
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 9. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 11.3.2015

210/9/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 8. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

134/6 z 6. schůze RM - 21.1.2015
158/7, 164/7, 180/7 ze 7. schůze RM - 5.2.2015
193/8, 195/8, 197/8, 199/8/II, 200/8/2, 201/8/1, 202/8 z 8. schůze RM - 18.2.2015
11/5/III z 5. schůze MRM - 23.2.2015

vypouští ze sledování:

156/7, 170/7 z 7. schůze RM - 5.2.2015

další úkoly trvají.

211/9/RM/2015 Program rozvoje města na rok 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Program rozvoje města na rok 2015 a delší období v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrh Programu rozvoje města na rok 2015 v předloženém znění.

Termín: 23.3.2015

212/9/RM/2015 Výroční zpráva o činnosti TSMS za rok 2014

I. Rada města bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova u Brna
za rok 2014.



213/9/RM/2015 Návrh závěrečného účtu města Slavkov u Brna za rok 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit  Závěrečný  účet  města  Slavkov  u  Brna  za  rok  2014  s  výhradou  na  základě
provedeného přezkumu hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., § 10, odst. 3, písm. b

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit čerpání fondů v následující podobě:
1.  Čerpání  Fondu  BTH k  úhradě  výdajů  spojených  s  výstavbou  Kogenerační  jednotky  v
kotelně Zlatá hora ve výši 7 000 000,00 Kč
2. Čerpání Fondu bydlení k úhradě výdajů spojených s výstavbou Kogenerační jednotky v
kotelně Zlatá hora ve výši 2 500 000,00 Kč
3. Čerpání fondu bydlení k úhradě výdajů spojených se zateplením DPS ve výši 3 400 000,00
Kč
 

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit výši hospodářských výsledků města Slavkov u Brna za rok 2014 v rámci hlavní i
vedlejší činnosti města:
 

- hlavní činnost města Slavkov u Brna                                     9 746 230,00 Kč
-vedlejší činnost města Slavkov u Brna                                    5 515 393,43 Kč (po zdanění)

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit  rozbory  hospodaření  hlavní  činnosti  města  Slavkov  u  Brna  za  rok  2014  v
předloženém znění.

V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

 schválit rozbory hospodaření vedlejší hospodářské činnosti města Slavkov u Brna za rok
2014 v předloženém znění.

VI. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  zastupitelstvu města ke  schválení  Závěrečný účet města za rok 2014 v
předloženém znění.

Termín: 31.3.2015



214/9/RM/2015 Schválení účetní závěrky města Slavkov u Brna za rok 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit účetní závěrku města Slavkov u Brna za rok 2014 v předloženém znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit  přerozdělení hospodářského výsledku města Slavkov u Brna za rok 2014 a jeho
zapojení do rozpočtu hlavní činnosti pro rok 2015 v celkové výši 9 746 230,00 Kč:
 

- příděl do položky finanční vypořádání                                                             7  023,55 Kč
- příděl do položky pěstounská péče                                                              466 212,00 Kč
- příděl do položky rezerva - kompostárna                                                   9 000 000,00 Kč
- příděl do položky rezerva                                                                             272 944,45 Kč
 

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit  přerozdělení hospodářského výsledku města Slavkov u Brna za rok 2014 a jeho
zapojení do plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2015 jako navýšení fondu bytového
a tepelného hospodaření (fond BTH) ve výši 5 515 393,43 Kč.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit Účetní závěrku města Slavkov u Brna za rok 2014 zastupitelstvu města ke
schválení.

Termín: 31.3.2015

215/9/RM/2015 Schvalování účetních závěrek a rozborů hospodaření příspěvkových organizací -
TSMS a ZS-A

I. Rada města schvaluje
 

účetní závěrku TSMS a ZS-A v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
 

převod HV organizace TSMS ve výši 320 183,22 Kč dle návrhu organizace do rezervního
fondu.



III. Rada města schvaluje
 

převod  HV  organiazce  ZS-A  ve  výši  479  446,00  Kč  dle  návrhu  finančního  odboru  v
následující podobě:
 

- převod do rezervního fondu ve výši 29 446,00 Kč
 

- odvod zbývající části HV ve výši 450 000,00 Kč do rozpočtu města Slavkov u Brna.

