P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 37. schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 7.3.2016

954/37/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 36. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
870/33 z 33. schůze RM - 25.01.2016
903/34, 909/34 z 34. schůze RM - 08.02.2016
922/35 z 35. schůze RM - 15.02.2016
933/36, 934/36/III, 938/36, 940/36, 941/36, 942/36, 946/36 z 36. schůze RM 22.02.2016
vypouští ze sledování:
905/34 z 34. schůze RM - 08.02.2016
další úkoly trvají.

955/37/RM/2016 Rozbory hospodaření VHČ za rok 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozbory hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za rok 2015 v předloženém
znění.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení plnění plánu vedlejší hospodářské
činnosti za rok 2015 v předloženém znění.
Termín: 21.3.2016
956/37/RM/2016 Program rozvoje města na rok 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit Program rozvoje města na rok 2016 v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit do ZM návrh Programu rozvoje města na rok 2016 v předloženém znění.
Termín: 21.3.2016
957/37/RM/2016 Žádost o prodej pozemku parc. č. 2741/9 v k.ú. Slavkov u Brna - společnost
LIKO-S a.s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku parc.č. 2741/9 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 324m2 (pás o šíři 1m) z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti
LIKO-S, a.s., sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 60734795, dle přiložené mapky za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 3417-444-2016 ve výši 370,-Kč/m2, celkem
119.880,-Kč. K ceně bude připočteno DPH ve výši 21%.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit žádost společnosti LIKO-S, a.s. ve věci prodeje části pozemku parc. č.
2741/9 v k.ú. Slavkov u Brna k projednání do zastupitelstva města.
Termín: 21.3.2016
958/37/RM/2016 Žádost o prodej pozemku parc. č. 284 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé Navrátilovi

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 284 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o velikosti
280m2.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit žádost o prodej pozemku parc .č. 284 v k.ú. Slavkov u Brna od manželů
Navrátilových do zastupitelstva města.
Termín: 21.3.2016
959/37/RM/2016 Výzva Státního pozemkového úřadu k pozemkům

I. Rada města materiál odkládá.
960/37/RM/2016 Kaláb - předání infrastruktury a pozemku

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o převodu pozemků a infrastruktury se společností Kaláb-BS,
s.r.o., IČ:269 50 871 v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit ZM návrh na schválení uzavření smlouvy o převodu pozemků a
infrastruktury se společností Kaláb-BS, s.r.o., IČ:269 50 871 v předloženém znění.
Termín: 21.3.2016
961/37/RM/2016 Kaunicův dvůr - veřejná infrastruktura

I. Rada města souhlasí
na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ze dne
22.12.2014 se společností SKR stav s.r.o., IČ: 269 61 474, se zajištěním povolení dle
stavebního zákona na všechny stavební objekty, jménem města Slavkov u Brna, za
podmínky předchozího pravomocného stavebního povolení na bytové domy Kaunicův dvůr.
Na SKR stav s.r.o. budou po nabytí právní moci převedena práva a povinnosti z povolení na
stavební objekty, k jejichž realizaci se SKR stav s.r.o. zavázal.
962/37/RM/2016 Pronájem zahrádek v lokalitě Nádraží

I. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
26,5m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s manželi Danielou a
Radkem Mančíkovými, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1183, 684 01 Slavkov u Brna s
ročním pachtovným ve výši 37,-Kč.
II. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
26m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s manželi Ludmilou a
Janem Kuchotvými, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1184, 684 01 Slavkov u Brna s
ročním pachtovným ve výši 36,-Kč.
III. Rada města schvaluje

uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
13m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s manželi Jiřím a Evou
Maruškovými, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1183, 684 01 Slavkov u Brna s ročním
pachtovným ve výši 18,-Kč.
IV. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
26,5m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s paní Jitkou
Fuksovou, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1184, 684 01 Slavkov u Brna s ročním
pachtovným ve výši 37,-Kč.
V. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
26,5m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s panem Janem
Zukalem a s paní Danou Policarovou, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1184, 684 01
Slavkov u Brna s ročním pachtovným ve výši 37,-Kč.
VI. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
26,5m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s manželi Tomášem a
Martou Holešovskými, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1183, 684 01 Slavkov u Brna s
ročním pachtovným ve výši 37,-Kč.
VII. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
26,5m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s manželi Leonou a
Petrem Vévodovými, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1183, 684 01 Slavkov u Brna s
ročním pachtovným ve výši 37,-Kč.
VIII. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
13,5m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s panem Petrem
Šemorou, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1181, 684 01 Slavkov u Brna s ročním
pachtovným ve výši 19,-Kč.
IX. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
13m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s Mgr. Eliškou
Rubešovou, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1182, 684 01 Slavkov u Brna s ročním
pachtovným ve výši 18,-Kč.
X. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
39,5m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s manželi Zdenkou a

