
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 5. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 7.1.2015

114/5/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 4. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

1411/90/II z 90. schůze RM - 24.9.2014
69/3 z 3. schůze RM - 03.12.2014
8/3/II z 3. schůze MRM - 22.12.2014
101/4, 105/4 z 4. schůze RM - 17.12.2014

další úkoly trvají.

 

115/5/RM/2015 Zvýšení nájemného - pachtu - Rostěnice a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  3  ke  stávající  nájemní  smlouvě  ze  dne  11.06.2012  se  společností
Rostěnice  a.s.,  Rostěnice  49,  68201  Vyškov,  IČO:  63481821,  kterým  se  celkové  roční
nájemné zvýší na 161.799,-Kč a současně dojde ke změně obsahu přílohy ke smlouvě, ve
které je uvedena specifikace pronajímaných pozemků.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 3 ke stávající nájemní smlouvě ze dne 11.06.2012 se
společností Rostěnice a.s., Rostěnice 49, 682 01 Vyškov, IČO: 63481821, kterým se
celkové roční nájemné zvýší na 161.799,-Kč.

Termín: 31.1.2015

116/5/RM/2015 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - společnost Krodos servis, a.s.

I. Rada města schvaluje



uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem budou pozemky parc. č. 343/4, 343/6 a
parc.  č.  343/15  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  se  společností  Krodos  servis,  a.s.,  sídlem
Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž, IČ: 26950545, s ročním nájemným v celkové výši
450.000,-Kč na dobu do 31.12.2018. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem budou pozemky parc. č. 343/6,
343/15,  oba ostatní  plocha a parc.  č.  343/4,  zastavěná plocha a  nádvoří  v k.ú.
Slavkov u Brna se společností Krodos servis, a.s., sídlem Skopalíkova 2385, 767 17
Kroměříž,  IČ:26950545   s  ročním  nájemným  ve  výši  450.000,-Kč  na  dobu  do
31.12.2018. 

Termín: 31.1.2015

117/5/RM/2015 Žádost o výměnu bytu - paní Vránová

I. Rada města schvaluje
výměnu bytu a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 9, Zlatá Hora 1228, Slavkov
u Brna, s paní Libuší Vránovou, bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou a nájemné stanoveno ve výši 60,- Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, s
paní Libuší Vránovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , a to na dobu neurčitou za

nájemné ve výši 60,- Kč/m2.

Termín: 31.1.2015

118/5/RM/2015 Pronájem nebytových prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor  sloužících k podnikání  v přízemí budovy
polikliniky Tyršova č.p. 324, Slavkov u Brna, místnost s označením 1.29 o výměře 14, 00
m2,  za nájemné 900,- Kč/m2/rok a k nim náležející plocha příslušenství - ostatní prostory v
přízemí budovy polikliniky Malinovského č.p. 551, Slavkov u Brna, místnost s označením
1.10 o výměře 8,20 m2, za nájemné 450,- Kč/m2/rok, s panem Radkem Komínem, trvale
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ IČ: 61726419.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.



II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  na  pronájem  prostor  sloužících  k  podnikání  v  přízemí
budovy polikliniky Tyršova č.p. 324, Slavkov u Brna, místnost s označením 1.29 o

výměře  14,  00  m2,   za  nájemné  900,-  Kč/m2/rok  a  k  nim  náležející  plocha
příslušenství - ostatní prostory v přízemí budovy polikliniky Malinovského č.p. 551,
Slavkov u Brna, místnost s označením 1.10 o výměře 8,20 m2,  za nájemné 450,-

Kč/m2/rok, s panem Radkem Komínem, ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , IČ:
61726419.

