P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 34. schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 8.2.2016

894/34/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 33. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
1474/92/II z 92. schůze RM - 22.10.2014
483/16/II z 16. schůze RM - 24.06.2015
823/28 z 28. schůze RM - 14.12.2015
856/30 z 30. schůze RM 11.01.2016
866/32, 867/32 z 32. schůze RM - 21.01.2016
869/33, 881/33, 885/33/II z 33. schůze RM - 25.01.2016
vypouští ze sledování:
879/33 z 33. schůze RM - 25.01.2016
další úkoly trvají.

895/34/RM/2016 Návrh rozpočtu organizační složky města Slavkova u Brna - Městská policie

I. Rada města schvaluje
rozpočet Městské policie na rok 2016 v předloženém znění.
896/34/RM/2016 Návrh rozpočtu organizační složky města Slavkova u Brna - SDH na rok 2016

I. Rada města schvaluje
rozpočet organizační složky Sbor dobrovolných hasičů v předloženém znění.
897/34/RM/2016 Poskytnutí dotací na sociální služby z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok
2016

I. Rada města souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2016 s

poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Tišnov v celkové
výši 43.330 Kč dle částek rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na rok 2016.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2016 s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Hodonín
v celkové výši 598.749 Kč dle částek rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na rok
2016.
III. Rada města ukládá
1. Mgr. Šárce Morongové
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění s poskytovatelem
sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Tišnov.
Termín: 29.2.2016
2. Mgr. Šárce Morongové
2.1. předložit uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění s poskytovatelem
sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Hodonín ke schválení
zastupitelstvu města.
Termín: 21.3.2016
IV. Rada města souhlasí
s odložením projednání žádostí Rodinné pohody, o.s. Vyškov na 2. pololetí roku 2016.
898/34/RM/2016 Přehled žádostí o dotaci/grant na rok 2016

I. Rada města schvaluje
dotace do 50 000,00Kč v následující výši:

Myslivecký spolek Slavkov u Brna

45 000,00 Kč

Junák - český skaut, středisko Slavkov u Brna
SK FBC Slavkov u Brna
MK Austerlitz
ZO ČSCH Slavkov u Brna
Tennis club Austerlitz

45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Austerlitz Adventure, o. s.
FIDES Brno
Ivan Křivánek
Moravský rybářský svaz, o. s. MO Slavkov u Brna

13 500,00 Kč
40 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
45 000,00 Kč

Slavkovské króžek o. s.

30 000,00 Kč

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Slavkov u Brna

30 000,00 Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení dotace nad 50 000,00 Kč následujícím žadatelům ve výši:
SK Slavkov u Brna

150 000,00 Kč

III. Rada města ukládá
1. Ing. Janě Mackrlové
1.1. zajistit uzavření schálených smluv o poskytnutí individuální dotace po schválení výše
dotace radou města.
Termín: 29.4.2016
2. Ing. Janě Mackrlové
2.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení dotace nad 50.000,- Kč uvedeným
žadatelům.
Termín: 10.3.2016
899/34/RM/2016 Žádost OS ČUS Vyškov o finanční podporu

I. Rada města schvaluje
finanční částku pro OS ČUS Vyškov ve výši 4 000,00 Kč.
900/34/RM/2016 Rejstřík škol - změna názvu Domu dětí a mládeže

I. Rada města schvaluje
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských pro dům dětí a
mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Slavkov u
Brna, okres Vyškov, která se týká změny názvu příspěvkové organizace na:
- Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace
s účinností od 1.3.2016
II. Rada města ukládá
1. Michalu Boudnému
1.1. podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.
Termín: 12.2.2016

901/34/RM/2016 Žádosti o vyhrazená stání

I. Rada města nesouhlasí
na základě odůvodnění uvedeného ve zprávě s vydáváním souhlasů k užívání pozemků ve
vlastnictví města k parkování vozidel dle požadavku normy ČSN 73 6110 a vyhlášky č.
501/2006 Sb. §20 a §21, s výjimkou pozemků, které bezprostředně navazují na sjezd k
nemovitosti s tím, že plocha zeleně mimo sjezd musí zůstat minimálně 50 %.
902/34/RM/2016 Cyklostezka - přeložka E.ON