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za rok 2014 v předloženém znění.

V. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  rozbory  hospodaření  TSMS a  ZS-A  zastupitelstvu  města  ke  schválení  v
předloženém znění.

Termín: 31.3.2015

216/9/RM/2015 Schválení účetních závěrek školských PO za rok 2014

I. Rada města schvaluje
 

účetní závěrku školských příspěvkových organizací v předloženém znění:
 

- účetní závěrku Základní školy Komenského s inventarizačními rozdíly zúčtovanými v únoru
2015.
- účetní závěrku Základní školy Tyršova bez připomínek
- účetní závěrku Mateřské školy Zvídálek bez připomínek
- účetní závěrku Základní umělecké školy bez připomínek
- účetní závěrku Domu dětí a mládeže bez připomínek
 

II. Rada města schvaluje
 

převod  hospodářských  výsledků  školských  příspěvkových  organizací  dle  požadavků  škol
následujícím způsobem:
 

- převod HV Základní školy Komenského ve výši 717 477,88 Kč do rezervního fondu,
- převod HV Základní školy Tyršova ve výši 294 549,92 Kč do rezervního fondu,
- převod HV (57 820,03 Kč) Mateřské školy Zvídálek ve výši 15 000,00 Kč do fondu odměn a
ve výši 42 820,03 Kč do rezervního fondu,



- převod HV (110 587,55 Kč) Základní umělecké školy ve výši 50 000,00 Kč do fondu odměn
a ve výši 61 587,55 Kč do rezervního fondu,
- převod HV Domu dětí a mládeže ve výši 89 404,17 Kč do rezervního fondu.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit  rozbory  hospodaření  školských  příspěvkových  organizací  za  rok  2014  v
předloženém znění.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  rozbory  hospodaření  školských  příspěvkových  organizací  zastupitelstvu
města ke schválení v předloženém znění.

Termín: 31.3.2015

217/9/RM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit následující rozpočtová opatření č. 5 - 8:
 

RO č. 5 - Odsun cesty z pozemku města
Výdaje:
Snížení položky č. 125 - Rezerva                                                            60 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Rozšíření komunikace                                       60 000,00 Kč
 

RO č. 6 - Poplatek za využívání území
Příjmy:
Zařazení nové položky - Poplatek za využívání území                            195 000,00 Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 125 - Rezerva                                                         195 000,00 Kč
 

RO č. 7 - Hospodářský výsledek HČ za rok 2014
Příjmy:
Zařazení nové položky - Hospodářský výsledek za rok 2014                  9 746 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Finanční vypořádání 2014                                      7 200,00 Kč
Zařazení nové položky - Pěstounská péče                                                466 200,00 Kč
Zařazení nové položky - Rezervy - Kompostárna                                  9 000 000,00 Kč
Navýšení položky č. 125 - Rezerva                                                           272 600,00 Kč
 

RO č. 8 - Efektivní elektronický úřad



Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace - Efektivní elektronický úřad                  82 300,00 Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 109 - Městský úřad - provoz                                     82 300,00 Kč
 

RO č. 9 - Projektová dokumentace - Táborkský
Výdaje:
Snížení položky č. 125 - Rezervy                                                              70 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Projektová dokumentace - Táborský                  70 000,00 Kč
 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit výše uvedená rozpočtová opatření zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 31.3.2015

218/9/RM/2015 Inventarizace majetku za rok 2014

I. Rada města bere na vědomí
 

inventarizační zprávu o inventarizaci majetku za rok 2014.

219/9/RM/2015 Záměr změny provozovny TSMS

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit radě města předložit na další řádné zasedání zastupitelstva města ke schválení návrh
přijetí  financování  koupě  nemovitostí  související  s  provozovnou společnosti  Vodovody  a
kanalizace Vyškov, a.s. na ulici ČSA č.p. 323 ve Slavkově u Brna formou bankovního úvěru ve
výši 10.700.000,-Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit  radě  města  předložit  zastupitelstvu  města  po  uskutečnění  výkupu  stávající
provozovny společnosti Vodovody a kanalizace na ulici ČSA č.p.323 ve Slavkově u Brna do
majetku města návrh na prodej nemovitostí souvisejících se stávající provozovnou TSMS na
ulici Špitálská č.p.733 ve Slavkově u Brna, který bude probíhat formou dobrovolné veřejné
dražby dle zákona č.26/2000Sb.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. předložit do ZM k projednání návrh na změnu provozovny TSMS.

