
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 24. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 19.10.2015

699/24/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 23. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

462/16/2 z 16. schůze RM - 24.06.2015
613/21, 615/21, 616/21, 619/21/1, 620/21, 621/21, 628/21 z 21. schůze RM - 07.09.2015
652/22, 653/22, 654/22, 655/22, 663/22, 664/22 z 22. schůze RM - 21.09.2015
673/23/III, 675/23, 680/23, 681/23, 682/23, 683/23 z 23. schůze RM - 05.10.2015
45/15/1 z 15. schůze MRM - 08.10.2015

vypouští ze sledování:

556/18/II z 18. schůze RM - 31.07.2015

další úkoly trvají.

700/24/RM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtová opatření č. 54 - 57 v předloženém znění:

RO č. 54 - Financování projetků Evropa pro občany
Výdaje:
Snížení položky č. 125 - Rezerva                                                                                 55 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Projekt Evropa pro občany                                                  55 000,00
Kč

RO č. 55 - Dotace - Lesní hospodář
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - Lesní hospodář                                                               20 000,00
Kč
Výdaje:



Zařazení nové položky - Lesní hospodář                                                                      20 000,00
Kč

RO č. 56 - Dotace SMO
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace SMO                                                                                 149 000,00
Kč
Výdaje:
Navýšení položky - Svaz měst a obcí                                                                          149 000,00
Kč

RO č. 57 - Úprava rozpočtu dle výkazu FIN 2-12
Příjmy: 
Zařazení nové položky - Splátky obyvatelstva                                                              2 500,00
Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 72 - Podíl k dotaci - Protipovodňový informační systém            49 300,00
Kč
Navýšení položky č. 67 - Dopravní obslužnost                                                               1 000,00
Kč
Navýšení položky č. 125 - Rezerva                                                                               50 800,00
Kč

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  výše  uvedená  rozpočtová  opatření  č.  54  -  57  zastupitelstvu  města  ke
schválení v předloženém znění.

Termín: 31.12.2015

701/24/RM/2015 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za III, čtvrtletí 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí 2015 v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové



1.1. předložit  Rozbory  hospodaření  města  Slavkov  u  Brna  za  III.  čtvrtletí  2015
zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 31.12.2015

702/24/RM/2015 Rozbory hospodaření VHČ za III. čtvrtletí roku 2015

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

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit  zastupitelsvu  města  ke  schválení  plnění  plánu  vedlejší  hospodářské
činnosti za III. čtvrtletí roku 2015 v předloženém znění.

Termín: 14.12.2015

703/24/RM/2015  Rozbory  hospodaření  příspěvkových  organizací  města  -  TSMS  a  ZS-A  za  III.
čtvrtletí 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozbory hospodaření příspěvkových organizací města Slavkov u Brna - TSMS a ZS-A
za III. čtvrtletí 2015 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  rozbory  hospodaření  příspěvkových  organiziací  města  Slavkov  u  Brna -
TSMS a ZS-A za III. čtvrtletí 2015 zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 31.12.2015

704/24/RM/2015 Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací města Slavkov u Brna za
III. čtvrtletí 2015 v předložené znění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací města Slavkov u
Brna za III. čtvrtletí 2015 zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 31.12.2015

705/24/RM/2015 Žádost o dotaci - Tennis club Austerlitz, s. r. o.

I. Rada města schvaluje

poskytnutí příspěvku Tennis club Austerlitz, se sídlem Kaunicova 633, Slavkov u Brna 684

01, IČ: 29352673 ve výši 40 000,00 Kč.

II. Rada města souhlasí

s užitím znaku města společností Tennis club Austerlitz, s. r. o.

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 společností  Tennis club Austerlitz,  s.  r.  o.,  se
sídlem Kounicova 633, Slavkov u Brna 684 01, IČ: 29352673.

Termín: 30.11.2015

706/24/RM/2015 Žádost o dotaci - Sdružení právnických osob Slavkovské bojiště Austerlitz

I. Rada města materiál odkládá.

707/24/RM/2015 Místní akční plán rozvoje vzdělávání

I. Rada města schvaluje
zapojení škol a školských zařízení, kterých je město Slavkov u Brna zřizovatelem, tedy: 

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov,

Základní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov,
Mateřská  škola  Zvídálek,  Komenského  nám.  495,  Slavkov  u  Brna,  přispěvková
organizace,
Základní umělecká škola Františka France, Komenského nám. 525, okres Vyškov,
Dům dětí a mládeže, Slavkov u Brna, okres Vyškov,



do aktivit projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit souhlas se zapojením města Slavkov u Brna do projektu "Místní akční plán rozvoje
vzdělávání pro území ORP Slavkov" předkládaného do Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit závazek financování projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP
Slavkov", s předpokládaným obdobím realizace únor 2016 - leden 2018, z rozpočtu města
Slavkov u Brna do výše 5 % celkových způsobilých výdajů, tj. 150 000,- Kč a doporučuje
schválit zabezpeční prostředků na předfinancování projektu.

