starosty města.

Termín: 30.6.2015

415/15/RM/2015 Úprava přechodu na ulici Malinovského - Slavkov u Brna

I. Rada města Rada města ruší
vzhledem k finanční náročnosti výběrové řízení na akci "Úprava přechodu na ulici 
Malinovského - Slavkov u Brna".

416/15/RM/2015 Reklamní zařízení na Palackého nám.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Marii Jedličkové

1.1.dopracovat předložený návrh s odborem IR a příspěvkovou organizací ZSA.

Termín: 30.6.2015

417/15/RM/2015 Žádost o poskytnutí prostor aleje vedle zámecké zdi

I. Rada města souhlasí
s poskytnutím prostor aleje  vedle zámecké zdi Spolku Malé korálky, Soukromé školky a 
spolku pro volný čas, V Sídlišti 29, 683 01 Rousínov  za účelem konání cyklotour s Josefem 
Zimovčákem v termínu 14.6.2015. 

418/15/RM/2015 Mini-MĚSTEČKO SLAVKOV - žádost o spolupráci a užívání veřejného prostranství

I. Rada města souhlasí
s poskytnutím prostorů vedle restaurace Bonaparte a ve Svojsíkově parku na pořádání akce 
Mini-MĚSTEČKO Apoštolské církvi, KC NADĚJE Bučovice, Urbáškova 132, 685 01 Bučovice v 
termínu od 27.7. do 29.7.2015. 

419/15/RM/2015 Žádost o užívání prostranství

I. Rada města souhlasí
s poskytnutím veřejného prostranství o výměře 6 x 6 m společnosti  DELTA REAL ESTATE, 
s.r.o.,  se sídlem J.Palacha 121/8, 690 02 Břeclav, pobočka Husova 56, Slavkov u Brna v 



dolní části Palackého náměstí, před domem č. p. 77 ve Slavkově u Brna k propagačním 
účelům  ve čtvrtek 25.6.2015 v době od 12:00 od 18:00 hod. Za užívání veřejného 
prostranství bude vybrán poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních 
poplatcích.

420/15/RM/2015 Komunitní dům seniorů - studie

I. Rada města schvaluje
zahájení veřené zakázky na služby na akci "Slavkov u Brna - Komunitní dům seniorů" dle 
předložených podmínek. 

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení podání nabídek:

1/ Ing.arch.Zdeněk Fránek, Sloupečník 1981/86, 678 01 Blansko IČ:105 31 335

2/ KAMPARA s.r.o., Baračka 220, 685 01 Bučovice, IČ: 292 80 940

3/ nazemi architekti, Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Jugoslávská 92, 613 00 Brno - Černá Pole, IČ: 724 501 51

4/ Ing.arch. Adam Horák, Průchodní 2, Brno 602 00, IČ: 72451271

5/ Atelier RAW s.r.o., Domažlická 12, 612 00 Brno, IČ: 28299442

421/15/RM/2015 Skatepark - zajištění PD

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy se společností LIVINGSTAV s.r.o., Hybešova 
726/42, 602 00 Brno, IČ: 255 52 325 na zpracování projektové dokumentace řešící výstavbu 
skateparkového hřiště na fotbalovém stadionu za cenu 54.450,-Kč vč. DPH.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy se společností LIVINGSTAV s.r.o., 
Hybešova 726/42, 602 00 Brno, IČ: 255 52 325 na zpracování projektové 
dokumentace řešící výstavbu skateparkového hřiště na fotbalovém stadionu za cenu 
54.450,-Kč vč. DPH.