Termín: 23.3.2015

220/9/RM/2015 Výběrové řízení na administrátora veřejné zakázky - nemovitost VaK

I. Rada města souhlasí
 

s výběrem administrátora veřejné zakázky na dodavatele úvěru k pořízení nemovitosti VaK,
který  byl  vyhodnocen  jako  nejlevnější  -  společnost  Osigeno,  s.  r.  o.,  Petrovská  594,
Vikýřovice 788 13 s nabídkovou cenou 30 250,00 Kč.

II. Rada města schvaluje
 

smlouvu se společnosti Osigeno, s. r. o., Petrovská 594, Vikýřovice 788 13.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit rozpočtové opatření č. 10 - Financování administrátora veřejné zakázky
Výdaje:
Snížení položky č. 125 - Rezervy                                                                 31 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - administrátor veřejné zakázky                               31 000,00 Kč

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit  RO  č.  10  -  Financování  administrátora  veřejné  zakázky  zastupitelstvu
města ke schválení.

Termín: 31.3.2015

221/9/RM/2015 Žádost o příspěvek MAS Slavkovské bojiště

I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek MAS Slavkovskému bojišti, zs.s se sídlem Hrušky 166, 683 52, IČ: 27030491 ve výši 32 355 Kč z položky

č. 119 - Propagace města.

222/9/RM/2015 Použití loga města - žádost společnosti ORIONREAL, spol. s r. o.

I. Rada města nesouhlasí
s užitím loga "Slavkov u Brna Austerlitz" společností  ORIONREAL, spol.  s r.  o. se sídlem
Brno, Skorkovského 13, PSČ  636 00, IČ: 49450573, při pořádání mezinárodní výstavy vín



Grand Prix Austerlitz 2015.

II. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1. projednat s žadatelem podmínky případného užití loga pro požadovaný účel.

Termín: 31.3.2015

223/9/RM/2015  Věcné  břemeno  pro  E.ON  -  stavba  s  názvem  "Slavkov,  kabel  NN+TS  SKR
Kaunicova"

I. 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, na
části pozemků  parc. č. 1221/1,  1236, 1309, 1238/1, 1252 v k. ú. Slavkov u Brna
dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN + TS SKR Kaunicova")
v předloženém znění.

II. 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, na
části pozemků  parc. č. 1221/1,  1236, 1309, 1238/1, 1252 v k. ú. Slavkov u Brna dle
přiložené  situace  (stavba  s  názvem  "Slavkov,  kabel  NN  +  TS  SKR  Kaunicova")
v předloženém znění.

Termín: 30.4.2015

224/9/RM/2015 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.2-2015

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise z komise pro rozvoj města a dopravu č.2-2015 v předloženém znění.

225/9/RM/2015 Návrh na odkup nemovitosti - Restaurace GÓL

I. Rada města nepřijímá
nabídku vlastníka nemovitosti "Restaurace Gól" na sídlišti Zlatá Hora č.p.1414 na její odkup do vlastnictví
města.

226/9/RM/2015 Výstavba protipovodňového suchého poldru - převedení do majetku města



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
na  základě  ustanovení  §  12,  odst.  4  zákona  č.  139/2002  Sb.,  zákon  o  pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech v platném znění, dát souhlas k převodu "Stavby suchého
poldru v trati Rousínovsko v k.ú. Slavkov u Brna" do majetku města ve finanční hodnotě
5.955.141,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  doporučení  rady  města  ve  věci  převodu  stavby
protipovodňového suchého poldru do majetku města.

