
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 38. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 10.3.2016

982/38/RM/2016 Schválení účetní závěrky města Slavkov u Brna za rok 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit účetní závěrku města Slavkov u Brna za rok 2015 v předloženém znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  přerozdělení hospodářského výsledku města Slavkov u Brna za rok 2015 a jeho
zapojení do rozpočtu hlavní činnosti pro rok 2016 v celkové výši 10 775 471,00 Kč:

- příděl do položky finanční vypořádání  SPOD              156 110,36 Kč
- příděl do pložky pěstounská péče                                  466 212,00 Kč
- příděl do položky pozastávka Eurovia IR                      215 450,00 Kč
- příděl do položky pozastávka Toget IR                           16 144,00 Kč
- příděl do položky rezerva                                            9 686 115,64 Kč

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  přerozdělení hospodářského výsledku města Slavkov u Brna za rok 2015 a jeho
zapojení do plánu vedlejší hohodářské činnosti na rok 2016 jako navýšení fondu bytového a
tepelného hospodaření (fond BTH) ve výši 5 254 933,16 Kč.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit účetní závěrku města Slavkov u Brna za rok 2015 zastupitelstvu města ke
schválení.

Termín: 21.3.2016

983/38/RM/2016 Návrh závěrečného účtu města Slavkov u Brna za rok 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  Závěrečný  účet  města  Slavkov  u  Brna   za  rok  2015  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:
čerpání fondů BTH

rekonstrukce kotelnz Zlatá Hora                            4 000 000,00 Kč1. 

dokončení revitalizace polikliniky                          3 000 000,00 Kč2. 

demolice bytového domu   Husova 63                  2 500 000,00 Kč   3. 

čerpání fondů bydlení

rekonstrukce bytového domu Fugnerova    110      500 000,00 Kč1. 

zateplení DPS                                                            3 500 000,00 Kč2. 

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výši hospodářských výsledků města Slavkov u Brna za rok 2015 v rámci hlavní i
vedlejší činosti města:
hlavní činnost města Slavkov u Brna               10 775 471,00 Kč
vedlejší činnost města Slavkov u Brna             5 254 933,16 Kč

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  rozbory  hospodaření  hlavní  činnosti  města  Slavkov  u  Brna  za  rok  2015  v
předloženém znění.

V. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit zastupitelstvu města Slavkov u Brna ke schválení Závěrečný účet města za
rok 2015 v předloženém znění.

Termín: 23.3.2016

984/38/RM/2016 Inventarizace majetku a závazků i ostatních položek aktiv a pasiv za rok 2015

I. Rada města bere na vědomí
inventarizační zprávu o inventarizaci  majetku a závazků i ostatních položek aktiv a pasiv za
rok 2015.

985/38/RM/2016 Schválení účetní závěrky a rozboru hospodaření příspěvkové organizace TSMS za
rok 2015

I. Rada města schvaluje
účetní závěrku TSMS za rok 2015 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
převod  výsledku  hospodaření  TSMS  ve  výši  300.000  Kč  do  fondu  odměn  a  ve  výši



229.413,16 do rezervního fondu.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozbory hospodaření TSMS za rok 2015 v předloženém znění.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  rozbory  hospodaření  TSMS  zastupitelstvu  města  ke  schválení  v
předloženém znění.

Termín: 23.3.2016

986/38/RM/2016  Schvalování  účetních  závěrek a  rozborů  hospodaření  školských  příspěvkových
organizaci za rok 2015

I. Rada města schvaluje
účetní závěrku školských příspěvkových organizací za rok 2015 v předloženém znění:

účetní závěrka Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
účetní závěrka Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
účetní  závěrka  Mateřská  škola  Zvídálek,  Koláčkovo  náměstí  107,  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace
účetní závěrka Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, příspěvková
organizace
účetní závěrka Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace

II. Rada města schvaluje
převod  hospodářských  výsledků  školských  příspěvkových  organizací  dle  požadavků
organizací takto:

HV ZŠ Komenského do rezervního fonduve výši 691 834,97 Kč
HV ZŠ Tyršova do rezervního fondu ve výši 375 853,25 Kč
MŠ Zvídálek do rezervního fondu ve výši 69 160,42 Kč
ZUŠ Františka France do rezervního fondu ve výši 86 809,38 Kč a do fondu odměn ve
výši 54 000,00 Kč
DDM do rezervního fondu ve výši 228 360,88 Kč

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  rozbory  hospodaření  školských  příspěvkových  organizací  za  rok  2015  v
předloženém znění



IV. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  rozbory  hospodaření  školských  příspěvkových  organizací  za  rok  2015
zastupitelstvu města ke schválení v předloženém znění

Termín: 21.3.2016

987/38/RM/2016 Dodatek ke smlouvě č. 53522376-18 o pojištění majetku

I. Rada města schvaluje
změnu  pojistné  smlouvu  č.  53522376-18  o  pojištění  majetku  obsahující  úplné  znění
smlouvy mezi Českou pojišťovnou a. s. a městem Slavkov u Brna v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. zajistit  uzavření  změny  pojistné  smlouvu  č.  53522376-18  o  pojištění  majetku
obsahující úplné znění smlouvy mezi Českou pojišťovnou a. s. a městem Slavkov u
Brna v předloženém znění.

