
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 28. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 14.12.2015

819/28/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 26. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

392/14/II z 14. schůze RM - 20.05.2015
423/15 z 15. schůze RM - 03.06.2015
689/23 z 23. schůze RM - 05.10.2015
700/24, 701/24, 702/24, 703/24, 704/24 z 24. schůze RM - 19.10.2015
728/25, 729/25 z 25. schůze RM - 02.11.2015
749/26/1, 750/26, 751/26/IV, 753/26, 757/26, 761/26, 767/26, 769/26/1 z 26.  schůze
RM - 16.11.2015
780/27,  781/27,  782/27,  784/27/III,  785/27/III,  786/27,  787/27,  788/27,  789/27,
790/27, 791/27, 792/27, 797/27, 798/27, 801/27, 802/27/V, 803/27, 804/27 z 27. schůze
RM - 30.11.2015

další úkoly trvají.

820/28/RM/2015 Změna návrhu rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

podpořit návrhy finančního výboru ve smyslu směny jednotlivých položek Návrhu rozpočtu
města Slavkov u Brna na rok 2016.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

provést  změny  Návrhu  rozpočtu  města  Slavkov  u  Brna  na  rok  2016  dle  výše  uvedené
rekapitulace.

III. Rada města ukládá



1. Ing. Simoně Vaňkové

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

Termín: 14.12.2015

821/28/RM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtová opatření č. 71 - 76 v předloženém znění:

RO č. 71 - Místní akční plán (MAP)
Výdaje:
Snížení položky - Dotace SMO                                                                                      45 900,00
Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Dotace SMO - vratka přeplatku                                          45 900,00
Kč

RO č. 72 - Standardizace sociálně právních služeb ORP
Příjem:
Navýšení položky - Dotace - Standardizace SPOD ORP                                             53 800,00
Kč
Výdaje:
Navýšení položky - Standardizace SPOD ORP                                                            53 800,00
Kč

RO č. 73 - Dotace - Lesní hospodář
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - Lesní hospodář                                                             19 600,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Lesní hospodář                                                                    19 600,00 Kč

RO č. 74 - Místní akční plán (MAP)
Výdaje:
Snížení položky č. 125 - Rezerva                                                                                35 000,00 Kč
Výdaje:
Navýšení nové položky - Příprava MAP                                                                      35 000,00 Kč

RO č. 75 - Veřejnoprávní smlouvy SPOD
Výdaje:
Snížení položky č. 125 - Rezerva                                                                                  34.000,00



Kč
Výdaje:
Zařazení nové položeky - SPOD - spoluúčast obcí                                                      34.000,00
Kč

RO č. 76 - Přesun položek IR - SCB - vícepráce WC, Činnost místní správy
Výdaje:
Snížení položky č. 75 - Generel dopravy                                                                    200 000,00
Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 82 - Centrum Bonaparte - opravy, projekty                          65 000,00 Kč
Navýšení položky č. 91 - Činnost místní správy                                                        135 000,00
Kč

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit RO č. 71 - 76 zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 14.12.2015

822/28/RM/2015 Rekonstrukce Smetanova - dodatek č.1

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.8.2015 se společností EUROVIA CS a.s, IČ:
452 74 924 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku č.1  ke  smlouvě o  dílo  ze  dne 10.8.2015 se  společností
EUROVIA CS a.s, IČ: 452 74 924 v předloženém znění.

Termín: 21.12.2015

823/28/RM/2015 Obnova zámecké zdi - dodatek ke smlouvě o dílo

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.10.2015 se společností PROXIMA projekt,
s.r.o., IČ: 282 73 231 za účelem navýšení předmětu plnění v předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.10.2015 se společností
PROXIMA projekt,  s.r.o.,  IČ:  282 73 231 za  účelem navýšení  předmětu plnění  v
předloženém znění.

Termín: 21.12.2015

824/28/RM/2015 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - 8 RD na ul. Slunečná

I. Rada města schvaluje
uzavření Dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemku města parc.č. 3750/77  v
k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění. Tato dohoda zakládá právo stavebníka, pana Dana
Navrátila, ░░░░  ░░░░  ░░░░ ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  k realizaci zpevněných ploch, sjezdů a
přípojek v pozemku města parc.č. 3750/77  pro výstavbu RD (RD 01.01 - RD 01.08) stavby "
KOMPLEX RD SLAVKOV, POD ZLATOU HOROU" ve Slavkově u Brna, na parc. č. 3750/1 v k.ú.
Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  Dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  s  panem  Danem
Navrátilem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v předloženém znění. 