Termín: 31.3.2015

227/9/RM/2015 Návrh výkup pozemků v dražbě

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit účast v elektronické dražbě (i s jejími podmínkami), jejímž předmětem je prodej
pozemku parc. č.  4132 orná půda o výměře 2910m2  v k.ú. Němčany za maximální cenu
uvedenou ve vyjádření odboru investic a rozvoje s tím, že město uhradí veškeré náklady s
tím spojené.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  výše  uvedenou  zprávu,  která  se  týká  účasti  v
elektronické dražbě řešící prodej pozemku parc. č. 4132 v k.ú. Němčany.

Termín: 31.7.2014

228/9/RM/2015 Žádost o zpevnění proluky Zámecká

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. informovat  vlastníky  sousedních  nemovitostí  o  záměru  zpřístupnění  zahrad  dle
předložených žádostí  a případné připomínky vyhodnotit  a předložit radě města k
projednání.

Termín: 15.4.2015

229/9/RM/2015 Výkupy pozemků pod komunikacemi



I. Rada města materiál odkládá a vrací k doplnění.

230/9/RM/2015  Žádost  o  pronájem  pozemku  parc.  č.  914  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  -  manželé
Formánkovi

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  smlouvy  o  zemědělském  pachtu  na  pozemek  parc.  č.  914  zahrada  o

výměře 93m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s panem
Františkem Formánkem a s paní Annou Formánkovou, trvalým pobytem Kollárova 800,
684 01 Slavkov u Brna s ročním pachtovným ve výši 130,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na pozemek parc. č. 914 zahrada o
výměře 93m2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  ve  vlastnictví  města  dle  přiložené mapky  s
panem  Františkem  Formánkem  a  s  paní  Annou  Formánkovou,  trvalým  pobytem
Kollárova 800, 684 01 Slavkov u Brna s ročním pachtovným ve výši 130,-Kč.

Termín: 30.4.2015

231/9/RM/2015 Žádost o prodej pozemků parc. č. 1787/1 a 1798/3 - Mladé rodiny z.s.

I. Rada města nesouhlasí

se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 1787/1 orná půda o výměře 5548m2  a
parc. č. 1798/3 orná půda o výměře 2163m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádost o prodej pozemků parc. č. a parc.

č. 1787/1 orná půda o výměře 5548 m2 a parc. č. 1798/3 orná půda o výměře 2163
m2  v k.ú. Slavkov u Brna, kterou podal spolek Mladé rodiny z.s.,  sídlem Zahradní
316, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 03734773.

Termín: 31.3.2015

232/9/RM/2015 Žádost o prodej pozemků parc. č. 4589 a 4590 v k.ú. Slavkov u Brna - Moravský
rybářský svaz o.s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města



dát souhlas s prodejem pozemků parc.  č.  4589 ostatní  plocha - zeleň o celkové výměře
2217m2 a parc. č. 4590 ostatní plocha - zeleň o celkové výměře 1260m2 v k. ú. Slavkov u
Brna  ve  vlastnictví  města  do  vlastnictví  Moravského  rybářského  svazu,  o.  s.,  sídlem
Špitálská 951, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00557251, za celkovou kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 3257-002-2015 ve výši 96.070,-Kč.  Náklady spojené s převodem
nemovitostí (znalecký posudek č. 3257-002-2015 a správní poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí) uhradí žadatel.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města doporučení rady města ve věci prodeje pozemků parc.

č. 4589 ostatní  plocha -  zeleň o celkové výměře 2217m2  a  parc.  č.  4590 ostatní
plocha - zeleň o celkové výměře 1260m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města
do vlastnictví  Moravského rybářského svazu,  o.  s.,  sídlem Špitálská 951,  684 01
Slavkov u Brna, IČO: 00557251.

Termín: 31.3.2015

233/9/RM/2015 Žádost o prodej pozemků parc. č. 4990 a parc. č. 5007 v k.ú. Slavkov u Brna -
PEGAS-GONDA s.r.o.

I. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1. projednat  s  žadatelem prodej  pozemku parc.  č.  4990 orná půda a  parc.  č.  5007
ostatní plocha dle doporučení odboru investic a rozvoje.

