
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 18. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 31.7.2015

536/18/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 17. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

1365/89/III z 89. schůze RM - 10.09.2014
267/10/2 z 10. schůze RM - 25.3.2015
310/11 a 311/11 z 11. schůze RM - 08.04.2015
433/15 a 449/15/II z 15. schůze RM - 03.06.2015
464/16 z 16. schůze RM - 24.06.2015
506/17,  507/17/II,  508/17,  509/17,  510/17,  516/17,  529/17/II  ze  17.  schůze  RM  -
13.07.2015

další úkoly trvají.

537/18/RM/2015 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit  rozbory  hospodaření  města Slavkov u  Brna  za II.  čtvrtletí  2015 v  předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

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

Termín: 30.9.2015

538/18/RM/2015 Rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí roku 2015



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

Termín: 30.9.2015

539/18/RM/2015 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací - TSMS, ZS-A za II. čtvrtletí 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozbory hospodaření příspěvkových organizací - TSMS, ZS-A za II. čtvrtletí 2015 v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit rozbory hospodaření příspěvkových organizací - TSMS, ZS-A za II. čtvrtletí
2015 zastupitelstvu města Slavkov u Brna.

Termín: 30.9.2015

540/18/RM/2015 Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit  rozbory  hospodaření  školských  příspěvkových  organizací  za  II.  čtvrtletí  2015  v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  rozbory  hospodaření  školských  příspěvkových
organizací ke schválení.

Termín: 30.9.2015



541/18/RM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření č. 40 v následujícím znění:

RO č. 40 - Dotace JMK - Napoleonské hry 2015
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace JMK - Napoleonské hry 2015                             140 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení  nové  položky  -  Účelový  neinvestiční  příspěvek  ZS-A  -  Napoleonské  hry
2015                                                                                                                             140 000,00 Kč

RO č.  41  -  Dotace  JMK -  Stanice  hasičského  záchranného sboru  JMK a  sboru  jednotky
dobrovolných hasičů
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace JMK - Stanice hasičského záchranného sboru JMK a sboru
jednotky SDH                                                                                                               700 000,00
Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - IR - Stanice hasičského záchranného sboru JMK a sboru jednotky
SDH                                                                                                                                700 000,00
Kč

RO č. 42 - Účelový příspěvek ZSA - Napoleonské hry 2015
Výdaje - snížení položky Vzpomínkové akce       120 000,00 Kč
Výdaje - účelový příspěvek ZSA  120 000,00 Kč

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  rozpočtové  opatření  č.  40  -  42  zastupitelstvu  města  ke  schválení  v
předloženém znění.

Termín: 31.8.2015

542/18/RM/2015 Směna pozemků se společností GOLF INVEST AUSTERLITZ a.s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  ukončení Smlouvy o budoucí směnné smlouvě ze dne 23.11.2010 se společností
GOLF INVEST AUSTRLITZ, a.s., sídlem Na golfovém hřišti 1020, 684 01 Slavkov u Brna, IČO:
63495201, formou dohody k 15.08.2015, na základě důvodů uvedených v důvodové zprávě.



II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemků a to pozemek parc. č. 1085/12 zastavěná plocha a nádvoří, části
pozemků parc. č. 1085/6 ostatní plocha a parc. č. 1085/1 trvalý travní porost, vše v k.ú.
Slavkov u Brna o celkové výměře cca 800m2 za část pozemku parc. č. 1089/14  o výměře

cca 675m2 v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je společnost GOLF INVEST AUSTERLITZ,
a.s., sídlem Na golfovém hřišti 1020, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 63495201, dle předložené
projektové  dokumentace,  s  finančním  vyrovnáním  rozdílu  hodnoty  směňovaných
nemovitostí podle jejich výměr dle geometrického zaměření a jejich odhadních cen.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu města ke schválení ukončení Smlouvy o  budoucí  směnné
smlouvě ze dne 23.11.2010 se společností GOLF INVEST AUSTRLITZ, a.s., sídlem Na
golfovém hřišti  1020,  684 01 Slavkov u  Brna,  IČO:  63495201,  formou dohody k
15.08.2015, na základě důvodů uvedených v důvodové zprávě a k projednání směnu
pozemku  parc.  č.  1085/12  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  části  pozemků  parc.  č.
1085/6 ostatní plocha a parc. č. 1085/1 trvalý travní porost, v k.ú. Slavkov u Brna o
celkové výměře cca 800m2  ve vlastnictví  města Slavkov u Brna za část pozemku

parc.  č.  1089/14   o  výměře  cca  675m2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  ve  vlastnictví
společnosti GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s., sídlem Na golfovém hřišti 1020, 684 01
Slavkov u Brna, IČO: 63495201, dle předložené projektové dokumentace.

Termín: 31.7.2015

543/18/RM/2015 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1238/1 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé
Hrubí

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1238/1 ostatní plocha v

k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 36m2 dle přiložené situace.

