
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 36. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 22.2.2016

923/36/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 35. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

799/27 z 27. schůze RM - 30.11.2015
822/28 z 28. schůze RM - 14.12.2015
851/30, 852/30, 855/30, 857/30/III z 30. schůze RM 11.01.2016
874/33/II, 884/33/II, 890/33/II z 33. schůze RM - 25.01.2016
902/34, 911/34, 912/34/1, 913/34, 914/34, 919/34 z 34. schůze RM - 08.02.2016

další úkoly trvají.

924/36/RM/2016 Soubor rozpočtových opatření 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtová opatření č. 1 - 6 v předloženém znění:

RO č. 1 -  Pěstounská péče
Příjmy:
Zařazení nové položky rozpočtu - Příspěvek na výkon pěstounské péče        624 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky rozpočtu - Pěstonská péče                               624 000,00 Kč

RO č. 2 - Sociální služby
Výdaje:
Zvýšení položky rozpočtu č. 96 - Oblastní charita - pečovatelská služba               1 000,00 Kč
Zvýšení položky rozpočtu č. 97 - Oblastní charita - centrum denních služeb            100,00 Kč
Zvýšení položky rozpočtu č. 104 - Oblastní charita  Tišnov - sociální rehabilitace  700, 00 Kč
Výdaje:

Snížení položky rozpočtu č. 106 - Rezerva                                                               - 1 800,00 Kč

RO č. 3 - Finanční vypořádání dotací za rok 2015



Výdaje:
Snížení položky rozpočtu č. 128  - Rezerva                                                     -156 200,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Finanční vypořádání dotací - SPOD                           156 200,00 Kč

RO č. 4 - Vyplacení pojistného plnění
Příjmy:
Zařazení nové položky rozpočtu - Přijaté pojistné náhrady                              159 400,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky rozpočtu MěP - poskytnuté náhrady za pracovní úrazy    159 400,00
Kč

RO č. 5 - Účelový neinvestiční příspěvek - ZS-A - Dny Slavkova a 600 let výročí
Výdaje:
Zařazení nové položky-
Účelový neinvestiční příspěvek ZS-A - Dny Slavkova a 600 let výročí      330 000,00 Kč
Výdaje:
Snížení položky rozpočtu č. 122 - Dny Slavkova a 600 let výročí                          -330 000,00
Kč

RO č. 6 - Účelový investiční příspěvek ZS-A - 3D modely zámku
Příjmy:
Zařazení nové pložky rozpočtu -
Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let                 100 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky rozpočtu -
Účelový investiční příspěvek ZS-A- 3D modely zámku             100 000,00 Kč

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit rozpočtová opatření č. 1 - 6 zastupitelstvu města.

Termín: 10.3.2016

925/36/RM/2016 Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2016 - TSMS a ZS-A

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkových organizací  Zámek Slavkov -  Austerlitz  a  Technické služby města
Slavkov u Brna na rok 2016 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
čerpání fondů  příspěvkových organizací dle návrhu příspěvkových organizací na rok 2016.



III. Rada města schvaluje
odpisový plán dle předložených návrhů příspěvkových organizací na rok 2016.

IV. Rada města schvaluje
mzdový limit a počet zaměstnanců příspěvkových organizací na rok 2016 v předloženém
znění.

V. Rada města schvaluje
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2016 v předloženém znění.

926/36/RM/2016 Rozpočty školských příspěvkových organizací na rok 2016

I. Rada města schvaluje
rozpočty školských příspěvkových organizací zřízených městem Slavkov u Brna na rok 2016
v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
čerpání fondů školských příspěvkových organizací města Slavkova u Brna v předložené výši.

III. Rada města schvaluje
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2016 v předloženém znění.

927/36/RM/2016 Žádost o dotaci/ grant na rok 2016

I. Rada města materiál odkládá.

928/36/RM/2016 Návrh na prodej nemovitostí souvisejících s bývalou provozovnou TSMS

I. Rada města schvaluje
zahájení jednání k prodeji nemovitostí bývalé provozovny TSMS na ulici Špitálská č.p. 733
ve  Slavkově  u  Brna  (tj.  pozemek  parc.  č.  695,  ostatní  plocha  a  pozemek  parc.  č.  694,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 733, bydlení, na pozemku parc. č.
694,  část  obce Slavkov  u  Brna,  vše v  katastrálním území  Slavkov u Brna,  včetně všech
součástí a příslušenství) přímým prodejem, tzv. formou "obálkové metody" dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit radě města, v souvislosti s uskutečněním prodeje bývalé provozovny TSMS,
ke schválení  návrh kupní  smlouvy,  výzvu k podání  nabídek,  návrh na zveřejnění



prodeje a složení hodnotící komise

Termín: 31.3.2016

929/36/RM/2016 Žádost o prodej pozemku z majetku města - pan Kmeť

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 668/4, 3668/7, 3668/9 a parc.
č. 3668/10 vše zahrada v k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádost pana Dušana Kmetě.

