
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 26. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 16.11.2015

748/26/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 25. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

471/16/1, 471/16/2, 483/16/I z 16. schůze RM - 24.06.2015

577/19/1, 579/19 z 19. schůze RM - 10.08.2015

687/23 z 23. schůze RM - 05.10.2015
705/24, 707/24/V, 709/24/2, 712/24 z 24. schůze RM - 19.10.2015
731/25, 735/25 z 25. schůze RM - 02.11.2015

vypouští ze sledování:

627/21/2 z 21. schůze RM - 07.09.2015

další úkoly trvají.

749/26/RM/2015 Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit Rozpočet města Slavkov u Brna na rok 2016 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit zastupitelstvu města Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2016.

Termín: 16.11.2015

2. Ing. Simoně Vaňkové

2.1. zveřejnit Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2016 na úřední desce.

Termín: 27.11.2015



750/26/RM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit soubor rozpočtových opatření č. 60 - 63 v předloženém znění:

RO č. 60 - Kompostárna
Výdaje:
Snížení položky - Rezerva - Kompostárna                                                              7 848 000,00
Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Odvod do FRR - Kompostárna                                       7 848 000,00
Kč

RO č. 61 - Půjčka z FB - Předfinancování projektů IROP
Příjmy:
Snížení položky - Půjčka z FRR (projekty IROP)                                                   1 000 000,00
Kč
Výdaje:
Snížení položky - Projekty IROP                                                                             1 000 000,00
Kč

RO č. 62 - Dotace JMK - HZS a SDH
Výdaje:
Snížení  položky  -  IR  -  Stanice  hasičského  záchranného  sboru  JMK  a  sboru  jednotky
SDH                                                          
                                                                                                                                700 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení  nové  položky  -  Odvod  do  FRR  -  Dotace  JMK  -  stanice  HZS  JMK  a  sboru
JSDH                                                                                                                        700 000,00 Kč

RO č. 63 - Dotace MŠMT - ZŠ Komenského
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace MŠMT - ZŠ Komenského                                       205 000,00
Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek - ZŠ Komenského - dotace MŠMT    205 000,00 Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

RO č. 60 - Kompostárna v aktuální hodnotě po odečtení případných nadměrných odpočtů za



měsíc říjen a listopad 2015.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  výše  uvedná  rozpočtová  opatření  č.  60  -  63  zastupitelstvu  města  ke
schválení.

Termín: 14.12.2015

751/26/RM/2015 Odpis pohledávek

I. Rada města schvaluje

odpis pohledávek skupiny 1.  Soupis pohledávek k odepsání  podle odborů (veřejnoprávní
vztahy) v celkové hodnotě 459 894,00 Kč (viz seznam č. 1 příloha), z nichž žádná jednotlivá
pohledávka nepřesahuje hodnotu 20 000,00 Kč.

II. Rada města schvaluje

odpis  pohledávek  skupiny  2.  Soupis  pohledávek  k  odepsání  z  jiných  vztahů  -
obchodněprávních aj. za následující pohledávky:

- Vystavené faktury za havarijní stav střech z roku 1998 ve výši 9 248,00 Kč,
- Pokutu životního prostředí z roku 2006 ve výši 11 500,00 Kč,
- Pohledávku ISOM, která vznikla v roce 2003 ve výši 17 000,00 Kč,
- Pohledávku z titulu nevymahatelného výživného z roku 2007 ve výši 2 292,00 Kč.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit odpis pohledávek ze soupisu Pohledávky z jiných vztahů - obchodněprávních aj.:

- odpis faktur vystavených (vzniklých před rokem 2010) ve výši 42 627,80 Kč,
- odpis pohledávky z prodej pozemků Ulmanových z roku 1996 v hodnotě 48 920,00 Kč,
- odpis souhrnu pohledávek Stavebního a územně plánovacího úřadu vzniklých před rokem
1999 v celkové výši 289 653,49 Kč,
- odpis pohledávky za užívání veřejného prostranství vzniklé před rokem 1996 v hodnotě 21
651,00 Kč,
- odpis pohledávky za přeplatek sociálních dávek ve výši 48 624,00 Kč.

IV. Rada města ukládá



1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení odpis pohledávek ze soupisu Pohledávky
z jiných vztahů - obchodněprávních aj.

- odpis faktur vystavených (vzniklých před rokem 2010) ve výši 42 627,80 Kč,
- odpis pohledávky z prodej pozemků Ulmanových z roku 1996 v hodnotě 48 920,00
Kč,
- odpis souhrnu pohledávek Stavebního a územně plánovacího úřadu vzniklých před
rokem 1999 v celkové výši 289 653,49 Kč,
-  odpis pohledávky za užívání veřejného prostranství  vzniklé před rokem 1996 v
hodnotě 21 651,00 Kč,
- odpis pohledávky za přeplatek sociálních dávek ve výši 48 624,00 Kč.

Termín: 14.12.2015

752/26/RM/2015 Zápisy z jednání školské rady ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova

I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 3/2015 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám.
495, okres Vyškov a zápis č. 3/2015 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna,
Tyršova 977, okres Vyškov.