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky distribuční soustavy se společností E.ON Distribuce,
a.s., IČ: 280 85 400, kterou zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33
591 v rámci projektu "Cyklostezka Slavkov u Brna - Hodějice" v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o realizaci překládky distribuční soustavy se společností
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, kterou zastupuje společnost E.ON Česká
republika, s.r.o., IČ: 257 33 591 v rámci projektu "Cyklostezka Slavkov u Brna Hodějice" v předloženém znění.
Termín: 25.2.2016
903/34/RM/2016 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "nadzemní veden VN 330, přípojka
Slavkov - DESTILA"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemku
parc. č. 4296 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle
přiloženého geometrického plánu (stavba s názvem "nadzemní veden VN 330,
přípojka Slavkov - DESTILA") v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400,
týkající se pozemku parc. č. 4296 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna v
majetku města dle přiloženého geometrického plánu (stavba s názvem

"nadzemní veden VN 330, přípojka Slavkov - DESTILA") v předloženém
znění.
Termín: 29.2.2016
904/34/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování STL plynové přípojky - Nářadí Slavkov, s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dohody o podmínkách vybudování STL plynové přípojky na pozemku města
Slavkov u Brna parc. č. 164/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo
stavebníka, společnost Nářadí Slavkov, s.r.o., Zborovská č. p. 26, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
26259478 k provedení STL plynové přípojky před parc. č. 111/2 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 se
společností Nářadí Slavkov, s.r.o., Zborovská 26, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
26259478, zastoupené jednatelem panem Jaromírem Hálou.
Termín: 31.3.2016
905/34/RM/2016 Žádost RD AUDO - výstavba Slovanská

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený záměr na uzavření plánovací smlouvy se společností RD AUDO, spol. s
r.o., IČ: 256 60 837, se sídlem Československé armády 347, 684 01 Slavkov u Brna, z
důvodů uvedených v předložené zprávě (usnesení komise pro rozvoj města a dopravu a
stanovisko odboru IR).
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit do zastupitelstva města záměr na uzavření plánovací smlouvy se
společností RD AUDO, spol. s r.o., IČ: 256 60 837, se sídlem Československé armády
347, 684 01 Slavkov u Brna.
Termín: 21.3.2016
906/34/RM/2016 Hasičská stanice - smlouvy na připojení E.ON, RWE

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy č. 12135242 o připojení k distribuční soustavě stanice JSDH se společností
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400 zastoupenou společností E.ON Česká republika, a.s., IČ:
257 33 591 v předloženém znění.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy č. 12135247 o připojení k distribuční soustavě stanice HZS JMK se
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400 zastoupenou společností E.ON Česká
republika, a.s., IČ: 257 33 591 v předloženém znění.
III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy č. 320090075601 o připojení k distribuční soustavě stanice JSDH se
společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567 v předloženém znění.
IV. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy č. 320090075600 o připojení k distribuční soustavě stanice HZS JMK se
společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567 v předloženém znění.
V. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smluv se společnostmi E.ON a RWE za účelem připojení hasičských
stanic k distribučním soustavám.
Termín: 29.2.2016
907/34/RM/2016 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.8-2016

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.8-2016.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1. na základě doporučení komise pro rozvoj města a dopravu vyzvat hnutí ANO ke
změně členství svého zástupce v této komisi a nebo případně svého zástupce vyzvat
k rezignaci s termínem do 28.2.2016.
Termín: 15.2.2016
908/34/RM/2016 Zpráva o činnosti komise rady města pro regeneraci městské památkové zóny za
rok 2015

I. Rada města bere na vědomí

výše uvedenou zprávu a ukládá komisi rady města pro regeneraci městské památkové zóny
předložit orgánům města návrh na rozdělení dotace co nejdříve po výzvě k podání žádosti o
poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016.
909/34/RM/2016 Pronájem prostor na kotelně Zlatá Hora