Termín: 18.8.2015

544/18/RM/2015 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3228/3 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3228/3 ostatní plocha, o výměře 58m2 v k.ú.
Slavkov u Brna z vlastníctví pana Ladislava Prucha, ░░░░ ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ do vlastnictví města.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města návrh na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3228/3
v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 30.9.2015

545/18/RM/2015 Podnět pana Červenky na připojení

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

546/18/RM/2015 Dohoda o podmínkách provedení stavby - paní Eva Juráková a pan Pavel Pučera

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o podmínkách provedení stavby na pozemku města Slavkov u Brna
parc. č. 623 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníků Mgr. Evy Jurákové, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a pana Pavla Pučery, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ k realizaci
stavby "Novostavba RD Koláčkovo nám. k.ú. Slavkov u Brna, parc. č. 604", v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách provedení stavby se stavebníky Mgr. Evou
Jurákovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  a  panem Pavlem Pučerou,  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

Termín: 29.8.2014

547/18/RM/2015 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - PharmDr. Foltínová

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dohody o podmínkách vybudování stavby VO na pozemku parc.č. 438/1 v k.ú.
Slavkov  u Brna,  vlastněném PharmDr.  Monikou Foltínovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░
která zakládá právo města Slavkov u Brna, ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░
k realizaci stavby "Slavkov, ul. Čs. armády - Úprava veřejného osvětlení" , v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  s  PharmDr.  Monikou
Foltínovou░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

Termín: 31.8.2015

548/18/RM/2015 Žádost o výpůjčku - JUNÁK

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem JUNÁK - český skaut, středisko Slavkov u Brna z.s.,
sídliště Nádražní 1664, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 658 41 832, na užívání 6 ks staveništních
buněk  na  pozemku  parc.  č.  2713/1  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  dle  podmínek  uvedených  v
důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce s organizace JUNÁK - český skaut, středisko
Slavkov u  Brna  z.s.,  sídliště  Nádražní  1664,  684 01 Slavkov u  Brna,  IČ:  658 41
832 na užívání staveništních buněk na pozemku parc. č. 2713/1 v k.ú. Slavkov u
Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 31.8.2015

549/18/RM/2015 Přehled výnosů a výdajů z krátkodobých pronájmů a akcí SC Bonaparte za druhé
čtvrtletí 2015

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

550/18/RM/2015 Prodloužení servisní smlouvy

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dvou Doplňků 4-letého servisního zabezpečení o provádění technické péče na
strojích  Xerox  (výrobní  číslo:  3884441691  a  výrobní  číslo:  3962797490)  se  společností
XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o., IČ: 48109193, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151,
PSČ  130 00, v předložených zněních.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit  uzavření  dvou  Doplňků  4-letého  servisního  zabezpečení  o  provádění
technické péče na strojích Xerox se společností XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o., IČ:
48109193, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ  130 00, v předložených



zněních. 

Termín: 31.8.2015

551/18/RM/2015 Přijetí daru - moravská vlajka

I. Rada města schvaluje
přijetí daru "moravská vlajka o velikosti 100 x 150 cm" od společnosti ALERION s. r. o., IČ:
26927365, se sídlem Brno, Chaloupkova 1, PSČ  612 00, do vlastnictví města Slavkov u Brna.

552/18/RM/2015 Místní akční plán rozvoje vzdělávání

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit, aby město Slavkov u Brna bylo žadatelem o dotaci na zpracování Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání v území SO ORP Slavkov u Brna a nositelem tohoto Projektu pro
území SO ORP Slavkov u Brna.

553/18/RM/2015 Dotační monitoring - návrh smlouvy

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy, se sídlem Královopolská 139, 612 00

Brno, IČO: 65338090.

554/18/RM/2015 Pověření k projednání správních deliktů

I. Rada města pověřuje
odbor živnostenský  úřad  Městského  úřadu  Slavkov  u  Brna  ukládáním  pokut  ve  věcech
samostatné působnosti  obce v souvislosti  s porušením Nařízení města Slavkov u Brna č.
1/2013 (tržní řád) v platném znění.

555/18/RM/2015 Žádost o pořádání soutěže Českého poháru v zimním plavání

I. Rada města vyhovuje
žádosti plaveckého oddílu FIDES Brno a schvaluje konání soutěže Českého poháru v zimním
plavání dne 10.10.2015 na městském koupališti.

556/18/RM/2015 Napoleonské hry 2015

I. Rada města bere na vědomí
organizační zajištění Napoleonských her 2015.



II. Rada města schvaluje
dohodu  o  spolupořadatelství  Napoleonských  her  2015  v  prostorách  ZS-A  a  obecních
prostorách města Slavkov u Brna v předloženém znění, za podmínky doplnění licence k foto
a  videozáznamům  z  akce  pro  ZSA  a  města  Slavkov  u  Brna  a  za  podmínky  schválení
financování zastupitelstvem města.

III. Rada města souhlasí
s  využitím  navržených  ploch  jako  záchytných  parkovišt  pro  produkční  tým,  účinkující,
prodejce a vinaře, kteří budou zajišťovat program Napoleonských her 2015.     

557/18/RM/2015 Žádost o napojení Fondu investic

I. Rada města souhlasí
s napojením Fondu investic v předloženém znění.

II. Rada města souhlasí
s úpravou rozpočtu ZS-A v předloženém znění.

558/18/RM/2015 ZŠ Komenského - navýšení kapacity školní jídelny

I. Rada města souhlasí
se zahájením přípravných prací pro navýšení kapacity školní jídelny a s použitím prostředků rezervního

fondu školy do výše 157.000 Kč v souladu s důvodovou zprávou.

559/18/RM/2015 ZŠ Komenského - vyúčtování ME Slovinsko

I. Rada města bere na vědomí
vyúčtování  účelového  příspěvku  ve  výši  150.000  Kč  na  účast  Glitter  Stars  na  ME  ve
Slovinsku.

II. Rada města ukládá
řediteli  školy vrátit  zbývající  část účelových prostředků ve výši  6.325,70 Kč do rozpočtu
města.