II. Rada města bere na vědomí
doporučení  školské  rady  ZŠ  Komenského  a  školské  rady  ZŠ  Tyršova  zabývat  se
problematikou účelového finančního příspěvku ve výši 200 tis. Kč na zajištění správce školní
PC sítě.

753/26/RM/2015 Žádost o poskytnutí dotace/grantu z rozpočtu města - Babybox

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
poskytnout finanční příspěvek zapsanému spolku Baby box pro odložené dě� - STATIM, z. s., se sídlem Pod Oborou 88, 140

00 Praha 10 - Hájek.

754/26/RM/2015 Žádost o  prodej pozemku parc.  č.  2741/9 v k.ú.  Slavkov u Brna -  společnost
LIKO-S a.s.

I. Rada města nesouhlasí
na základě doporučení komise pro životní prostředí s prodejem požadované části pozemku.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. jednat se společností LIKO-S a.s.,  sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna,
IČO: 60734795, ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 2741/9 v k.ú. Slavkov u
Brna v šířce 1-2m.

Termín: 30.11.2015

755/26/RM/2015 Rekonstrukce VO ulice Bezručova

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy o  dílo  na  akci:  "Rekonstrukce veřejného osvetlění  v  ulici  Bezručova  -
Slavkov u Brna" se společností ELEKTRO-PEGAS s.r.o., IČ: 255 98 236 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci: "Rekonstrukce veřejného osvetlění v ulici
Bezručova - Slavkov u Brna" se společností ELEKTRO-PEGAS s.r.o., IČ: 255 98 236 v
předloženém znění.

Termín: 23.11.2015

756/26/RM/2015 Projektový manažer - obnova zámku+cyklostezka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zajištění vypracování žádosti o dotaci z evropských fondů na akci
řešící obnovu areálu zámku a výstavbu cyklostezky Slavkov u Brna - Hodějice se společností
AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 269 54 770.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zajištění  vypracování  žádosti  o  dotaci  z
evropských  fondů  na  akci  řešící  obnovu  areálu  zámku  a  výstavbu  cyklostezky
Slavkov  u  Brna  -  Hodějice  se  společností  AQE  advisors,  a.s.,  třída  Kpt.  Jaroše
1944/31, 602 00 Brno, IČ: 269 54 770.

Termín: 23.11.2015

757/26/RM/2015 Zajištění studie přístavby ZŠ Tyršova

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na vypracování studie v rámci akce: "Slavkov u Brna - Rozšíření
kapacity ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna" se společností Ateliér 99 s.r.o., IČ: 024 63 245. 



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování studie v rámci akce: "Slavkov u Brna
- Rozšíření kapacity ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna" se společností Ateliér 99 s.r.o., IČ:
024 63 245.

Termín: 23.11.2015

758/26/RM/2015 Zajištění dat pro mapový server

I. Rada města schvaluje
uzavření  Licenční  smlouvy  o  užití  základní  báze  geografických  dat  a  smlouvy  o  užití
digitálních ortofot se Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 11
Praha 8, IČO: 60458500 k zajištění dat, které budou sloužit pro tvorbu mapového serveru, v
předloženém znění. Dle zákona č. 200/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, budou data
zeměměřickým úřadem poskytovaná městu bezplatně.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Licenční smlouvy o užití základní báze geografických dat a smlouvy
o užití digitálních ortofot se Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm 1800/9, P. O. Box
21, 182 11 Praha 8, IČO: 60458500 k zajištění dat, které budou sloužit pro tvorbu
mapového serveru.

Termín: 18.12.2015

759/26/RM/2015 Dopravní situace ul. Malinovského

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. navrhnout  v  roce  2016  rozpočtové  opatření  k  financování  zajištění  projektové
dokumentace a stavebního povolení na realizaci zvýšení kapacity parkovacích stání
v ulici Malinovského a Jiráskova dle doporučení odboru IR.

Termín: 31.3.2016

760/26/RM/2015 Koláčkovo náměstí - projednání studie

I. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. informovat obyvatele Koláčkova náměstí o předloženém návrhu studie využití ploch
na tomto náměstí s tím, že případné připomínky mohou zasílat do 31.12.2015.

Termín: 30.11.2015

761/26/RM/2015 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2016 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit  na  jednání  zastupitelstva  města  ke  schválení  návrh  plánu  vedlejší
hospodářské činnosti pro rok 2016 v předloženém znění.

Termín: 14.12.2015

762/26/RM/2015 Návrh na obsazení uvolněného bytu č. 2, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 2, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna, paní Světluši Richterové, trvale bytem
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  .  Nájemní  smlouva  bude uzavřena  na  dobu  určitou  1  rok  a
nájemné stanoveno ve výši 60,- Kč/m2.
Jako náhradníka schvaluje rada města paní Romanu Dočekalovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ za shodných podmínek.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Světluší Richterovou, trvale bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

Termín: 30.11.2015

763/26/RM/2015 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - Holoubková, Chumchálová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19.11.2014 k bytu č. 6, sídliště Nádražní
1192, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Holoubkovou Kateřinou, trvale bytem ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.11.2018

za smluvní nájemné 60,- Kč/m2.