Termín: 30.6.2015

422/15/RM/2015 Žádost pana Petra Zvonka o partnerství Města na akci Gulach open

I. Rada města 
bere předloženou žádost na vědomí a ukládá odboru KT dojednat s panem Zvonkem 
podmínky partnerství.

423/15/RM/2015 Nabídka provozu WC

I. Rada města ukládá
Petru Zvonkovi předložit radě města návrh provozu veřejných WC u městského kina.



424/15/RM/2015 Pojištění - Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí - Slavkov u 
Brna

I. Rada města materiál odkládá.

425/15/RM/2015 Pronájem prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika č. 14/551, se 
společností ALERGOLOGIE Vyškov s.r.o., se sídlem Zahradní 181/2, Vyškov, PSČ 682 01, v 
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1.zajistit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika č. 
14/551, se společností ALERGOLOGIE Vyškov s.r.o., se sídlem Zahradní 181/2, 
Vyškov, PSČ 682 01, v předloženém znění.

Termín: 30.6.2015

426/15/RM/2015 Pronájem bytu č. 1, Palackého nám. 123, Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, Palackého nám. 123, Slavkov u Brna, s panem Aloisem 
Lepkou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou 7 let a nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu s panem Aloisem Lepkou, trvale bytem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1.zajistit uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, Palackého nám. 123, Slavkov u Brna, s 
panem Aloisem Lepkou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Termín: 30.6.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1.zajistit uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu s panem Aloisem Lepkou, trvale 
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , v předloženém znění.

Termín: 30.6.2015

427/15/RM/2015 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - Vinklarová, Moškvan



I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.06.2014 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1237, 
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Vinklarovou Dášou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.06.2018 za smluvní 

nájemné 60,- Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 02.06.2014 k bytu č. 6, sídliště Nádražní 
1193, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Moškvanem Martinem, trvale bytem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to 

do 31.05.2018 za smluvní nájemné 60,- Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1.zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.06.2014 k bytu ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ s paní Vinklarovou Dášou.

Termín: 15.6.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1.zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 02.06.2014 k bytu ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ s panem Moškvanem Martinem.

Termín: 15.6.2015

428/15/RM/2015 Vydání Změny č.1 regulačního plánu zóny Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat Změnu č.1 regulačního plánu zóny Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna v 
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1.předložit Změnu č. 1 regulačního plánu zóny Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna k 
projednání zastupitelstvu města Slavkov u Brna.

Termín: 15.5.2015

429/15/RM/2015 Concentus Moraviae - smlouva

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti 
měst CONCENTUS MORAVIAE se společností Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, 
o.p.s., se sídlem Polní 6, 639 00 Brno, IČO 26235064, v předloženém znění.

430/15/RM/2015 Kompostárna - správní žaloba



I. Rada města souhlasí
se zpětvzetím dvou správních žalob vedených Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 31 Af 
1/2015 a sp. zn. 31 Af 2/2015, týkajících se vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové 
kázně (veřejná zakázka - kompostárna), za předpokladu, že zastupitelstvo město nevyjádří 
s tímto postupem nesouhlas.

II. Rada města předkládá zastupitelstvu města
k projednání další postup ve věci vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně 
(veřejná zakázka - kompostárna).

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.předložit zastupitelstvu města Slavkov u Brna tuto zprávu.

Termín: 15.6.2015

1.2.zajistit zpětvzetí správních žalob podle bodu I.

Termín: 31.12.2015

431/15/RM/2015 Vyvěšení moravské vlajky

I. Rada města nesouhlasí
s vyvěšením moravské vlajky dne 5. 7. 2015.

432/15/RM/2015 Memorandum o spolupráci

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Memoranda o spolupráci při pořádání akcí ve Slavkově u Brna v roce 2015 v 
předloženém znění.

433/15/RM/2015 Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Zámek Slavkov - 
Austerlitz

I. Rada města souhlasí
s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Zámek Slavkov - Austerlitz.

434/15/RM/2015 Oznámení konání akce s ohňostrojem v zámeckém parku dne 18. 6. 2015

I. Rada města bere na vědomí
informace o konání akce s ohňostrojem v zámeckém parku dne 18. 6. 2015.  

435/15/RM/2015 Schválení knižního daru - Slavkovské memento 2015

I. Rada města schvaluje
přijetí knižního daru od nakladatelství Moravská Bastei MOBA, s.r.o.



436/15/RM/2015 Řešení dopravní situace a parkování při Oldtimer festivalu 2015

I. Rada města materiál odkládá.

437/15/RM/2015 Vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
vyřazení majetku z evidence příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz dle 
předloženého soupisu z vyřazovacího protokolu.