IV. Rada města pověřuje
2.  místostarostu  Mgr.  Petra  Kostíka  ke  všem právním jednáním souvisejícím s  realizací
projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Slavkov".

V. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1. udělit  Mgr.  Petru  Kostíkovi  plnou  moc  k  zastupování  města  Slavkov  u  Brna  ve
věci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Slavkov".

Termín: 23.10.2015

708/24/RM/2015 Informace o kompostárně

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

II. Rada města souhlasí
s  postupem podání  žádosti  o  prodloužení  termínu posečkání  odvodu penále za porušení
rozpočtové kázně.

709/24/RM/2015 Postupná obnova zámku

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností PROXIMA PROJEKT, s.r.o., IČ: 607 27 012 na realizaci
projektové dokumentace obnovy části zámecké zdi v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností PROXIMA PROJEKT, s.r.o., IČ: 607 27
012 na realizaci projektové dokumentace obnovy části zámecké zdi v předloženém
znění.

Termín: 31.10.2015

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. předložit  do  rady  města  návrh  na  uzavření  smlouvy  na  zajištění  projektového
mažera  dotačních  projektů  "Postupná  obnova  zámku  -  zpřístupnění  valů"  a
"Cyklostezka Slavkov u Brna - Hodějice" ve vztahu k poskytovateli dotace v rámci
podání žádosti, během realizace a po dobu udržitelnosti.

Termín: 31.10.2015

3. Ing. Petru Lokajovi

3.1. projednat se zástupci památkové péče možnost instalace výtahu v budově zámku a
obnovy čínského altánu a v případě kladného stanoviska předložit do rady města
návrh smlouvy o dílo na zajištění projektových dokumentací.

Termín: 9.11.2015

710/24/RM/2015 Petice občanů - výběh pro psy

I. Rada města bere na vědomí
podané petice a stanoviska občanů k návrhu umístění plochy pro volný pohyb psů na ulici
Litavská a postupuje je jako podklad pro jednání ve věci připravované vyhlášky o volném
pohybu psů na veřejném prostranství.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. odpovědět adresátům petic a stanovisek ve věci plochy pro volný pohyb psů v tom
smyslu, že s jejich peticemi a stanovisky bude pracováno při projednávání návrhu
nové vyhlášky o volném pohybu psů na veřejném prostranství.

Termín: 31.10.2015

711/24/RM/2015 Parkování - Malinovského

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. prověřit a navrhnout možnosti úpravy parkování na ulici Malinovského a Jiráskova.



Termín: 9.11.2015

712/24/RM/2015 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - RD ul. Havlíčkova

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemku města parc.č. 2122 v k.ú.
Slavkov u Brna v předloženém znění. Tato dohoda zakládá právo stavebníka, paní Kateřiny
Andrlové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ k realizaci vodovodní a kanalizační přípojky v
pozemku  města  parc.č.  2122  pro  realizaci  stavebních  úprav  RD Havlíčkova  518,  68401
Slavkov u Brna  na parc. č. 2177 v k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  Dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  s  paní  Kateřinou
Andrlovou░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v předloženém znění. 

Termín: 13.11.2015

713/24/RM/2015 Personální zajištění přípravy projektu MAP

I. Rada města schvaluje
uzavření pracovní smlouvy s paní Alenou Horákovou.

II. Rada města svěřuje
starostovi  města  Slavkov  u  Brna  Michalu  Boudnému  pravomoc  rozhodnout  o  uzavření
pracovního poměru s paní Alenou Horákovou a stanovení platu podle zvláštních předpisů.

714/24/RM/2015 Vzpomínkové akce - výběr dodavatele

I. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Vzpomínkové akce 2015 k
210.  výročí  bitvy  u  Slavkova  ve  dnech  4.-6.12.2015"  rozhoduje  o  tom,  že  nejvhodnější
nabídka byla podána uchazečem Jezdecký klub Acaballado o.s., Kopečná 987/11, 602 00
Brno, IČ: 226 11 657.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na akci: "Vzpomínkové akce 2015 k 210. výročí bitvy u Slavkova ve dnech
4.-6.12.2015" se subjektem Jezdecký klub Acaballado o.s., Kopečná 987/11, 602 00 Brno,
IČ: 226 11 657 v předloženém znění.

III. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy na akci:  "Vzpomínkové akce 2015 k 210. výročí bitvy u
Slavkova  ve  dnech  4.-6.12.2015"  se  subjektem  Jezdecký  klub  Acaballado  o.s.,
Kopečná 987/11, 602 00 Brno, IČ: 226 11 657 v předloženém znění.