Termín: 30.4.2015

234/9/RM/2015 Dohoda o podmínkách vybudování STL plynové přípojky - pan Václav Eliáš

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dohody o podmínkách vybudování STL plynové přípojky na pozemku města
Slavkov u Brna parc. č. 390 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka, pana
Václava Eliáše, Jiráskova 464, 684 01  Slavkov u Brna, k provedení STL plynové přípojky pro
RD Nerudova čp. 984 (parc. č. 434) v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dohody o podmínkách vybudování STL plynové přípojky s panem
Václavem Eliášem, Jiráskova 464, 684 01  Slavkov u Brna.



Termín: 31.3.2015

235/9/RM/2015 Smlouva o právu provést stavbu - SŽDC

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č.
2703/6 v k.ú.  Slavkov u Brna, které zakládá právo stavebníka, státní  organizace Správa
železničních dopravních cest, Dlážděná 1003/7, 110 00, Nové Město, Praha 1, IČ: 70994234,
k provedení stavby  "Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku
Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)" v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  se  státní  organizací  Správa
železničních dopravních cest, Dlážděná 1003/7, 110 00, Nové Město, Praha 1, IČ:
70994234.

Termín: 30.4.2015

236/9/RM/2015 Návrh na realizaci skateparku

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. projednat  záměr  výstavby  skateparkového  hřiště  v  areálu  městského  stadionu  s
petičním výborem a v případně kladného stanoviska zajistit  podklady pro podání
žádosti o dotaci.

Termín: 31.5.2015

237/9/RM/2015 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - Ďuračová, Sedláčková

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7.3.2014 k bytu č. 3, sídliště Nádražní 1192,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Ďuračovou Věrou, trvale bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 28.2.2018 za smluvní
nájemné 60,- Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.4.2014 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1237, 
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Sedláčkovou Ivetou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░  obsahujícím  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  31.3.2018  za  smluvní



nájemné 60,- Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7.3.2014 k bytu č. 3, sídliště
Nádražní 1192, Slavkov u Brna, s paní Ďuračovou Věrou.

Termín: 31.3.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.4.2014 k bytu č. 6, Zlatá
Hora 1237, Slavkov u Brna, s paní Sedláčkovou Ivetou.

Termín: 31.3.2015

238/9/RM/2015 Žádosti společnosti B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s rozšířením účelu nájmu na poliklinice ve Slavkově u Brna pro společnost B. Braun Avitum
Austerlitz s.r.o., Zlatá Hora 1466, Slavkov u Brna, IČ: 60721901 v níže uvedeném znění v
délce trvání do 30.6.2016 :
Účelem nájmu je využití pronajatých prostor nájemcem pro provozování pracoviště RTG,
radiologie a zobrazovacích metod, neurologie, vnitřního lékařství, rehabilitační a fyzikální
medicíny".

 

II. Rada města uděluje
souhlas pronajímatele s využitím pronajatých prostor jako provozovny dle živnostenského
zákona pro společnost B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., Zlatá Hora 1466, Slavkov u Brna, IČ:
60721901, pro níže uvedené činnosti  v délce trvání do 30.6.2016.
,, Masérské, rekondiční a regenerační služby "  a ,, Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" (  stávající  obor  ,,Koupě zboží  za účelem jeho
dalšího prodeje a prodej v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění") , přemístěných  ze
stávajících prostor na Lázeňském domě do prostor polikliniky na adresách Malinovského
288, Malinovského 551 a Tyršova 324, Slavkov u Brna.

239/9/RM/2015 Pronájem prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/288 ze dne 14. února
2011 se společností  B.  Braun Avitum Austerlitz  s.r.o.,  Zlatá  Hora 1466,  Slavkov u  Brna,
IČ:60721901,  na  pronájem prostor  sloužících  k podnikání  v  suterénu budovy  polikliniky



Tyršova č. p. 324, Slavkov u Brna,  místnost č. 21 o výměře 15,44 m2 , na dobu určitou do
30.6.2016 za nájemné 900,- Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/288 ze
dne 14. února 2011 se společností B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., Zlatá Hora 1466,
Slavkov u Brna, IČ:60721901.