438/15/RM/2015 Uvolnění odměn pro zaměstnance ZS-A

I. Rada města zrušuje
usnesení č. 1015/79/RM/2014, část III: " Rada města pozastavuje ZS-A čerpání mzdové 
položky odměny bez předchozího souhlasu zřizovatele.

439/15/RM/2015 ZŠ Komenského - ukončení projektu

I. Rada města bere na vědomí
vrácení prostředků ve výši 140.000 Kč na rezervní fond školy.

II. Rada města schvaluje
napojení zbývajících prostředků na projektovém účtu na rozpočet školy do položky DDHM.

440/15/RM/2015 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení za 1. pololetí 
2015

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 1. pololetí roku 2015 v 
předloženém znění.

441/15/RM/2015 Mimořádná odměna řediteli TSMS

I. Rada města schvaluje
odměnu panu Radoslavu Lánskému za výkon funkce ředitele Technických služeb v 1. pololetí 
roku 2015 v navržené výši.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
při příležitosti ukončení výkonu funkce ředitele Technických služeb Města Slavkova u Brna 

po 25 letech udělit panu Radoslavu Lánskému cenu města za jeho podíl na rozvoji a 

současné podobě města.

442/15/RM/2015 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města



• považovat za splněné body:

145/15, 148/15 z 15. řádného zasedání ZM - 16.06.2014
74/16/II z 16. mimořádného zasedání ZM - 18.8.2014
31/2 z 2. řádného zasedání ZM - 16.12.2014
35/3, 36/3/II, 43/3, 54/3 z 3. řádného zasedání ZM - 23.03.2015
2/1/3, 5/1/2, 7/1 z 1. mimořádného zasedání ZM - 04.05.2015

• vypustit ze sledování:

6.12 z 6. mimořádného zasedání ZM - 15.08.2011
37/10 z 10. řádného zasedání ZM - 18.03.2013
I/10 z 10. mimořádného zasedání ZM - 06.05.2013
74/16/I z 16. mimořádného zasedání ZM - 18.8.2014

• vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

443/15/RM/2015 Program 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna

I. Rada města 
schvaluje program 4. řádného zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

444/15/RM/2015 Zápis z komise pro rozvoj města č.4-2015

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.4-2015.

445/15/RM/2015 Závody motocyklů do vrchu

I. Rada města souhlasí
s poskytnutím veřejného  prostranství na parc. č. 3779 a 3425/3 za účelem konání závodů 
motocyklů do vrchu slavkovskými serpentinami dne 6.6.2015 od 9:00 do 15:00 hod. 
Prostranství bude sloužit jako depo a parkoviště účastníků závodu. Za užívání veřejného 
prostranství bude vybrán poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních 
poplatcích. Současně rada města žádá pořadatele, aby příští obdobné žádosti podal alespoň 
2 měsíce před plánovanou akcí, aby mohla být dostatečně předem informována veřejnost o 
případných omezeních.

446/15/RM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtová opatření č. 19 - 29 v předloženém znění:

RO č. 19 - Dotace - Lesní hospodář
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace - Lesní hospodář                                                       21 200,00 
Kč



Výdaje:
Zařazení nové položky - Lesní hospodář                                                                      21 200,00 
Kč

RO č. 20 - Přeúčtování položky č. 115 - Slavkovský zpravodaj
Výdaje:
Snížení položky č. 115 - Slavkovský zpravodaj (OdPa 3349, Pol 5169, Orj 
14)                                                                                                                                300 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky č. 115 - Slavkovský zpravodaje (OdPa 3349, Pol 5139, Orj 
14)                                                                                                                                300 000,00 Kč

RO č. 21 - Standardizace sociálně-právních služeb ORP
Příjem:
Zařazení nové položky - Dotace - Standardizace SPOD ORP                                   735 100,00 
Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Standardizace SPOD ORP                                                  735 100,00 
Kč