Antonínem Hošovými, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1182, 684 01 Slavkov u Brna s
ročním pachtovným ve výši 55,-Kč.
XI. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
26,5m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s panem Petrem
Kubou, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1183, 684 01 Slavkov u Brna s ročním
pachtovným ve výši 37,-Kč.
XII. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
26,5m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s manželi Svatavou a
Vlastimilem Šírovými, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1181, 684 01 Slavkov u Brna s
ročním pachtovným ve výši 37,-Kč.
XIII. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
26,5m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s panem Petrem
Jeřábkema a s paní Evou Urbancovou, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1181, 684 01
Slavkov u Brna s ročním pachtovným ve výši 37,-Kč.
XIV. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
26,5m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s manželi Alešem a
Denisou Kotolanovými, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1184, 684 01 Slavkov u Brna s
ročním pachtovným ve výši 37,-Kč.
XV. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada o výměře
39,5m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s manželi Janem a
Janou Šíchovými, trvalým pobytem Sídliště Nádražní 1182, 684 01 Slavkov u Brna s ročním
pachtovným ve výši 55,-Kč.
XVI. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. uzavřít smlouvy o zemědělském pachtu na části pozemku parc. č. 2886/2 v k.ú.
Slavkov u Brna nacházející se v lokalitě Sídliště Nádražní s žadateli uvedených v
usnesení i důvodové zprávě.
Termín: 29.4.2016
963/37/RM/2016 Pronájem pozemku parc. č. 2563 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé Svobodovi

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na pozemek parc. č. 2563 zahrada o výměře 107m2
v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s panem Josefem Svobodou a
s paní Ljubicou Svobodovou, trvalým pobytem Slovanská 1088, 684 01 Slavkov u Brna s
ročním pachtovným ve výši 150,-Kč.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na pozemek parc. č. 2563 zahrada
o výměře 107m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s
panem Josefem Svobodou a s paní Ljubicou Svobodovou, trvalým pobytem
Slovanská 1088, 684 01 Slavkov u Brna s ročním pachtovným ve výši 150,-Kč.
Termín: 31.3.2016
964/37/RM/2016 Plnění úkolu kontrolního výboru

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí předloženou informaci o kontrole veřejných zakázek ZŠ Komenského.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit do ZM zprávu o kontrole veřejných zakázek na ZŠ Komenského, informovat
o kontrole ředitele školy s žádostí o jeho vyjádření pro ZM.
Termín: 21.3.2016
965/37/RM/2016 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozdělení dotace ve výši 1.115.000 kč a povinného příspěvku z rozpočtu města
(dle podmínek Programu ve výši min 10%) Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna,
Malinovského 2, Slavkov u Brna, IČ 61729710 za podmínky, že bude poskytnuta, následně:
ve výši 823.000 Kč z Programu a 165.000 Kč z rozpočtu města na obnovu
střechy kostela Vzkříšení Páně (KP r.č. 27362/7-3853)
ve výši 212.000 Kč z Programu a 43.000 Kč z rozpočtu města na obnovu venkovních
bočních schodišť kostela Vzkříšení Páně (KP r.č. 27362/7-3853)
ve výši 80.000 Kč z Programu a 16.000 Kč z rozpočtu města na obnovu mříží v Kostele
sv. Jana Křtitele na Špitálce (KP r.č. 39575/7-3854)

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace - příspěvku v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón s
Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, Malinovského 2, IČ 61729710 dle podílu
odsouhlaseného v usnesení č. I, za podmínky, že dotace bude poskytnuta.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Postránecké
1.1. schválený rozpis dotace z Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2016 včetně
rozdělení povinného příspěvku města předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva
města.
Termín: 21.3.2016
1.2. předložit návrh na schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace příspěvku v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na nejbližší zasedání zastupitelstva města.
Termín: 21.3.2016
966/37/RM/2016 Pronájem na SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Kuchyňkou, IČ:
030117231, Palackého nám. 69, Slavkov u Brna.
II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s MVDr. Hanou Horsákovou na dobu 6 měsíců.
III. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Kuchyňkou.
Termín: 31.3.2016
2. Bc. Jitce Charvátové
2.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s MVDr. Hanou Horsákovou.
Termín: 31.3.2016
967/37/RM/2016 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - Mikulášková, Hoyer, Konečný