Termín: 21.3.2016

930/36/RM/2016 Chatky Lučanský

I. Rada města nesouhlasí
z  pozice  vlastníka  sousedních pozemků s  vydáním kladného  stanoviska k  předloženému
záměru výstavby tří rekreačních objektů na pozemku parc.č.1054 v k.ú. Slavkov u Brna z
důvodů  možného  budoucího  oslabení  pozice  jako  stavebníka  veřejněprospěšné  stavby
záchytného protipovodňového suchého poldru a městského hřbitova dle územního plánu.

931/36/RM/2016 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1054 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Lučanský

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zpracování znaleckého posudku ke zjištění ceny obvyklé pozemku parc. č.
1054 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 15.4.2016

932/36/RM/2016 Cyklostezka - partnerská smlouva

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  partnerskou  smlouvu  s  obcí  Hodějice,  Hodějice  čp.  41,  PSČ  684  01  ,  IČ:
00291773  ve  věci  realizace  projektu:  "Cyklostezka  Slavkov  u  Brna  -  Hodějice"  v
předloženém znění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do ZM k projednání  partnerskou smlouvu s  obcí  Hodějice,  Hodějice čp.
41, PSČ 684 01 , IČ: 00291773 ve věci realizace projektu: "Cyklostezka Slavkov u
Brna - Hodějice" v předloženém znění.

Termín: 21.3.2016

933/36/RM/2016 Věcné břemeno pro Bonett Gas Investment, a.s. - "STL plynovodní přípojka PS
CNG Slavkov u Brna"

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy o  budoucí  smlouvě o  zřízení  věcného břemene s  Bonett  Gas
Investment,  a.s.  sídlem U Habrovky  247/11,  140 00 Praha 4,  IČ:  282 53 655
týkající se pozemku parc. č. 3073/9 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna v majetku
města dle přiložené situace (stavba s názvem "STL plynovodní přípojka PS CNG
Slavkov u Brna") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Bonett
Gas Investment, a.s. sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČ: 282 53 655
týkající se pozemku parc. č. 3073/9 orná půda v k. ú.  Slavkov u Brna v majetku
města  dle  přiložené situace  (stavba  s  názvem "STL plynovodní  přípojka  PS  CNG
Slavkov u Brna") v předloženém znění.

Termín: 1.4.2016

934/36/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování dočasné stavby - modernizace vedení VVN

I. Rada města ruší
usnesení 849/30RM/2016.

II. Rada města schvaluje
uzavření Dohody o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání
nemovitosti  podle usanovní § 25 odst.  9) zákona č.  458/2000 Sb.,  energetický zákon, v
platném  znění  v  souvislosti  s  dočasnou  stavbou  (by-pass)  týkající  se  pozemků  ve
vlastnictví města parc.č. 5278, 5277/1, 5235/1  v k.ú. Slavkov u Brna, se společností E.ON
Distribuce  a.s.,   F.  A.  Gerstnera  2151/6,  370  49  České  Budějovice,  IČ:  28085400,  v
předloženém znění.



III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dohody o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v
obvyklém užívání nemovitosti podle usanovní § 25 odst. 9) zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický  zákon,  v  platném  znění  v  souvislosti  s  dočasnou  stavbou  (by-pass)
se  společností  E.ON  Distribuce  a.s.,   F.  A.  Gerstnera  2151/6,  370  49  České
Budějovice, IČ: 28085400,  v předloženém znění. 

Termín: 29.2.2016

935/36/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Bajko

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody s Josefem Bajkem, Bučovická 1446, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
o podmínkách vybudování rozšíření  přístupového chodníku pro zaměstnance  na  pozemku
města parc. č. 2056/1 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  přístupového
chodníku  vč.  stanovení  podmínek  provedení  stavby  na   pozemku města  parc.  č.
2056/1 k. ú. Slavkov u Brna s Josefem Bajkem, Bučovická 1446, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ ░

Termín: 26.2.2016

936/36/RM/2016 Dohoda o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS, a.s.

