
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 8. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 18.2.2015

186/8/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 7. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

1393/89/II/1 z 89. schůze RM - 10.09.2014
65/3/II/1.2 z 3. schůze RM - 03.12.2014
118/5 z 5. schůze RM - 7.1.2015
132/6, 136/6/III, 138/6, 141/6 z 6. schůze RM - 21.1.2015
9/4 z 4. schůze MRM - 2.2.2015
155/7, 159/7, 160/7, 163/7/III, 167/7, 168/7, 171/7, 175/7 ze 7. schůze RM - 5.2.2015

vypouští ze sledování:

7/1 z 1. schůze RM - 12.11.2014

další úkoly trvají.

187/8/RM/2015 Program rozvoje města na rok 2015

I. Rada města bere na vědomí
rozpracovanost Programu rozvoje města na rok 2015 a delší období.

188/8/RM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit rozpočtová opatření č. 3 - 4 v předloženém znění:
 

RO č. 3 - Dotace - Centrální registr vozidel
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace - Centrální registr vozidel                                 36 300,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Centrální registr vozidel                                               36 300,00 Kč



 

RO č. 4 - - Finanční vypořádání dotací za rok 2014
Výdaje:
Snížení položky č. 125 - Rezerva                                                                         7 100,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Finanční vypořádání voleb do ZM a senátu PČR                 600,00 Kč
Zařazení nové položky - Finanční vypořádání do Evropského parlamentu             6 500,00 Kč
 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit rozpočtová opatření č. 3 - 4 zastupitelstvu města.

Termín: 31.3.2015

189/8/RM/2015 Pravomoc s nakládáním s fondy a změna podmínek pro rozpočtová opatření

I. Rada města neschvaluje
 

změnu  pravomoci  s  nakládáním  s  fondy  a  změnu  spojenou  s  tvorbou  rozpočtových
opatření školských příspěvkových organizací.

190/8/RM/2015 Žádost o příspěvek MAS Slavkovské bojiště

I. Rada města žádá

o doplnění žádosti a představení aktivit zástupcem MAS Slavkovské bojiště.

191/8/RM/2015 Žádost o prodej částí městských pozemků - pan Červenka

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát  souhlas  s  prodejem  městského  pozemku  parc.  č.  2708/4  ostatní  plocha  o  celkové

výměře 62m2  v k.ú. Slavkov u Brna, který vznikl dle přiloženého geometrického plánu č.
1762-46/2004  z  pozemku  parc.  č.  2708,  manželům Ivanovi  a  Daně  Červenkovým░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  za  celkovou  kupní  cenu  stanovenou  dle  znaleckého
posudku  č.  1293-02/2015  ve  výši  93.000,-Kč.  Náklady  spojené  s  převodem  (znalecký
posudek  č.  1293-02/2015  a  správní  poplatek  za  vklad  do  katastru  nemovitostí)  uhradí
žadatel.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. předložit  doporučení  rady  města  ve  věci  prodeje  městského  pozemku  parc.  č.
2708/4 ostatní plocha o celkové výměře 62m2 v k.ú. Slavkov u Brna, který vznikl dle
přiloženého  geometrického  plánu  č.  1762-46/2004  z  pozemku  parc.  č.  2708,
zastupitelstvu města.

Termín: 31.3.2015

192/8/RM/2015 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - pan Čučka

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení  věcného břemene pro stávající  plynárenské zařízení "STL
plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 797, ul.  Špitálská, v obci Slavkov u Brna, číslo
stavby:  9900075667" uloženého v  pozemku parc.  č.  910 ostatní  plocha v  lokalitě  ulice
Špitálská v k.ú. Slavkov u Brna s RWE GasNet s.r.o., sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad
Labem, IČ 27295567 a s majiteli v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene pro stávající plynárenské zařízení "STL
plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 797, ul. Špitálská, v obci Slavkov u Brna,
číslo  stavby:  9900075667"  uloženého  v   pozemku parc.  č.  910  ostatní  plocha  v
lokalitě ulice Špitálská v k.ú. Slavkov u Brna s RWE GasNet s.r.o., sídlem Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 a s majiteli v předloženém znění.

Termín: 31.3.2015

193/8/RM/2015 Dohoda o podmínkách provedení stavby - Mgr. Walterová

I. Rada města souhlasí
s uzavření dohody o podmínkách provedení stavby: "Zajištění pilíře mezi domy č.p. 782,
783, ul. Špitálská, 684 01 Slavkov u Brna" s paní Mgr. Svatavou Walterovou, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ na části pozemku města parc. č. 910 na ul. Špitálská v k.ú. Slavkov u
Brna v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách provedení stavby: "Zajištění pilíře mezi domy
č.p.  782,  783,  ul.  Špitálská,  684  01  Slavkov  u  Brna"  s  paní  Mgr.  Svatavou
Walterovou,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ na části pozemku města parc. č. 910 na
ul. Špitálská v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.

Termín: 31.3.2015



194/8/RM/2015 Reklamace nádvoří zámku

I. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  bankovní  záruku  na  odstranění  oprávněných  reklamačních  vad  na  díle
"Přístupové  komunikace  a  parkoviště  k  zámku  Slavkov  -  Austerlitz"
realizovaném společností IMOS Brno a.s., IČ:253 22 257 na základě smlouvy o dílo
ze dne 6.11.2008 v případě nepředložení neoprávněnosti vady znaleckým posudkem
ze strany zhotovitele do 31.3.2015.