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 16.02.2011 k bytu č. 4, Bučovická 187,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Mikuláškovou Martinou, trvale bytem Bučovická 187,
Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 28.02.2021 za
smluvní nájemné 55,50 Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 02.04.2015 k bytu č. 9, Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Hoyerem Alfredem, trvale bytem Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.03.2019 za
smluvní nájemné 60 Kč/m2.
III. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.03.2015 k bytu č. 7, Zlatá Hora 1357,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Konečným Michalem, trvale bytem Zlatá Hora 1357,
Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.03.2019 za
smluvní nájemné 60 Kč/m2.
IV. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 4 s paní Mikuláškovou Martinou.
Termín: 31.3.2016
2. Bc. Jitce Charvátové
2.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 s panem Hoyerem Alfredem.
Termín: 31.3.2016
3. Bc. Jitce Charvátové
3.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 s panem Konečným Michalem.
Termín: 31.3.2016
968/37/RM/2016 Udělení pověření

I. Rada města pověřuje
odbor bytového a tepelného hospodářství Městského úřadu Slavkov u Brna uzavíráním
smluv o dodávce elektrické energie, plynu, vody a o připojení k jejich distribučním
soustavám.
969/37/RM/2016 Změna jednacího řádu kontrolního výboru a finančního výboru

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí
a předkládá ji k projednání zastupitelstvu města.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. předložit zastupitelstvu města tento materiál.
Termín: 10.3.2016
970/37/RM/2016 Odvod za porušení rozpočtové kázně - projekt vzdělávání v eGoncentru Slavkov u
Brna

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

II. Rada města souhlasí
ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně s postupem navrženým v důvodové zprávě.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Janě Mackrlové
1.1. uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně, který byl vyměřen platebním výměrem
na odvod za porušení rozpočtové kázně vydaným Finančním úřadem pro
Jihomoravský kraj ze dne 11.02.2016, č. j. 513159/16/3000-31472-709520.
Termín: 25.3.2016
971/37/RM/2016 Změna zřizovací listiny ZS-A

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz, v
předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. předložit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz
v předloženém znění zastupitelstvu města Slavkov u Brna.
Termín: 10.3.2016

972/37/RM/2016 Výroční zpráva TSMS za rok 2015

I. Rada města bere na vědomí
předloženou výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace TSMS za rok 2015.
973/37/RM/2016 Zpráva o činnosti ZS-A v roce 2015

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti ZS-A (Výroční zprávu) za rok 2015
974/37/RM/2016 Výročí 600 let od udělení prvního obrazového privilegia v českých zemích
(24.3.2016 - 25.9.2016)

I. Rada města schvaluje
užití komponentů znaku města Slavkov u Brna (hlavy orlic) pro účely loga výročí 600 let od
udělení prvního obrazového privilegia v českých zemích
II. Rada města schvaluje
logo k výročí 600 let od udělení prvního obrazového privilegia v českých zemích v
předloženém znění za předpokladu, že bude uzavřena licenční smlouva s autorem loga.
III. Rada města ukládá
1. Mgr. Evě Oubělické, DiS.
1.1. zajistit ve spolupráci Mgr. Martinou Leitnerovou uzavření licenční smlouvy na logo k
výročí 600 let od udělení prvního obrazového privilegia v českých zemích.
Termín: 31.3.2016
975/37/RM/2016 Návštěvní řády - ZS-A

I. Rada města schvaluje
návštěvní řády ZS-A
976/37/RM/2016 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
Čelakovského 689, Slavkov u Brna, IČ 271 84 561.

977/37/RM/2016 Odpisový plán Základní škola Tyršova Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
Odpisový plán na rok 2016 pro Základní školu Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov.
978/37/RM/2016 ZŠ Komenského - převedení prostředků z projektu

I. Rada města materiál odkládá.
979/37/RM/2016 ZŠ Komenského - čerpání RF - hejtmanův pohár

I. Rada města materiál odkládá.
980/37/RM/2016 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
považovat za splněné body:
25/2 z 2. řádného zasedání ZM - 16.12.2014
36/3/III z 3. řádného zasedání ZM - 23.03.2015
13/2/I, 13/2/II z 2. mimořádného zasedání ZM - 31.07.2015
107/5 z 5. řádného zasedání ZM - 21.09.2015
22/3 z 3. mimořádného zasedání ZM - 19.10.2015
124/6, 128/6 z 6. řádného zasedání ZM - 14.12.2015
138/7 ze 7. zasedání ZM - 27.01.2016
vypustit ze sledování:
1/1 z 1. mimořádného zasedání ZM - 04.05.2015
vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

981/37/RM/2016 Program 8. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 8. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

