P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 33. schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 25.1.2016

869/33/RM/2016 Dotační monitoring - návrh smlouvy

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy, se sídlem Královopolská 139, 612 00
Brno, IČO: 65338090.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření předložené smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou jižní
Moravy, se sídlem Královopolská 139, 612 00 Brno, IČO: 65338090.
Termín: 8.2.2016
870/33/RM/2016 Uzavření dodatku č. 17 s GFŘ

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a dohody o způsobu
vypořádání finančních závazků vyplývajících ze smlouvy o sdružení ze dne 5. 1. 1994 ve
znění dodatků 1 - 16, uzavřené s Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím,
Lazarská 15/7, PSČ 117 22, Praha 1 - Nové Město, IČ: 72080043, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a dohody o
způsobu vypořádání finančních závazků vyplývajících ze smlouvy o sdružení ze dne
5. 1. 1994 ve znění dodatků 1 - 16, uzavřené s Českou republikou - Generálním
finančním ředitelstvím, Lazarská 15/7, PSČ 117 22, Praha 1 - Nové Město, IČ:
72080043, v předloženém znění.
Termín: 29.2.2016
871/33/RM/2016 Ceník pronájmu Sportbaru za účelem konání akce

I. Rada města schvaluje
ceník za pronájem Sportbaru ve Společenském centru Bonaparte, Palackého nám.126,
Slavkov u Brna, v předloženém znění.
872/33/RM/2016 Udělení pověření

I. Rada města pověřuje
odbor bytového a tepelného hospodářství Městského úřadu ve Slavkově u Brna k uzavírání
krátkodobých pronájmů ve Sportbaru na SC Bonaparte, Palackého nám. 126, Slavkov u
Brna, v souvislosti s převzetím uvedené nemovitosti do správy. Pověření se týká
jednodenních akcí za ceny pronájmu, schválené radou města.
873/33/RM/2016 Audit familyfriendlycommunity

I. Rada města schvaluje
provedení auditu familyfriendlycommunity ve městě Slavkov u Brna.
II. Rada města jmenuje
Mgr. Martinu Zavadilovou pověřenou osobou pro audit familyfriendlycommunity.
III. Rada města schvaluje
uzavření Dohody o účasti na auditu familyfriendlycommunity v předloženém znění.
IV. Rada města ukládá
1. Mgr. Šárce Morongové
1.1. zajistit uzavření Dohody o účasti na auditu familyfriendlycommunity s JmK.
Termín: 29.2.2016
874/33/RM/2016 Finanční příspěvky na humanitární účely v roce 2016

I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků z položky č. 94 rozpočtu města určené na humanitární účely
v roce 2016 v následujícím termínu a výši:
Asociaci rodičů a přátel zdrav. postižených dětí v ČR, o.s., klub"Paprsek" Vyškov
v 3/2016 na úhradu provozních výdajů spojených s činností Poradny a půjčovny
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek příspěvek ve výši 3.000 Kč
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové
1.1. uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu v předloženém znění o poskytnutí
příspěvku ve schválené výši.
Termín: 29.2.2016
875/33/RM/2016 Údržba lokality mokřadu "Třináct jezer"

I. Rada města bere na vědomí
předložený návrh na údržbu lokality mokřadu "Třináct jezer"
876/33/RM/2016 Informace k sanaci jižního břehu Velkého rybníku

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci o možnosti návrhu řešení sanace jižního břehu Velkého rybníku
Slavkov u Brna včetně informace o finanční náročnosti realizaci záměru.
877/33/RM/2016 Rozpočet MěU na rok 2016

I. Rada města schvaluje
rozpočet na provoz městského úřadu na rok 2016 v předloženém znění.
II. Rada města schvaluje
závazné ukazatele rozpočtu na provoz městského úřadu na rok 2016 v předloženém znění.
878/33/RM/2016 Dotace IROP - vybavení JSDH

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy, se sídlem
Královopolská 139, 612 00 Brno, IČO: 653 38 090 na vypracování žádosti o dotaci včetně
dokladů dle výzvy č.19 dotačního titulu IROP dle předložené nabídky.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy, se
sídlem Královopolská 139, 612 00 Brno, IČO: 653 38 090 na vypracování žádosti o
dotaci včetně dokladů dle výzvy č.19 dotačního titulu IROP dle předložené nabídky.
Termín: 8.2.2016