Termín: 31.1.2016

825/28/RM/2015 Retenční nádrž na ulici Tyršova

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. jednat s dotčenými vlastníky pozemků (RNDr. Szufnarowským a MUDr. Táborským)
o výkupu pozemků za stejných podmínek jako při výkupu v roce 2010.

Termín: 31.1.2016

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. jednat s Jihomoravským krajem o řešení majetkoprávních poměrů formou zřízení
věcného břemene.

Termín: 31.1.2016

826/28/RM/2015 Žádost o prodej části pozemku parc .č. 1643/1 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé
Šimánkovi



I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1643/1 ostatní plocha v katastrální území
Slavkov u Brna dle přiložené mapy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádost manželů Šimánkových.

Termín: 31.3.2016

827/28/RM/2015 Žádost o prodej pozemku parc. č. 3750/69 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Šafránek

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 3750/69 o výměře cca 5m2 v k.ú. Slavkov u
Brna ve vlastnictví města do vlastnictví  pana Martina Šafránka,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  za  kupní  cenu  ve  výši  1.115,-Kč/m2  bez  DPH  stanovenou
porovnáním  nabídek  a  realizací  prodejů  v  daném  místě  a  čase.  Náklady  související  s
prodejem (správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, geometrický plán a
odborný znalecký posudek č. 3377-555-2015) uhradí žadatel.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádost pana Šafránka ve věci prodeje
části pozemku parc.č. 3750/69 o výměře cca 5m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 14.12.2015

828/28/RM/2015 Žádost o prodej části pozemků parc. č. 3750/69 a 3750/29 v k.ú. Slavkov u Brna -
manželé Novotní

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s prodejem částí pozemků parc. č. 3750/69 orná půda o výměře cca 78m2  a
parc.  č.  3750/29  o  výměře  cca  7m2,  oba  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  dle  přiložené  mapy  z
vlastnictví  města  do  společného  jmění  manželů  pana  Miroslava  Novotného  a  paní
Květoslavy Novotné, trvalým pobytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši

1.100,-Kč/m2.  Náklady  související  s  prodejem  (správní  poplatek  za  návrh  na  vklad,
geometrický plán, znalecký posudek č. 3377-666-2015 a znalecký posudek č.1358-67/2015)
uhradí žadatelé.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  k  projednání  žádost  manželů  Novotných  o  prodej
části pozemků parc. č. 3750/69 a parc. č. 3750/29 v k.ú. Slavkov u Brna o celkové

výměře cca 85m2.

Termín: 14.12.2015

829/28/RM/2015 Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání - kanceláře č. 46 o výměře 9,70

m2  ve  II.  NP administrativní  budovy Koláčkovo  nám.  727,  Slavkov  u  Brna,  za  nájemné
1.000,-  Kč/m2/rok.  Nájemní  smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  neurčitou  s  tříměsíční
výpovědní lhůtou.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 16.12.2015

830/28/RM/2015 Roční přehled nájemních smluv uzavřených na DPS

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

831/28/RM/2015 Správa městské zeleně

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

832/28/RM/2015 Smlouva o zajištění správy, provozu, oprav a údržby majetku - TSMS

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění správy, provozu, oprav a údržby majetku mezi městem Slavkov
u Brna a příspěvkovou organizací Technické služby Města Slavkova u Brna, v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové



1.1. zajistit uzavření smlouvy o zajištění správy, provozu, oprav a údržby majetku mezi
městem Slavkov u Brna a příspěvkovou organizací Technické služby Města Slavkova
u Brna.

Termín: 31.12.2015

833/28/RM/2015  Dodatek  č.  5  ke  Smlouvě  o  umístění  technického  zařízení  na  sběr  a  další
zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  5  ke  Smlouvě  o  umístění  technického  zařízení  na  sběr  a  další
zpracovávání  dat  pro  cestovní  pasy  se  strojově  čitelnými  údaji  a  s  nosičem  dat  s
biometrickými  údaji  č.  134/2006/CDBP/OÚ,  uzavřené  mezi  STÁTNÍ  TISKÁRNOU CENIN,
státní  podnik,  IČ:  00001279,  jako  poskytovatelem  a  městem  Slavkov  u  Brna,  jako
příjemcem, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a
další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji č. 134/2006/CDBP/OÚ, uzavřené mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU
CENIN, státní podnik, IČ: 00001279, jako poskytovatelem a městem Slavkov u Brna,
jako příjemcem, v předloženém znění.