Termín: 31.3.2015

240/9/RM/2015 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozdělení dotace ve výši 815.000 kč  a povinného příspěvku z rozpočtu  města ( dle
podmínek Programu ve výši min 10%) za podmínky, že bude poskytnuta, následně:

Městu  Slavkov  u  Brna,  Palackého  nám.  65,  Slavkov  u  Brna,  IČ  00292311  ve
výši 147.000 Kč z Programu a 282.762 Kč z rozpočtu města  na opravu střechy nad
uličním křídlem domu č.p. 108 na Koláčkově náměstí, KP r.č. 104168 a ve výši 80.000
Kč z Programu a 101.200 Kč z rozpočtu města na opravu východního dvorního balkonu
bytového domu č.p. 109 na ulici Fűgnerova KP r.č. 10871/7-8649
Římskokatolické  farnosti  Slavkov  u  Brna,  Malinovského  2,  Slavkov  u  Brna,  IČ
61729710, ve výši 208.000 Kč z Programu  a 48.000 Kč z rozpočtu města na opravu
střechy kostela  vzkříšení  Páně-  KP r.č.  27362/7-3853  a dále  ve  výši  102.000 Kč  z
Programu  a 22.000 Kč z rozpočtu města na opravu podstřeší kostela vzkříšení Páně
Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně Zichové, oba bytem Brichtova 684/4, 152 00 Praha 5, ve
výši 278.000 Kč z Programu a 64.000 Kč z rozpočtu města na celková rekonstrukce -
pokračování - krov č.p. 104 na Koláčkově náměstí, KP r.č. 51120/7-9012

 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. schválený rozpis  dotace z  Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2015 včetně
rozdělení povinného příspěvku města předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva
města.

Termín: 23.3.2015

241/9/RM/2015 Návrh změny OZV o systému nakládání s KO



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat  předloženou  novou  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  /2015,  o  stanovení  systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Slavkov u Brna v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1. předložit zastupitelstvu města návrh OZV o systému nakládání s KO.

Termín: 13.3.2015

242/9/RM/2015 Doplnění členů povodňové komise města Slavkov u Brna

I. Rada města města jmenuje
následující členy povodňové komise:
Michal Boudný, starosta města Slavkov u Brna, předseda povodňové komise
Mgr. Petr Kostík, místostarosta města Slavkov u Brna, místopředseda povodňové komise
Ing.  Monika  Kudlová,  referent  vodoprávního  úřadu  MěÚ  Slavkov  u  Brna,  tajemník
povodňové komise
Radoslav Lánský, ředitel TSMS, člen povodňové komise
Ing. Barbara Macháčková, referentka CO MěÚ Slavkov u Brna, člen povodňové komise
Bohumir Hrabovský, velitel JSDH, člen povodňové komise
Vojtěch Šedý, hlasná služba, člen povodňové komise
 

243/9/RM/2015 Informace o lokalitě Třináct jezer

I. Rada města materiál odkládá
a vrací k doplnění.

244/9/RM/2015 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností

I. Rada města schvaluje
Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností v předloženém znění.

245/9/RM/2015 Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2015

I. Rada města schvaluje
rozpočet sociálního fondu na rok 2015.



II. Rada města schvaluje
výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na jednotlivé položky pro MěÚ a Městskou policii.

246/9/RM/2015 Zápis z komise pro sport a volný čas

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

247/9/RM/2015 Žádost o souhlas se zahraniční cestou ředitele TSMS

I. Rada města souhlasí
se zahraniční cestou Radoslava Lánského do Braulingenu ve dnech 8. až 10. dubna 2015.

248/9/RM/2015 Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru

I. Rada města schvaluje
příspěvkové organizaci  Základní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov přijetí
finančního  daru  v  hodnotě  10  000,-  Kč  od  společnosti  Saab  Czech,  s.r.o.,  se  sídlem
Sokolovská 79/192, Praha 8, IČ 271 84 561.

249/9/RM/2015 Zástupci města - VaK, RESPONO

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1. delegovat  zástupcem  města  na  valné  hromadě  společnosti  Vodovody  a  kanalizace
Vyškov, a.s., IČ: 49454587, paní Ing. Marii Jedličkovou, místostarostku města Slavkova u
Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc.
Libora  Eliáše,  člena  rady  města  Slavkova  u  Brna.  Delegovaný  zástupce  je  zmocněn
k hlasování a ke všem právním jednáním dle programu valné hromady, stanov a.s.  a
platných právních předpisů.