RO č. 22 - Odvody z loterií a jiných podobných her
Příjmy:
Zařazení nové položky - Odvod z loterií a jiných podobných her                            68 500,00 Kč
Zařazení nové položky - Odvod z výherně hracích přístrojů                            1 295 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Odvod do FRR - Rezerva z VHP                                    1 363 500,00 Kč

RO č. 23 - Rozpočtování příjmů
Příjmy:
Zařazení nové položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty 
DSH                                                                                                                           23 700,00 Kč
Zařazení nové položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty 
KT                                                                                                                               184 000,00 Kč
Zařazení nové položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty VV 
(3639)                                                                                                                        21 600,00 Kč
Zařazení nové položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty VV 
(3769)                                                                                                                       14 200,00 Kč
Zařazení nové položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty 
MP                                                                                                                             36 500,00 Kč
Zařazení nové položky -Věcná břemena                                                                22 800,00 Kč
Navýšení položky č. 31 - Příspěvky od obcí (pol 4121)                                        39 700,00 Kč

Výdaje:
Navýšení položky č. 125 - Rezerva                                                                   342 500,00 Kč

RO č. 24 - Vyrovnání výdajů podle výkazu FIN 2-12 - Dopravní obslužnost
Výdaje:
Navýšení položky č. 67 - Dopravní obslužnosti                                                1 500,00 Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 125 - Rezerva                                                                       1 500,00 Kč



RO č. 25 - ZS-A - Hospodářský výsledek
Příjmy:
Zařazení nové položky - Odvod hospodářského výsledku ZS-A za rok 2014     450 000,00 Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 125 - Rezerva                                                                       450 000,00 Kč

RO č. 26 - Účelový příspěvek ZS-A - Financování oslav 600 let výročí a úpravy aktuálních 
výstav
Výdaje:
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek ZS-A - Výstava 600 let vročí od udělení 
městského 
privilegia                                                                                                                       270 000,00 
Kč
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek ZS-A - Úprava aktuálních výstav      180 000,00 
Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 125 - Rezerva                                                                                450 000,00 
Kč

RO č. 27 - IR - Retenční nádrž Tyršova

Výdaje:
Zařazení nové položky - Retenční nádrž Tyršova                                                     60 000,00 Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 125 - Rezerva                                                                                 60 000,00 Kč

RO č. 28 - Dešťové vpusti
Výdaje:
Zařazení nové položky - IR - Dešťové vpusti                                                              70 000,00 
Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 125 - Rezerva                                                                                  70 000,00 
Kč

RO č. 29 - IR - Navýšení položky č. 90 - Nemovitosti - znalecké posudky, poplatky za 
vkladové řízení, daň
Výdaje:
Navýšení položky - IR - Nevovitosti - znalecké posudky, poplatky za vkladové řízení, 
daň                                                                                                                               50 000,00 Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 125 - Rezerva                                                                              50 000,00 Kč

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1.předložit RO č. 19 - 29 zastupitelstvu města ke schválení v předloženém znění.

Termín: 30.6.2015



447/15/RM/2015 Žádost o prodej pozemku parc. č. 1787/51 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé Jeklovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas s prodejem pozemku parc. č. 1787/51 orná půda o celkové výměře 162m2 v k.ú. 
Slavkov u Brna za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 5163-434/13 ve výši 

1.500,-Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek ve výši 
1.000,-Kč za návrh na vlad do katastru nemovitostí) uhradí žadatelé.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit zastupitelstvu města k projednáníní žádost o prodej pozemku parc. č. 
1787/51 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 15.6.2015

448/15/RM/2015 Plánovací smlouva Zlatá Hora - p. Šťastný

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření dodatku č.1 k plánovací smlouvě ze dne 3.4.2013 ve věci výstavby 
infrastruktury v lokalitě pod Zlatou Horou v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit do ZM návrh na schválení uzavření dodatku č.1 k plánovací smlouvě ze dne 
3.4. 2013 ve věci výstavby infrastruktury v lokalitě pod Zlatou Horou v předloženém 
znění.