Termín: 31.3.2015

195/8/RM/2015 Rozšíření závodu L&R

I. Rada města schvaluje
předloženou úpravu znění darovací smlouvy se společností Lohmann & Rauscher, s. r. o., IČ:
18825369, se sídlem Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna schváleného na 6.schůzi rady
města dne 21.1.2015 pod bodem 130/6/RM2015.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření  předložené  úpravy  znění  darovací  smlouvy  se  společností  Lohmann  &
Rauscher, s. r. o., IČ: 18825369, se sídlem Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna
schválené na 6.schůzi rady města dne 21.1.2015 pod bodem 130/6/RM2015.

Termín: 28.2.2015

196/8/RM/2015 Výslednost MP za rok 2014

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu.

197/8/RM/2015 Dodatek č.6 k nájemní smlouvě - CORIDA CZ

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.6 k nájemní smlouvě ze dne 8.12.1998 se společností CORIDA CZ, s.r.o.,
Kralovická 1607/54, 100 00 Praha, IČ: 279 11 713 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření dodatku č.6 k nájemní smlouvě ze dne 8.12.1998 se společností
CORIDA CZ, s.r.o., Kralovická 1607/54, 100 00 Praha, IČ: 279 11 713 v předloženém
znění.

Termín: 31.3.2015

198/8/RM/2015 Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2015/2016

I. Rada města ukládá
ředitelům otevřít na ZŠ Komenského dvě první třídy a na ZŠ Tyršova jednu první třídu pro
školní rok 2015/2016.

II. Rada města nedoporučuje
ředitelům základních škol přijmout děti s trvalým bydlištěm v obcích, kde je zřízena základní
škola pro první stupeň.

199/8/RM/2015 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

I. Rada města neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Ilonou Laštůvkovou k bytu č. 2, Zlatá Hora 1237, Slavkov u
Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Marii Jedličkové

1.1. projednat s žadatelkou možnost úhrady dluhu a uzavření nové nájemní smlouvy.

Termín: 11.3.2015

200/8/RM/2015 Žádost pana Radka Komína

I. Rada města schvaluje
ukončení  smlouvy  o  nájmu  prostor  sloužící  k  podnikání  číslo  29/324/2015,  která  byla
uzavřena s panem Radkem Komínem, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
dohodou k datu 15. 3. 2015.

II. Rada města schvaluje
záměr zveřejnění pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy polikliniky Tyršova č. p.

324 o výměře 14 m2 za nájemné 900 Kč/m2/rok a k nim náležející plochy příslušenství -
ostatní prostory, nacházející se v budově Malinovského 551 o výměře 8,20 m2 za nájemné



450 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1
rok.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. ukončit smlouvu o nájmu prostor sloužící k podnikání číslo 29/324/2015, která byla
uzavřena s panem Radkem Komínem, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , dohodou k datu 15. 3. 2015.

Termín: 13.3.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 20.2.2015

201/8/RM/2015 Pronájem prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor - poliklinika 31/324, která byla uzavřena
se společností Geomark, s.r.o., Pod Vinohrady 1575, Slavkov u Brna, IČ: 25506102, dohodou
k datu 31. 3. 2015.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku číslo 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika 1/288, se
společností  B.  Braun  Avitum  Austerlitz  s.r.o.,  Zlatá  Hora  1466,  Slavkov  u  Brna,  IČ:
60721901, na pronájem místnosti číslo 2.06 ve 2. NP budovy polikliniky Tyršova č. p. 324,
Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2016 a nájemné
stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor - poliklinika 31/324, která
byla uzavřena se společností Geomark, s.r.o., Pod Vinohrady 1575, Slavkov u Brna,
IČ: 25506102, dohodou k datu 31. 3. 2015.

Termín: 31.3.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1. zajistit uzavření dodatku číslo 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika
1/288, se společností B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., Zlatá Hora 1466, Slavkov u



Brna, IČ: 60721901, na pronájem místnosti číslo 2.06 ve 2. NP budovy polikliniky
Tyršova č. p. 324, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
do 30. 6. 2016 a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

Termín: 31.3.2015

202/8/RM/2015 Výpověď z nájmu bytu - pan Šulák

I. Rada města schvaluje
podání  výpovědi  z  nájmu  bytu  č.  1,  Palackého  nám.  123,  Slavkov  u  Brna,  panu  Karlu
Šulákovi, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , a to dle ust. § 2291 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník. 

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit podání výpovědi z nájmu bytu panu Karlu Šulákovi, trvale bytem░░░░ ░░░░
░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

Termín: 28.2.2015

203/8/RM/2015 Zápis z komise pro zahraniční vztahy

I. Rada města bere na vědomí
zápis  č.  1/2015  z  jednání  komise  pro  zahraniční  vztahy  a  schvaluje  pozvání  zástupců
navrhovaných družebních měst na Dny Slavkova.

204/8/RM/2015 Zápis z jednání komise pro sport a volný čas

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

205/8/RM/2015 Vyřazení PC ZUŠ Františka France

I. Rada města schvaluje
vyřazení PC ACER Power MG 3200, DDHIM 962, v navrženém znění.

206/8/RM/2015 Odpisový plán ZUŠ Františka France

I. Rada města schvaluje
odpisový plán ZUŠ Františka France v předloženém znění.

207/8/RM/2015 Výše úplaty - školného



I. Rada města schvaluje
ceník úhrad za služby v předloženém znění.

208/8/RM/2015 Federace evropských napoleonských měst - projekt Destination Napoleon

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

209/8/RM/2015 Zápis z komise pro životní prostředí

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro životní prostředí č.1 - 2015 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1. předložit na Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno návrh údržby a sečení
lokality třinácti jezer dle provozního řádu.

Termín: 30.4.2015