Termín: 25.3.2016

988/38/RM/2016 Žádost o dotaci /grant na rok 2016

I. Rada města odkládá žádosti o poskytnutí dotací uvedeným subjektům.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit  dotaci  Římskokatolická  farnost  Slavkov  u  Brna  150  000,00  Kč  a  uzavření

veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  žádost  o  dotaci  Římskokatolická  farnost  Slavkov u  Brna  zastupitelstvu
města.

Termín: 23.3.2016

989/38/RM/2016 Soubor rozpočtových opatření 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtová opatření č. 7 - 17 v předloženém znění:



Č.RO Popis Příjem (Kč) Výdaj (Kč)

7

Navýšení položky č. 38

Politaví - členství

Snížení položky č. 106 -

rezerva

+32 200,00

-32 200,00

8

Vytvoření nové položky -

varovný protipovodňový

systém

Snížení položky č. 106 -

rezerva

+39 800,00

-39 800,00

9

Vytvoření nové položky -

rekonstrukce ul. Smetanova

- pozastávka

Z hospodářského výsledku

+215 500,00

-215 500,00

10

Navýšení položky č. 69 -

Opravy ZSA, podíl k dotaci

ZAD

Z hospodářského výsledku

+ 16 200,00

-16 200,00

11

Navýšeni položky č. 93 -

Výkupy pozemků

Převod z fondu FRR- výkupy

pozemků

+ 750 000,00

-750 000.00

12

Navýšení položky č. 91 -

vypracování žádosti o dotaci

včetně zajištění dokladů

Snížení položky č. 106 -

rezerva

+ 700 000,00

-700 000,00

13

Navýšení položky č. 106 -

Rezerva

Z hospodářského výsledku

+ 9 686 200,00

-9 686 200,00

14

Navýšení položky č. 106 -

rezerva - finanční

vypořádání SPOD

Z hospodářského výsledku

+ 156 200,00

-156 200,00



15
Navýšení položky -

Pěstounská péče

Z hospodářského výsledku

+ 701 700,00

-701 700,00

16

Navýšení položky - ostatní

příjmy z finančního

vypořádání minulých let

Navýšení položky č. 106 -

Rezerva

11 000,00

+ 11 000,00

17

Navýšení položky- přijaté

pojistné náhrady

Navýšení položky č. 42 -

sbor dobrovolných hasičů -

provoz

11 200,00

+ 11 200,00

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit rozpočtová opatření č. 7 - 17  zastupitelstvu města Slavkov u Brna.

Termín: 21.3.2016

990/38/RM/2016 Záměr pořízení systému úsekového měření rychlosti

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  záměr pořízení  systému úsekového měření rychlosti  uvedený ve zprávě a  návrh
financování jeho provozu.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 18 v následujícím znění:
RO č. 18 - úsekové měření rychlosti
Přesun mezi položkami
výdaj
Zřízení nové položky - úsekové měření rychlosti      + 1.600.000 Kč
výdaj
Snížení položky  č. 106 - rezerva                                - 1.600.000 Kč



III. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. po schválení záměru a jeho financování zastupitelstvem města zajistit ve spolupráci
s  velitelem  MP  pořízení  a  provoz  systému  úsekového  měření  rychlosti,  včetně
průběžného  sledování  nákladů  a  výnosů  s  ním  spojených  a  předkládat  o  nich
měsíčně informaci radě města.

Termín: 30.6.2016

991/38/RM/2016 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v lokalitě sídliště Zlatá Hora

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit bezúplatné nabytí podílů 530/25240 k pozemkům parc. č. 1650/57 o výměře 93m2;
parc. č. 1650/58 o výměře 106m2; parc. č. 1650/59 o výměře 113m2 a parc. č. 1650/60 o

výměře 88m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastníctví pana Bc. Petra Špačka, ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  do  vlastnictví  města.  Náklady související  s  převodem
podílů předmětných nemovitostí uhradí město.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  na  bezúplatné  nabytí  podílů  530/25240  k
pozemkům parc. č. 1650/57 o  výměře 93m2;  parc.  č.  1650/58 o  výměře 106m2;  parc.  č.  1650/59  o

výměře 113m2 a parc. č. 1650/60 o výměře 88m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 29.4.2016

992/38/RM/2016 Dotace IROP - postupná obnova zámku

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  podání  žádosti  o dotaci  z  IROP dle výzvy č.13 na projekty řešící  obnovu areálu
zámku  Slavkov  u  Brna  dle  podmínek  a  způsobu  financování
(10%spoluúčast,  předfinancování  celého  projektu   a  zajištění  správy  a  údržby  po  dobu
udržitelnosti projektu) uvedeného v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrhy na podání žádostí o dotaci z IROP výzva č.13 řešící obnovu
areálu zámku Slavkov u Brna.