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS, a.s.  a
nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti (pozemku) se společností ČEPS, a.s. sídlem
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 25702556 týkající se pozemků parc. č. 4586,
4692, 4669 a parc. č. 4691 v k.ú. Slavkov u Brna ve variantě provedení údržby ochranného
pásma společnosti ČEPS, a.s.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  způsobu  provedení  údržby  ochranných  pásem  vedení
ČEPS,  a.s.  a  nápravě  vadného  stavu  s  vlastníkem  nemovitosti  (pozemku)  se
společností ČEPS, a.s. sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 25702556



týkající se pozemků parc. č. 4586, 4692, 4669 a parc. č. 4691 v k.ú. Slavkov u Brna
ve variantě provedení údržby ochranného pásma společnosti ČEPS, a.s.

Termín: 26.2.2016

937/36/RM/2016 Podnět pana Červenky na připojení

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit jednání s manželi Červenkovými vlastniky nemovitosti čp.533 v k.ú. Slavkov
u Brna za účelem projednání předloženého návrhu smlouvy o spolupráci,  udělení
práva provést stavbu a budoucích převodech infrastruktury.

Termín: 7.3.2016

938/36/RM/2016 Pronájem pozemků v lokalitě ulice Topolová - Ing. Marada

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 2984/36 o výměře 3m2; parc. č. 2984/35 o

výměře 158m2; parc. č. 2984/41 o výměře 322m2; parc. č. 2984/40 o výměře 91m2; parc. č.
2983/6 o výměře 1330m2; parc. č. 2983/4 o výměře 22m2 a parc. č. 2985/5 o výměře 69m2,
vše v k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. jednat s panem Ing. Pavlem Maradou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
o uzavření nájemního vztahu, jehož předmětem je užívání pozemků parc. č. 2984/36
o výměře 3m2; parc. č. 2984/35 o výměře 158m2; parc. č. 2984/41 o výměře 322m2;

parc. č. 2984/40 o výměře 91m2; parc. č. 2983/6 o výměře 1330m2; parc. č. 2983/4
o výměře 22m2 a parc. č. 2985/5 o výměře 69m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 29.4.2016

939/36/RM/2016 Závody motocyklů do vrchu

I. Rada města souhlasí
s  konáním  závodů  motocyklů  do  vrchu  malých  historických  motocyklů  slavkovskými
serpentinami  AusterliCzHillCup7  dne  28.5.2016  od  9:00  do  15:00  za  podmínky,  že
organizátor  zajistí  dostatečným  způsobem  informování  majitelů  dotčených  pozemků  a
veřejnosti o dopravních omezeních.



940/36/RM/2016 Dotace JMK - doplnění hřiště Zlatá Hora (jih)

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. podat žádost o dotaci z programu JMK na doplnění dopadové plochy pod lanovkou
na  hřišti  na  Zlaté  Hoře  (jih)  o  plochu  z  pryže dle  výše  uvedených  podmínek  v
důvodové zprávě. 

Termín: 29.2.2016

941/36/RM/2016 Dotace JMK - oprava kapličky Zlatá Hora

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. podat žádost o dotaci z programu JMK na opravu kapličky u sídliště Zlatá Hora dle
podmínek uvedených v této důvodové zprávě.

Termín: 29.2.2016

942/36/RM/2016 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

I. Rada města bere na vědomí
informaci o možnosti využití dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1. podat  žádost  o  dotaci  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje  na  projekt  "Podpora
biodiverzity v lokalitě Písky".

Termín: 29.2.2016

943/36/RM/2016 Smlouva o právu provést stavbu - Mlčůch

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  smlouvy  o  právu  provést  stavbu   demontáže  nadzemního  vedení  NN  na  
pozemcích  města  parc.  č.  2902,  2933/1  k.  ú.  Slavkov  u  Brna,  v  předloženém znění  se
společností E. ON Distribuce a.s.,   F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400,   kterou  zastupuje  společnost  E.ON  Česká  republika,  s.r.o.,  F.  A.  Gerstnera
2151/63, 370 49 České Budějovice, IČ:25733591.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu demontáže nadzemního vedení NN
na  pozemcích města parc. č. 2902, 2933/1 k. ú. Slavkov u Brna se společností E. ON
Distribuce  a.s.,   F.  A.  Gerstnera  2151/6,  370  49  České  Budějovice,  IČ:
28085400,  kterou zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera
2151/63, 370 49 České Budějovice, IČ:25733591.

Termín: 26.2.2016

944/36/RM/2016 Souhlas s odepisováním technického zhodnocení

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 5  ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 12.12.2005 s Českou
pojišťovnou a.s. se sídlem v Praze, Spálená 75/16, PSČ 113 00, IČ: 45272956, o odepisování
technického zhodnocení dle důvodové zprávy.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 5  ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
12.12.2005 s Českou pojišťovnou a.s. se sídlem v Praze, Spálená 75/16, PSČ
113 00, IČ: 45272956, o odepisování technického zhodnocení.