Termín: 5.6.2015

449/15/RM/2015 Zpráva o nestandardních nájemních vztazích

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.po vyjádření finančního výboru předložit zprávu o nestandardních nájemních vztazích 
zastupitelstvu města Slavkov u Brna.

Termín: 30.9.2015

450/15/RM/2015 Zápis z komise pro životní prostředí

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro životní prostředí č. 10/2015 v předloženém znění.



451/15/RM/2015 Vyřazení majetku, návrh na odprodej majetku

I. Rada města bere na vědomí

vyřazení movitého majetku - kartotéky, inventární číslo 21358 v pořizovací ceně 27 179,00 
Kč a inventární číslo 20255 v pořizovací ceně 25 119,80 Kč.

II. Rada města schvaluje

odprodej výše uvedeného movitého majetku za navrhovanou cenu dle aktuálních ceníků 
308,00 Kč za 1 kus.

452/15/RM/2015 Slavkov u Brna - stanice HZS JmK a JSDH Slavkov u Brna

I. Rada města 
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Slavkov u Brna - stanice HZS a 
JmK a JSDH Slavkov u Brna" rozhoduje o vyloučení uchazeče Ateliér Velehradský, s.r.o., 
Libušino údolí 76, 623 00 Brno, IČ: 29263140, z dalšího procesu zadávání veřejné zakázky z 
důvodu chybějící požadované smlouvy o dílo a licenční smlouvy.

II. Rada města 
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Slavkov u Brna - stanice HZS a 
JmK a JSDH Slavkov u Brna" rozhoduje o vyloučení uchazeče STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., 
Orlí 7, 602 00 Brno, IČ: 27714870, z dalšího procesu zadávání veřejné zakázky z důvodu 
nevyjasnění identifikace uchazeče.

III. Rada města schvaluje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Slavkov u Brna - stanice HZS a 
JmK a JSDH Slavkov u Brna"  přidělení zakázky uchazeči Promed Brno, s.r.o., Žitná 19, 621 
00 Brno, IČ: 18825885 za nabídkovou cenu 713 900,- Kč vč DPH. 

IV. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo a licenčí smlouvy se subjektem Promed Brno spol. s r.o., Žitná 19, 
621 00 Brno, IČ: 18825885 na vypracování projketové dokumentace na akci: "Slavkov u 
Brna - stanice HZS JmK a JSDH Slavkov u Brna" za cenu 713 900,- Kč vč. DPH v předloženém 
znění po zajištění financování

V. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření smlouvy o dílo a licenčí smlouvy se subjektem Promed Brno spol. s 
r.o., Žitná 19, 621 00 Brno, IČ: 18825885 na vypracování projektové dokumentace 
"Slavkov u Brna - stanice HZS JmK a JSDH Slavkov u Brna" za cenu 713 900,- Kč vč. 
DPH po zajištění financování.

Termín: 31.7.2015



453/15/RM/2015 Digitální povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností

I. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1.odpovědět na nabídku Jihomoravského kraje s tím, že obec s rozšířenou působností 
Slavkov u Brna se zapojí do spolupráce na tvorbě digitálního povodňového plánu 
obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna.

Termín: 12.6.2015

454/15/RM/2015 Rekonstrukce ulice Smetanova III. etapa - Slavkov u Brna

I. Rada města ruší
výběrové řízení z důvodu uvedených ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na akci 
"Rekonstrukce ulice Smetanova III.etapa - Slavkov u Brna".

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

III. 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/ STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IĆ: 60838744
3/ Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560

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

Členové komise: Bc. Libor Eliáš, pan Jan Hudec, pan Petr Zvonek, Ing. Petr Lokaj, Ing. arch. 

Dušan Jakoubek.

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

455/15/RM/2015 Pověření odboru sociálních věcí

I. Rada města svěřuje
podle § 102 odst. 3 zákona o obcích  městskému úřadu, odboru sociálních věcí, rozhodování 
o vydání souhlasu obce podle § 33 odst. 6 z.č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů.