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání, které jsou umístěny
v přízemí budovy č. p. 1310 na pozemku parc. č. 1784/88, část obce Slavkov u Brna, která
je součástí pozemku parc. č. 1784/88, vše v obci Slavkov u Brna a katastrálním území
Slavkov u Brna /budova kotelna Zlatá Hora 1310, Slavkov u Brna, o celkové výměře 167,32
m2, se společností ELEKTRO - PEGAS s.r.o., Československé armády 317, 684 01 Slavkov u
Brna, IČ: 269 67 804, za následujících podmínek:
nájemné je stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok; nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; nájemce umožní pronajímateli trvalý přístup k
měřiči tepla, který je v prostorách umístěn a nájemce bude odebírat tepelnou energii z
kotelny Zlatá Hora.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy se společností ELEKTRO - PEGAS s.r.o.,
Československé armády 317, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 269 67 804, za podmínek
schválených radou města Slavkov u Brna.
Termín: 26.2.2016
910/34/RM/2016 Předání TSMS

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí
a současně konstatuje, že s ohledem na obsah předložené zprávy nedošlo k porušení
právních předpisů v souvislosti se jmenováním nového ředitele.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. předložit zastupitelstvu města zprávu týkající se předání TSMS.
Termín: 10.3.2016
911/34/RM/2016 Aktualizace pojištění pro členy JSDH města Slavkova u Brna

I. Rada města schvaluje

uzavření pojistných smluv a změn stávajících pojistných smluv s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s., se sídlem v Praze 2, Římská 45, PSČ 120 00, IČ 46973451 dle
předložených návrhů.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. zajistit uzavření pojistných smluv a změn stávajících pojistných smluv dle
předložených návrhů s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem v Praze 2,
Římská 45, PSČ 120 00, IČ 46973451.
Termín: 26.2.2016
912/34/RM/2016 Dotační program JMK - požární technika a věcné prostředky

I. Rada města schvaluje
podání žádosti do dotačního programu Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné
prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí
Jihomoravského kraje dle předloženého návrhu.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. zajistit podání žádosti do dotačního programu Jihomoravského kraje na požární
techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných události jednotek sborů
dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje dle předloženého návrhu.
Termín: 26.2.2016
2. Ing. Janě Mackrlové
2.1. předložit zastupitelstvu města Slavkov u Brna návrh rozpočtového opatření na
pokrytí spoluúčasti města Slavkov u Brna ve výši 110.000,- Kč ve vztahu k
dotačnímu programu Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky
k řešení mimořádných události jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí
Jihomoravského kraje.
Termín: 10.3.2016
913/34/RM/2016 Smlouva o výpůjčce 2016 - znak města

I. Rada města schvaluje
smlouvu o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Zámek Slavkov - Austerlitz a městem
Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Zámek Slavkov Austerlitz a městem Slavkov u Brna, v předloženém znění.
Termín: 26.2.2016
914/34/RM/2016 Smlouva o výpůjčce 2016 - tapiserie

I. Rada města schvaluje
smlouvu o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Zámek Slavkov - Austerlitz a městem
Slavkov u Brna v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Zámek Slavkov Austerlitz a městem Slavkov u Brna, v předloženém znění.
Termín: 26.2.2016
915/34/RM/2016 Připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

I. Rada města neschvaluje
připojení se města Slavkova u Brna k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".
916/34/RM/2016 ZŠ Komenského - úprava rozpočtu 2015

I. Rada města schvaluje
přesun výdajových položek v rozpočtu v souladu s důvodovou zprávou.
917/34/RM/2016 Plán akcí a připravenost TSMS na rok 2016, ceníky

I. Rada města schvaluje
Předložený plán akcí a připravenosti TSMS na rok 2016 a ceníky.
918/34/RM/2016 Žádost o úpravu rozpočtu

I. Rada města schvaluje
úpravy rozpočtu ZS-A 2015 v předloženém znění.

919/34/RM/2016 Smlouva o zápůjčce předmětů do Expozice Austerlitz - malé město velkých dějin

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zápůjčce předmětů do Expozice Austerlitz - malé město velkých dějin v
předloženém znění.
920/34/RM/2016 Ceník a přehled akcí ZS-A na rok 2016

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu.