Termín: 17.3.2016

945/36/RM/2016 Zápis z komise pro životní prostředí č. 14/2015 a č. 15/2016

I. Rada města bere na vědomí
předložené zápisy č. 14/2015 a č. 15/2016 z komise pro životní prostředí.

946/36/RM/2016 Snížení nájemného - Eduard Andrla

I. Rada města schvaluje
zveřejnění  záměru  změny  nájemní  smlouvy  -  snížení  nájemného  uzavřené  s  panem
Eduardem Andrlou, IČ: 72328711, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajistit zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy - snížení nájemného uzavřené s
panem Eduardem Andrlou, IČ: 72328711, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 29.2.2016

947/36/RM/2016 Žádost o prominuti pronájmu, ZS-A

I. Rada města projednala
žádost společnosti LIKO-S a.s. č.j. VED/3388-16 o prominutí pronájmu velkého sálu SCB pro
pořádání výchovných koncertů dne 16.3.

II. Rada města schvaluje
pronájem velkého sálu SCB dne 16.3. dle žádosti č.j. VED/3388-16 v režimu nekomerčním.

948/36/RM/2016  Výročí  600  let  od  udělení  prvního  obrazového  privilegia  v  českých  zemích
(24.3.2016 - 25.9.2016)

I. Rada města pověřuje
ZS-A organizací  aktivit  vztahujících  se  k  výročí   600  letod  udělení  městského  privilegia
(24.3.2016 - 25.9.2016)

II. Rada města schvaluje
užití  znaku města Slavkov u Brna v souvislosti  s  výročím 600 let  od udělení  městského
privilegia (24.3.2016 - 25.9.2016)

III. Rada města schvaluje
úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy - účelový příspěvek zřizovatele na organizaci aktivit
vztahujících se k výročí 600 let od udělení městského privilegia (24.3.2016 - 25.9.2016)

IV. Rada města schvaluje
poskytnutí  investičního  příspěvku  dle  důvodové  zprávy  na  výrobu  3D  modelů  podoby
budovy zámku

V. Rada města schvaluje
napojení investičního příspěvku na investiční fond ZS-A a čerpání fondu za účelem pořízení
dlouhodobého hmotného majetku - 3D modelů.

VI. Rada města schvaluje
pořízení dlouhodobého hmotného majetku (3D modely) a jeho zařazení do majetku ZS-A

VII. Rada města schvaluje
 úpravu rozpočtu dle výše uvedených bodů IV - VI



949/36/RM/2016 Oznámení o zápisu do MŠ Zvídálek

I. Rada města bere na vědomí
termín zápisu do Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna na školní rok 2016/2017.

950/36/RM/2016 ZUŠ Fr. France - ceník úhrad za služby a činnosti ZUŠ

I. Rada města schvaluje
ceník úhrad za služby (školné) Základní umělecké školy Františka France, Slavkov u Brna,
okres Vyškov v předloženém znění.

951/36/RM/2016 ZUŠ Fr. France - odpisový plán prorok 2016

I. Rada města schvaluje
odpisový plán Základní umělecké školy Františka France, Slavkov u Brna, okres Vyškov pro
rok 2016 v předloženém znění.

952/36/RM/2016 DDM -Převedení majetku z evidence DDM Slavkov u Brna

I. Rada města souhlasí
s  bezplatným  převodem  použité  počítačové  techniky  v  hodnotě  24.365  Kč  z  evidence
majetku DDM Slavkov u Brna do majetku ZŠ Komenského Slavkov u Brna.

953/36/RM/2016 Obnova zámku IROP - výtah, altán

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku č.1 ke  smlouvě o  dílo  ze dne 14.1.2016 na rozšíření  předmětu plnění
projektové  dokumentace  "Obnova  čínského  altánu  a  vestavba  výtahu  zámku  Slavkov  u
Brna" se společností Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, IČ: 257 64 314 v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.1  ke  smlouvě  o  dílo  ze  dne  14.1.2016  na  rozšíření
předmětu  plnění  projektové  dokumentace  "Obnova  čínského  altánu  a  vestavba
výtahu  zámku  Slavkov  u  Brna"  se  společností  Arch.Design,  s.r.o.,  Sochorova
3178/23, 616 00 Brno, IČ: 257 64 314 v předloženém znění.

Termín: 29.2.2016