Termín: 31.12.2015

834/28/RM/2015 Dodatek č.  8 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené se SPORTOVNÍM KLUBEM - SK
Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 28. 6. 2005, ve znění dodatků č. 1 - 7,
uzavřené  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  jako  půjčitelem  a  SPORTOVNÍM  KLUBEM  -  SK
Slavkov u Brna se sídlem Slavkov u Brna, Kaunicova 1442, IČ: 42660467, jako vypůjčitelem,
v předloženém znění, za podmínky zařazení nákladů spojených s údržbou travnatého hřiště
do rozpočtu města na rok 2016. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 28. 6. 2005, ve znění
dodatků  č.  1  -  7,  uzavřené  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  jako  půjčitelem  a



SPORTOVNÍM KLUBEM - SK Slavkov u Brna jako vypůjčitelem, po splnění podmínky
pro jeho uzavření.

Termín: 31.12.2015

835/28/RM/2015  Dodatky  ke  smlouvám  o  dílo  na  realizaci  rekonstrukce  toalet  v  objektu  SC
Bonaparte

I. Rada města schvaluje
- uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci rekonstrukce toalet ve foyer budovy Společenského centra Bonaparte

se  zhotovitelem  Jiřím  Šedým,  Křižanovice  155,  685  01  Křižanovice,  IČ:  72371609,  jehož  předmětem  bude  doplnění

předmětu smlouvy a zvýšení ceny díla dle přílohy.
- uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci rekonstrukce toalet ve foyer budovy Společenského centra Bonaparte

se zhotovitelem Vítem Kubíčkem, Příční 583, 683 52  Křenovice, IČ: 11490314,  jehož předmětem bude doplnění
předmětu smlouvy a zvýšení ceny díla dle přílohy.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit
- uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci rekonstrukce toalet ve foyer budovy Společenského centra
Bonaparte se zhotovitelem Jiřím Šedým, Křižanovice 155, 685 01 Křižanovice, IČ: 72371609.
- uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci rekonstrukce toalet ve foyer budovy Společenského centra
Bonaparte se zhotovitelem Vítem Kubíčkem, Příční 583, 683 52  Křenovice, IČ: 11490314

Termín: 19.12.2015

836/28/RM/2015 Jmenování vedoucích odborů

I. Rada města jmenuje
na návrh tajemníka městského úřadu

1. Mgr. Libuši Pilátovou, ░░░░ ░░░░ ░░░ , do funkce vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství Městského úřadu Slavkov u Brna, s účinností od 1.1.2016.

2. Ing.  Janu  Mackrlovou,  nar.  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  do  funkce  vedoucí  finančního
odboru  Městského  úřadu  Slavkov  u  Brna,  s  účinností  od  1.1.2016,  se  čtyřměsíční
zkušební  dobou,  na  dobu  určitou  do  doby  skončení  neplaceného  volna,  pracovní
neschopnosti,  mateřské  dovolené  a  bezprostředně  navazující  dovolené  či  rodičovské
dovolené  Bc.  Kláry  Vránové  anebo  Ing.  Simony  Vaňkové  (pracovní  poměr  skončí
návratem kterékoli z nich do zaměstnání), nejdéle však do 31.12.2018.

837/28/RM/2015 Plán zasedání rady a zastupitelstva města v 1. pololetí 2016

I. Rada města schvaluje
předložené termíny a program schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na první



pololetí roku 2016.

838/28/RM/2015 Rozpočtové opatření TSMS č.4/2015

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření TSMS č.4/2015 v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

839/28/RM/2015 ZŠ Komenského - převzetí majetku

I. Rada města souhlasí
s bezúplatným nabytím majetku do vlastnictví Základní školy Slavkov u Brna, Komenského
náměstí 495, okres Vyškov, IČ: 46270931, specifikovaného v přiložené předávací smlouvě č.
M24 o předání a převzetí majetku v rámci projektu "S Evou a Edou zdravě a bezpečně" reg.
č.: CZ.1.07/1.1.00/53.0003.

840/28/RM/2015 ZŠ Komenského - sponzorský dar

I. Rada města souhlasí
s přijetím daru Základní školou  Slavkov u Brna, Komenského 495, Slavkov u Brna, okres
Vyškov, dle důvodové zprávy.

841/28/RM/2015 ZŠ Komenského - plnění úkolu

I. Rada města
bere předloženou informaci na vědomí a úkol 2.1 ze dne 16. 11. 2015 považuje za splněný.

842/28/RM/2015  Likvidace  neupotřebitelného  majetku  ZŠ  Slavkov  u  Brna,  Tyršova  977,  okres
Vyškov

I. Rada města schvaluje
návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku dle seznamu.

843/28/RM/2015 Žádost o využití prostor v MŠ Zvídálek bez úhrady pronájmu

I. Rada města materiál odkládá.