2. navrhnout  zástupcem  města  do  představenstva  společnosti  Vodovody  a  kanalizace
Vyškov, a. s., pana Michala Boudného za stávajícího zástupce města v představenstvu
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. pana Ing. Ivana Charváta a do dozorčí
rady společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., pana  Ing. Hynka Charvata (jako
pokračujícího zástupce města v dozorčí radě společnosti).

3. delegovat zástupcem města na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., IČ: 49435612,
pana  Michala  Boudného,  starostu  města  Slavkova  u  Brna.  Pro  případ  nemoci  nebo
pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města
Slavkova  u  Brna.  Delegovaný  zástupce  je  zmocněn  k  hlasování  a  ke  všem  právním
jednáním  akcionáře  dle  programu  valné  hromady,  stanov  a.s.  a  platných  právních
předpisů.

4. navrhnout zástupcem města do představenstva společnosti RESPONO, a. s., pana Mgr.



Petra Kostíka za stávajícího zástupce města v představenstvu společnosti RESPONO, a.
s., pana Radoslava Lánského.

II. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1. předložit zastupitelstvu ke schválení návrh na delegaci zástupců města na valnou
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. a společnosti RESPONO, a.
s.  a  na nové zástupce do představenstva a  dozorčí  rady společnosti  Vodovody a
kanalizace Vyškov, a. s. a společnosti RESPONO, a. s.

Termín: 23.3.2015

250/9/RM/2015 Účast města v právnických osobách

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

II. Rada města schvaluje
následující zástupce města v jednotlivých právnických osobách takto:
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví - p. Michal Boudný,
Sdružení obcí a měst jižní Moravy - Mgr. Petr Kostík,
obecně prospěšná společnost Mohyla Míru - Austerlitz, o.p.s. - p. Michal Boudný,

zájmové sdružení právnických osob Slavkovské bojiště - Austerlitz - p. Michal Boudný,
Honební společenstvo Slavkov u Brna - Mgr. Petr Kostík.

251/9/RM/2015 Doplnění člena kontrolního výboru zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
 zvolit členem kontrolního výboru zastupitelstva města pana Miroslava Ráju (TOP 09).

252/9/RM/2015 Příspěvky na práci s mládeží

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  poskytnutí  příspěvku  na  podporu  činnosti  organizace  pracující  s  mládeží  pro
Sportovní klub Slavkov u Brna, se sídlem Kaunicova 1442, Slavkov u Brna, IČ 42660467 ve
výši 84.000 Kč.

II. Rada města schvaluje
poskytnutí následujících příspěvků na podporu činností organizací pracujících s mládeží:
 

Název žadatele Sídlo IČ 2015

   příspěvek



Adam Kosík
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░

 
15.000

Kč

Junák  -  svaz  skautů  a  skautek  ČR,
středisko Slavkov u Brna

Nádražní  1180/21,
Slavkov u Brna

65841832
25.000

Kč

Kateřina Kalášková ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  
10.000

Kč

MK Austerlitz
Lomená  709,  Slavkov  u
Brna

26989301 3.000 Kč

Moravská hasičská jednota - Hasičský
sbor Slavkov u Brna

Malinovského  986,
Slavkov u Brna

68728824 9.000 Kč

Moravský  rybářský  svaz,  místní
organizace Slavkov u Brna

Špitálská 951, Slavkov u
Brna

00557251
20.000

Kč

Římskokatolická  farnost  Slavkov  u
Brna

Malinovského 2,  Slavkov
u Brna 

61729710
20.000

Kč

Sk Beachvolleyball Slavkov 
Lidická  298,  Slavkov  u
Brna

61730149
24.000

Kč

SK FBC Slavkov
Sídliště  Nádražní  1182,
Slavkov u Brna

22757805
35.000

Kč

TJ Sokol Slavkov u Brna
Kaunicova 1442, Slavkov
u Brna

42660271
19.000

Kč

TC AUSTERLITZ
Kaunicova  633,  Slavkov
u Brna

02151987
36.000

Kč

    

 

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  uzavření  předložené veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace -  příspěvku  na
podporu činností organizací pracujcícíh s mládeží se Sportovním klubem Slavkov u Brna, se
sídlem Kaunicova 1442, Slavkov u Brna, IČ 42660467.