879/33/RM/2016 Atletický stadion - smlouva o výpůjčce

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy

o

výpůjčce

atletického

stadionu

s

Atletikou

Slavkov

u

Brna

z.s., Komenského nám. 1453, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 03966615, za podmínky, že
zastupitelstvo města schválí závazek spolufinancovat projekt obnovy stadionu.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce atletického stadionu s Atletikou Slavkov u Brna
z.s., Komenského nám. 1453, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 03966615, podle
předchozího odstavce.
Termín: 29.1.2016
880/33/RM/2016 ZŠ Komenského - sponzorský dar

I. Rada města souhlasí
s tím, aby ZŠ Komenského přijala sponzorský dar od firmy Liko-S.
881/33/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Aleš Tesáček

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody s Alešem Tesáčkem, Slovákova 1281░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ o
podmínkách vybudování rozšíření a předláždění stávajícího sjezdu a opravy přípojky vody
na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 2520 před RD na parc. č. 2524 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 rozšíření a předláždění sjezdu a
opravy přípojky vody na pozemku města s panem Alešem Tesáčkem, Slovákova
1281░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
Termín: 26.2.2016
882/33/RM/2016 Žádost o schválení smlouvy o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského
zařízení - VaK Vyškov, a.s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit

uzavření

smlouvy

č.

SPP/001/2016

o

zajištění

provozu

a

pachtu

vodohospodářského zařízení se společnosti Vodovody a Kanalizace Vyškov, a.s., ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit do zastupitelstva města smlouvu č. SPP/001/2016 o zajištění provozu a
pachtu vodohospodářského zařízení.
Termín: 21.3.2016
883/33/RM/2016 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel.smyčka NN Strnad"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy

o

budoucí

smlouvě

o

zřízení

věcného

břemene

se

společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemku parc. č. 4242 ostatní plocha v k. ú.
Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, dle přiložené situace (stavba s názvem
"Slavkov, kabel.smyčka NN Strnad") v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemků parc. č. 4242 ostatní plocha
v k. ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, dle přiložené situace
(stavba s názvem "Slavkov, kabel.smyčka NN Strnad") v předloženém
znění.
Termín: 22.2.2016

884/33/RM/2016 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: 22.2.2016
885/33/RM/2016 Odměny členům zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výši odměn členům zastupitelstva v následující výši:

Neuvolněný místostarosta 28.840 Kč
Člen rady města 2.739 Kč
Předseda výboru zastupitelstva 1.663 Kč
Předseda komise rady 1.663 Kč
Člen komise rady 0 Kč
Člen výboru zastupitelstva 0 Kč
Člen zastupitelstva města 703 Kč.

Souběh funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Člen rady města a současně předseda výboru nebo komise 4.402 Kč
Člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise 2.366 Kč

s účinností od 1.2.2016.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1. Předložit zastupitelstvu ke schválení
zastupitelstva města Slavkov u Brna.

výši

odměn

neuvolněným

členům

Termín: 27.1.2016
886/33/RM/2016 Souhlas s užitím znaku města

I. Rada města souhlasí
s užitím znaku města Slavkov u Brna na webových stránkách, pořádání oblastní výstavy
ovoce a zeleniny a soutěže "Rozkvetlý Slavkov" pro Základní organizaci zahrádkářského
svazu Slavkov u Brna, sídlem Čs. armády 252, 684 01 Slavkov u Brna.
887/33/RM/2016 Zápis z Komise pro sport a volný čas

I. Rada města bere na vědomí

informace o činnosti Komise pro sport a volný čas.
888/33/RM/2016 Stížnosti za 4. čtvrtletí 2015

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci o stížnostech za 4. čtvrtletí 2015.
889/33/RM/2016 Plán zimní údržby 2015/2016

I. Rada města schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací 2015/2016
890/33/RM/2016 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - žádosti ZS-A

I. Rada města bere na vědomí
informace o žádostech ZS-A o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

II. Rada města ukládá
ředitelce ZS-A podat žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v souladu s
důvodovou zprávou v termínu do 29. 2. 2016
891/33/RM/2016 Výslednost MP za rok 2015

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

892/33/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 32. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
709/24/3 z 24. schůze RM - 19.10.2015
754/26/2, 769/26/2 z 26. schůze RM - 16.11.2015
824/28, 835/28 z 28. schůze RM - 14.12.2015
62/18/II z 18. schůze MRM - 22.12.2016
846/30, 847/30, 854/30, 858/30, 859/30, 860/30 z 30. schůze RM - 11.01.2016
863/31 z 31. schůze RM - 13.01.2016
další úkoly trvají.

893/33/RM/2016 Revokace usnesení

I. Rada města ruší
své usnesení č. 861/30/RM/2016 z 11.1.2016.