Termín: 12.1.2015

119/5/RM/2015 Návrh smlouvy o zajištění školení strážníků

I. Rada města schvaluje
návrh smlouvy o zajištění školení strážníků v předloženém znění.

120/5/RM/2015 Vyhlášení  konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky Domu dětí  a mládeže,
Slavkov u Brna, okres Vyškov

I. Rada města
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v

platném znění,  a  v  souladu  s  ustanovením § 166 odst.  2  zákona č.  561/2004 Sb.,  o  předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

 

1. vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky školy Domu dětí  a
mládeže, Slavkov u Brna, okres Vyškov s předpokládaným nástupem 01.04.2015 (nebo
po dohodě)

2. schvaluje text veřejného oznámení konkurzního řízení

3. pověřuje starostu
- požádat  krajský úřad,  Českou školní  inspekci  o delegování  jejich  zástupce za člena
konkurzní komise,
- požádat ředitele Domu dětí a mládeže v Bučovicích o souhlas se svým jmenováním za
člena konkurzní komise

II. Rada města pověřuje
Simonu  Ondruškovou,  pedagogickou  pracovnici  příspěvkové  organizace  Domu  dětí  a
mládeže,  vedením  příspěvkové  organizace  Dům  dětí  a  mládeže,  Slavkov  u  Brna,  okres
Vyškov  v  rozsahu  působnosti  ředitele  příspěvkové  organizace,  včetně  jednání  za
příspěvkovou  organizaci,  do  doby  jmenování  nového  ředitele/ředitelky  příspěvkové



organizace.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. zajistit  zveřejnění  konkurzu  na  úřední  desce  úřadu  a  v  elektronické  podobě  na
internetových  stránkách  města  Slavkova  u  Brna  a  na  internetových  stránkách
odboru školství Jihomoravského kraje.

Termín: 9.1.2015

121/5/RM/2015 Doplnění členů komise pro regeneraci městské památkové zóny

I. Rada města jmenuje
následující členy komise pro regeneraci městské památkové zóny:

Ing. arch. Jana Firbasová (Národní památkový ústav) ,

Mgr. Pavel Veselý (KrÚ JMK, odbor kultury a památko vé péče, Brno),
Ing. arch. Hedvika Drechslerová (odbor SÚPÚ, úsek p amátkové pé če, MěÚ Slavkov u Brna),

Michal Boudný (starosta m ěsta Slavkov u Brna),
Ing. Petr Lokaj (odbor IR M ěÚ Slavkov u Brna),
Bc.Jitka  Charvátová (odbor BTH M ěÚ Slavkov u Brna).

122/5/RM/2015 Jmenování předsedů, tajemníků a členů komisí rady města

I. Rada města jmenuje

1. členy komisí rady města:

Komise pro rozvoj města a dopravu: Ing. Petr Lokaj,
Komise pro sport a volný čas: Mgr. Bohuslav Fiala,
Komise bytová: Bc. Jitka Charvátová,
Komise pro životní prostředí: Ing. Andrea Večerková, PhD.,
Redakční rada Slavkovského zpravodaje: Bc. Veronika Slámová,
Sbor pro občanské záležitosti: Vladislava Winterová.

2. předsedy komisí rady města:

Komise pro rozvoj města a dopravu: Jan Hudec,
Komise pro sport a volný čas: Mgr. Přemysl Jeřábek,
Komise bytová: Ing. Marek Doležel,
Komise pro regeneraci městské památkové zóny: Ing. Pavel Galata,
Komise pro zahraniční vztahy: Mgr. Petr Kostík,
Komise pro životní prostředí: Petr Zvonek,
Redakční rada Slavkovského zpravodaje: Michal Boudný,
Sbor pro občanské záležitosti: Miroslava Vymazalová.



3. tajemníky komisí města:

Komise pro rozvoj města a dopravu: Ing. Petr Lokaj,
Komise pro sport a volný čas: Mgr. Bohuslav Fiala,
Komise bytová: Bc. Jitka Charvátová,
Komise pro regeneraci městské památkové zóny: Ing. arch. Hedvika Drechslerová,
Komise pro zahraniční vztahy: Ing. Barbara Macháčková,
Komise pro životní prostředí: Ing. Andrea Vačerková, PhD.,
Redakční rada Slavkovského zpravodaje: Bc. Veronika Slámová,
Sbor pro občanské záležitosti: Vladislava Winterová.