Termín: 21.3.2016



993/38/RM/2016 Dotace MZe - oprava jižního břehu velkého rybníka

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků Ministerstva zemědělství z
Dotačního  program  129  290  "Podpora  opatření  na  drobných  vodních  tocích  a  malých
vodních nádržích" na opravu jižního břehu velkého rybníka ve Slavkově u Brna dle podmínek
a způsobu financování uvedeného v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrh na podání žádosti o dotaci z MZe na opravu jižního břehu
velkého rybníka ve Slavkově u Brna.

Termín: 21.3.2016

994/38/RM/2016 Dotace IROP - vybavení JSDH

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit podání žádosti o dotaci z IROP dle výzvy č.19 na pořízení CAS pro potřebu JSDH
Slavkov  u  Brna  dle  podmínek  a  způsobu  financování  (10%spoluúčast,  předfinancování
celého projektu  a zajištění správy a údržby po dobu udržitelnosti projektu) uvedeného v
důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrh na podání žádosti o dotaci z IROP na pořízení CAS pro JSDH
Slavkov u Brna.

Termín: 21.3.2016

995/38/RM/2016 Výzva Státního pozemkového úřadu k pozemkům

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 347/4 orná půda v k.ú.
Slavkov u Brna se Státním pozemkovým úřadem, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
3, IČ: 01312774 v předloženém znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí výzvu o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 354/3 a část pozemku parc. č. 354/5 o výměře cca 1.800

m2, která je dle územního plánu vyčleněna jako plocha "S" , v k.ú. Slavkov u Brna, se Státním pozemkovým úřadem, sídlem



Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774 a uložit radě města vypracování geometrického plánu na oddělení
pozemku.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 347/4,
parc.č.  354/3 a část  parc.č.354/5 v k.ú.  Slavkov u Brna Státnímu pozemkovýmu
úřadu, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774.

Termín: 21.3.2016

996/38/RM/2016 Změna OZV č. 4/2015, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit obecně závaznou vyhlášku č. ..../2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 4/2015, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. předložit  návrh obecně závazné vyhlášky č.  ..../2016,  kterou se  mění  a  doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 4/2015, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství, v předloženém znění zastupitelstvu města Slavkov u Brna.

Termín: 11.3.2016

997/38/RM/2016 Příspěvky na práci s mládeží

I. Rada města bere na vědomí
žádosti o příspěvek na práci s mládeží a předkládá uvedené žádosti komisi pro sport a volný
čas k projednání a k předložení návrhu na rozdělení příspěvků jednotlivým žadatelům.

998/38/RM/2016 Pronájem na SC Bonaparte

I. Rada města ruší
usnesení  966 z 37. schůze konané dne 7.3.2016.

II. Rada města schvaluje
zveřejnění  záměru  pronájmu prostor  sloužících  k  podnikání,  které  se  nachází  v  přízemí



budovy  č.  p.  126  na  pozemku  parc.  č.  966,  která  je  součástí  pozemku  parc.  č.  966.,
zastavěná plochy a nádvoří, v katastrálním území Slavkov u Brna (budova Společenského
centra Bonaparte).
Jedná se o prostory sloužící jako squash a fitcentrum.
Nájemní  smlouva  bude uzavřena  na dobu  určitou  6  měsíců  a  nájemné včetně záloh  na
služby stanoveno ve výši 10.000 Kč/ měsíc.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 11.3.2016

999/38/RM/2016  Výročí  600  let  od  udělení  prvního  obrazového  privilegia  v  českých  zemích
(24.3.2016 - 25.9.2016)

I. Rada města schvaluje
uzavření licenční smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a Petrou Zobačovou  na logo k výročí
600 let od udělení prvního obrazového privilegia v českých zemích městu Slavkov u Brna, v
předloženém znění.

1000/38/RM/2016 ZŠ Komenského - čerpání RF - hejtmanův pohár

I. Rada města souhlasí
s napojením finančních prostředků ve výši 10.000 Kč na rozpočet školy.

1001/38/RM/2016 ZŠ Komenského - převedení prostředků z projektu

I. Rada města schvaluje
úpravy v rozpočtu Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace tak,
jak je uvedeno v důvodové zprávě.

1002/38/RM/2016 Program 8. zasedání zastupitelstva města

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

1003/38/RM/2016 Schválení účetní závěrky a rozboru hospodaření příspěvkové organizace ZS-A za
rok 2015



I. Rada města schvaluje
účetní závěrku ZS-A za rok 2015 v předloženém znění s výhradou.

II. Rada města schvaluje
převod výsledku hospodaření ZS-A ve výši 764.109,48 Kč dle návrhu organizace takto:

do fondu odměn částku ve výši 300.000 Kč
 do investičního fondu organizace částku ve výši  464.109, 48 Kč.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozbory hospodaření ZS-A za rok 2015 v předloženém znění.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

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

Termín: 23.3.2016