IV. Rada města schvaluje
předložený  návrh  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  -  příspěvku  na  podporu
činností organizací pracujících s mládeží.

V. Rada města ukládá



1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit uzavření schválených smluv o poskytnutí příspěvku na práci s mládeží.

Termín: 31.3.2015

253/9/RM/2015 Záměr realizace kogenerační jednotky

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit faktickou realizaci kogenerační jednotky za splnění následující podmínky:

Uzavření smluvního závazku SBD Žuráň o odběru tepla do roku 2030
Existující SVJ na Zlaté Hoře budou vyzvána k možnosti přistoupení k této dohodě

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení faktickou realizaci kogenerační jednotky
za splnění výše uvedených podmínek.

Termín: 23.3.2015

254/9/RM/2015 Napoleonská expozice - zpráva o soudním jednání

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci a ukládá Mgr. Martině Leitnerové informovat zastupitelstvo města o
aktuálním vývoji soudního sporu - o porušování autorských práv.

255/9/RM/2015 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Stavební úpravy předzámčí zámku -
Napoleonská expozice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát  souhlas  s  uzavřením Dodatku  č.  3  ke  Smlouvě  o  poskytnutí  dotace  z  Regionálního
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Stavební úpravy předzámčí
zámku - Napoleonská expozice, mezi Regionální radou regionu soudržonosti Jihovýchod, IČ:
75082241, jako poskytovatelem a městem Slavkov u Brna, IČ: 00292311, jako příjemcem, v
předloženém znění a pro tento případ souhlasí a bere na vědomí změny uvedené v Protokolu
o provedení změny a souhlas se změnou, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  na  uzavření  Dodatku  č.  3  ke  Smlouvě  o



poskytnutí  dotace  z  Regionálního  operačního  programu  NUTS  2  Jihovýchod  na
projekt s názvem Stavební úpravy předzámčí zámku - Napoleonská expozice, mezi
Regionální  radou  regionu  soudržonosti  Jihovýchod,  IČ:  75082241,  jako
poskytovatelem a městem Slavkov u Brna, IČ: 00292311, jako příjemcem.

Termín: 23.3.2015

III. Rada města ruší
své usnesení č. 172/7/RM/2015 ze dne  5. 2. 2015.

256/9/RM/2015 Obsazení dvou uvolněných bytů - návrh bytové komise

I. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 2, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna, paní Iloně Laštůvkové, trvale ░░░░
░░░░  ░░░░  .  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2015 a nájemné

stanoveno ve výši 60,- Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
přidělení  bytu  č.  7,  Zlatá  Hora  1357,  Slavkov  u  Brna,  panu  Michalu  Konečnému,  trvale
bytem  ░░░░ ░░░░ , Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok

a nájemné stanoveno ve výši 60,- Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Ilonou   Laštůvkovou, trvale bytem ░░░░
░░░░ ,  na pronájem bytu č. 2, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna.

Termín: 31.3.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Michalem Konečným, trvale bytem ░░░░
░░░░ , Slavkov u Brna, na pronájem bytu č. 7, Zlatá Hora 1357, Slavkov u Brna.

Termín: 31.3.2015

257/9/RM/2015 Výběrové řízení na ředitele TSMS

I. Rada města vyhlašuje
výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova u Brna
za podmínek podle přiloženého oznámení.

258/9/RM/2015 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

považovat za splněné body:

88/13 z 13. řádného zasedání ZM - 16.12.2013
75/16, 82/16/II z 16. mimořádného zasedání ZM - 18.8.2014
168/16, 169/16 z 16. řádného zasedání ZM - 22.9.2014
7/2, 22/2/1, 22/2/2 z 2. řádného zasedání ZM - 16.12.2015

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

259/9/RM/2015 Program 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna

I. Rada města
schvaluje program 3. řádného zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