Termín: 17.7.2014

715/24/RM/2015 Zvýšení nájemného (pachtovného) - společnost Agria a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 13.01.2006 se společností Agria a.s., sídlem
Nížkovice 74, PSČ 684 01, IČ: 60699175, jehož předmětem je zvýšení nájemného na 3,25%
z průměrné ceny půdy platné dle vyhlášky č.  298/2014 Sb. Roční nájemné (pachtovné),
počínaje rokem 2015, činí 96.858,-Kč za užívání pozemků na LV č. 1165 v k.ú. Hodějice, na
LV č. 2042 v k.ú. Nížkovice a LV č. 803 v k.ú. Němčany.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 13.01.2006 se společností
Agria  a.s.,  sídlem Nížkovice 74,  PSČ 684 01,  IČ:  60699175,  jehož předmětem je
zvýšení  nájemného  na  3,25%  z  průměrné  ceny  půdy  platné  dle  vyhlášky  č.
298/2014 Sb. Roční nájemné (pachtovné), počínaje rokem 2015, činí 96.858,-Kč za
užívání pozemků na LV č. 1165 v k.ú. Hodějice, na LV č. 2042 v k.ú. Nížkovice a LV č.
803 v k.ú. Němčany.

Termín: 30.11.2015

716/24/RM/2015 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Hladíková

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29.10.2014 k bytu č. 8, sídliště Nádražní

1191, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Lenkou Hladíkovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.10.2018 za

smluvní nájemné 60,- Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29.10.2014 k bytu ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ s paní Lenkou Hladíkovou.



Termín: 31.10.2015

717/24/RM/2015 Zápis z komise pro životní prostředí č. 12/2015

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 12/2015 z komise pro životní prostředí.

718/24/RM/2015 Zprostředkovatelská smlouva - Český MEDIÁTOR s. r. o.

I. Rada města materiál odkládá.

719/24/RM/2015 Přehled výnosů a výdajů z krátkodobých pronájmů a akcí SC Bonaparte za třetí
čtvrtletí 2015

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

720/24/RM/2015 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN BD č. 3 M plus"

I. Rada města ruší
své usnesení č. 515/17/RM/2015 ze dne 13.07.2015.

II. 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, týkající se
pozemků parc. č. 354/29 ostatní plocha, 354/17 orná půda, 357/6 zahrada, 357/5
zahrada a 354/13 orná půda, v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené
situace (stavba s  názvem "Slavkov,  kabel  NN BD č.  3  M plus")  v  předloženém
znění.

III. 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, týkající se pozemků parc. č. 354/29 ostatní plocha, 354/17
orná půda, 357/6 zahrada, 357/5 zahrada a 354/13 orná půda, vše v k. ú.
Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené situace (stavba s názvem
"Slavkov, kabel NN BD č. 3 M plus") v předloženém znění.

Termín: 30.11.2015



721/24/RM/2015 ZŠ Komenského - stanovení úplaty ve školním klubu

I. Rada města schvaluje
výši  úplaty  pro  školní  rok  15/16 ve  školním klubu pro  jednotlivé  kroužky  dle  přiložené
tabulky.

722/24/RM/2015 ZŠ Komenského - přijetí dotace z Výzvy č. 57

I. Rada města bere na vědomí
přijetí dotace  v rozhodnutí č. 1316/57/7.1.1/2015 v rámci projektu Technické dovednosti
č. CZ.1.07/1.1.00/57.1326 ve výši 204.112 Kč na zvýšení technických dovedností žáků.

723/24/RM/2015 ZŠ Komenského - vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
vyřazení třípatrové pece inv.č. 17 z majetku Základní školy Slavkov u Brna, Komenského
náměstí 495, okres Vyškov.

II. Rada města nepřijímá
nabídku  Základní  školy  Slavkov  u  Brna,  Komenského  náměstí  495,  okres  Vyškov,
na bezúplatné nabytí vyřazeného  majetku (třípatrová pec, inv.č.17) do svého vlastnictví . 

III. Rada města souhlasí
s převedením vyřazeného majetku (třípatrová pec, inv. č. 17) do vlastnictví jiné osoby -
Integrované střední školy ve Slavkově u Brna, a to bezúplatně. 

724/24/RM/2015 MŠ Zvídálek - Žádost o přijetí finančního daru

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek přijetí finančního daru ve výši 5000,-Kč dle předložené zprávy.

725/24/RM/2015 Oznámení schválení projektu ZŠ Tyršova

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

726/24/RM/2015 Přehled podaných stížnosti na MěÚ za II. a III. čtvrtletí roku 2015

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu.