II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 23.11.2011 k bytu č. 7, Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Chumchálovou Věrou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░  obsahujícím prodloužení  nájmu bytu na dobu určitou,  a  to  do 30.11.2020 za smluvní
nájemné 60,- Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 s paní Holoubkovou Kateřinou.

Termín: 30.11.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 s paní Chumchálovou Věrou.

Termín: 30.11.2015

764/26/RM/2015 Žádost o nájem krizového bytu

I. Rada města schvaluje
 pronajmout  byt č. 1, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, krizový byt, paní Zuzaně Markové,
trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2016 a nájemné stanoveno ve výši
50,- Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Zuzanou Markovou, trvale bytem ░░░░ ░░░
░

Termín: 30.11.2015

765/26/RM/2015 Zápis z komise pro životní prostředí č. 13/2015

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 13/2015 z komise pro životní prostředí.

766/26/RM/2015 Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín

I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč z rozpočtu města na rok 2015, položky č.



93 -humanitární účely Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Hodonín na provoz Charitní
ošetřovatelské  služby  Bučovice  a  Slavkov  u  Brna  v  roce  2015  a  souhlasí  s
uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. uzavřít s žadatelem smlouvu o poskytnutí příspěvku ve schválené výši.

Termín: 17.12.2015

767/26/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

I. Rada města schvaluje
uzavření  předložené  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2015.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
výdaje na zabezpčení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2015.

Termín: 30.11.2015

768/26/RM/2015 Plnění úkolu kontrolního výboru

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. informovat členy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města o stanovisku
odboru IR uvedeného v předložené zprávě.

Termín: 30.11.2015

769/26/RM/2015 Doporučení kontrolního výboru předložená na 4. zasedání zastupitelstva města
Slavkov u Brna

I. Rada města ukládá



1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předkládat čtvrtletně kontrolnímu výboru přehled stížností.

Termín: 30.11.2015

2. Mgr. Vladimíru Soukopovi

2.1. informovat, zda při mimoškolních akcích probíhá prodejní činnost, pokud ano, tak
jaká a na základě čeho (jakého právního titulu) je v prostorách školy realizovaná.

Termín: 31.12.2015

II. Rada města konstatuje, že podněty kontrolního výboru byly vyřešeny takto:

podnět č. 2 byl vyřešen posílením pracovníků na oddělení občanských průkazů,
podněty č. 3 a 4 byly vypořádány samostatnou zprávou odboru IR s tím, že nedošlo k
porušení zákona při zadávání veřejných zakázek na ZŠ Komenského,
podnět  č.  6  byl  vyřešen  změnou  směrnice  upravující  hospodaření  příspěvkových
organizací  tak,  že  příspěvkové  organizace  jsou  nadále  při  zadávání  veřejných
zakázek povinny řídit se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

770/26/RM/2015 Převod agendy kulturních akcí na ZSA, změna organizačního řádu

I. Rada města schvaluje
změnu organizačního řádu Městského úřadu Slavkov u Brna v předloženém znění.

771/26/RM/2015 Organizační struktura p.o. Zámek Slavkov - Austerlitz

I. Rada města schvaluje
organizační strukturu p.o. Zámek Slavkov - Austerlitz dle přílohy s platností k 1.1.2016

772/26/RM/2015 Rozpočtové opatření TSMS č.3/2015

I. Rada města schvaluje
Rozpočtové opatření TSMS č.3/2015 v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

773/26/RM/2015 ZŠ Komenského - projednání vyhlášení volných dnů

I. Rada města bere na vědomí
vyhlášení dvou volných dnů pro žáky školy v termínu 21. 12. a 22. 12. 2015.

774/26/RM/2015 ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov - Projednání vyhlášení volných dnů
pro žáky



I. Rada města bere na vědomí
vyhlášení dvou volných dnů pro žáky školy v termínu 21. 12. a 22. 12. 2015.

775/26/RM/2015 MŠ Zvídálek - Žádost o přijetí finančního daru

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek přijetí finančního daru ve výši 6.400,-Kč dle předložené zprávy.

776/26/RM/2015 MŠ Zvídálek - Žádost o přijetí finančního daru

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek přijetí finančního daru ve výši 10.000,-Kč dle předložené zprávy.

777/26/RM/2015 MŠ Zvídálek - Uzavření provozu v době Vánoc

I. Rada města bere na vědomí
uzavření provozu MŠ Zvídálek v době vánočních prázdnin.

778/26/RM/2015 Pomník obětem světových válek

I. Rada města zřizuje
pracovní skupinu k posouzení návrhu vybudovat pomník obětem světových válek ve složení:
Michal  Boudný,  Ing.  Marie  Jedličková,  Bedřich Maleček,  Ing.  arch.  Jan Snášel,  Stanislav
Stejskal, Ing. Petr Lokaj.


