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1094/44/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 41. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
• považuje za splněné body:
943/36, 944/36 z 36. schůze RM - 22.02.2016
962/37, 963/37 z 37. schůze RM - 07.03.2016
1020/39 z 39. schůze RM - 21.03.2016
1041/40 z 40. schůze RM - 04.04.2016
1060/42, 1061/42/III, 1063/42, 1065/42, 1066/42, 1067/42, 1071/42, 1072/42 z
42. schůze RM - 18.04.2016
• další úkoly trvají.

1095/44/RM/2016 Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2015

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2015.
1096/44/RM/2016 Soubor rozpočtových opatření č. 15 - 27

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření č. 15 - 27v předloženém znění takto:
Číslo
RO
15

Název

Příjmy (Kč)

Zařazení nové položky - Převod - HV 2015

20 172

Navýšení položky č. 128 - Rezerva

900,00

Výdaje (Kč)

20
900,00

172

16

Snížení položky č. 128 - Rezerva
Zařazení nové položky - Rekonstrukce ul. Smetanova - pozastávka

17

Snížení položky č. 128 - Rezerva
Navýšení položky č. 69 - Opravy ZSA, podíl k dotaci ZAD

18

Snížení položky č. 128 - Rezerva
Navýšení položky č. 106 - Rezerva

-156 200,00
156 200,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva

-701 700,00

19
20

-215 000,00
215 000,00
-16 200,00
16 200,00

Navýšení položky - Pěstounská péče

701 700,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva

-52 300,00

Zařazení nové položky - Vratka f. Kavyl

52 300,00

21

Snížení položky č. 128 - Rezerva

-171 900,00

Zařazerní nové položky - Odvod DPH - Zřízení služebnosti

171 900,00

Zařazení nové položky - JSDH Dotace JMK - spoluúčast - požární
22

23
24
25
26

- 110 000,00

Zařazení nové položky - Dotace EU - Evropa pro občany
Zařazení nové položky - Předfinancování projektů

537 900,00

Zařazení nové položky - Úsekové měření rychlosti

537 900,00
1 600 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva

-1 600 000,00

Zařazení nové položky - Dotace SPOD

1 250 000,00

Zařazení nové položky - Dotace SPOD
Nyvýšení položky - Příspěvek na výkon pěstounská péče
Navýšení položky - Pěstouská péče
Zařazení nové položky - Účelový neinvestiční příspěvek TSMS -

27

110 000,00

technika
Snížení položky č. 128 - Rezerva

ošetření stromů
Snížení položky č. 128 - Rezerva

40 000,00

1 250 000,00
40 000,00
200 000,00
-200 000,00

II. Rada města ukládá
1. Ing. Janě Mackrlové
1.1. předložit soubor rozpočtových opatření č. 15 - 27 v předloženém znění zastupitelstvu
města.
Termín: 31.5.2016
1097/44/RM/2016 Bezúplatný převod pozemků v rámci akce "Prodejna potravin SPAR Slavkov u
Brna" - Jihomoravský kraj

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací s budoucím dárcem
Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337,
jejímž předmětem je část pozemku parc. č. 2712/4 ostatní plocha o výměře cca 31m2 a část
pozemku parc. č. 3775/1 ostatní plocha o výměře cca 17m2, oba v k.ú. Slavkov u Brna, které
budou dotčeny stavbami chodníků a pojížděných dlážděných ploch v rámci akce "Prodejna
potravin SPAR Slavkov u Brna" dle předložené situace v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města návrh smlouvy o budoucí smlouvě
darovací s budoucím dárcem Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí
449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, jejímž předmětem je část pozemku parc. č.
2

2712/4 ostatní plocha o výměře cca 31m a část pozemku parc. č. 3775/1 ostatní
plocha o výměře cca 17m2, oba v k.ú. Slavkov u Brna, které budou dotčeny stavbami
chodníků a pojížděných dlážděných ploch v rámci akce "Prodejna potravin SPAR
Slavkov u Brna" dle předložené situace v předloženém znění.

Termín: 13.6.2016
1098/44/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene - pan Tesáček

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Alešem
Tesáčkem,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jejiž předmětem
jsou pozemky parc. č. 2808; 2814; 2815/1; 2815/2; 2816/9; 2817/1;
2817/2; 2817/3; 2819/1; 2819/2; 2819/3; 2820/1; 2821/1; 3790; 4991;
5011; 5015; 5019; 5020; 5026 v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s panem Alešem
Tesáčkem,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jejiž
předmětem jsou pozemky parc. č. 2808; 2814; 2815/1; 2815/2;
2816/9; 2817/1; 2817/2; 2817/3; 2819/1; 2819/2; 2819/3;
2820/1; 2821/1; 3790; 4991; 5011; 5015; 5019; 5020; 5026 v
k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.
Termín: 31.5.2016

1099/44/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Tereza Ušalová

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby - kanalizační
přípojky s Terezou Ušalovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pozemku města
Slavkov u Brna parc. č. 231 k. ú. Slavkov u Brna před RD na parc. č. 252 v k. ú. Slavkov u
Brna.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby - kanalizační přípojky na
pozemku města parc. č. 231 k. ú. Slavkov u Brna s Terezou Ušalovou░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .
Termín: 27.5.2016
1100/44/RM/2016 Umístění informačních tabulí ke skautské klubovně

I. Rada města nesouhlasí
s umístěním informačních směrových tabulek ke klubovně Junák - český skaut, středisko
Slavkov u Brna, z. s., IČ: 65841832, dle předložené žádosti v rámci informačního systému
města Slavkov u Brna.
1101/44/RM/2016 Oplocený výběh pro psy

I. Rada města materiál odkládá.
1102/44/RM/2016 Kogenerace - veřejná zakázka

I. Rada města schvaluje
předložený návrh zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky: "Dodávka tepla do
kotelny na ulici Zlatá Hora ve Slavkově u Brna".
II. Rada města schvaluje
v rámci veřejné zakázky "Dodávka tepla do kotelny na ulici Zlatá Hora ve Slavkově u Brna"
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek v níže uvedeném složení:
Členové: Mgr. Martin Budiš, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Martina Leitnerová, Vojtěch
Lstibůrek, Ing. Petr Lokaj,
Náhradníci: Bc. Kateřina Žďárská, Dis., Bc. Libor Eliáš, Ing. Petr Janek, Mgr. , Bc. Jitka
Charvátová, Ing. Libor Piták
1103/44/RM/2016 Výběr zhotovitele na zakázku "4. aktualizace územně analytických podkladů ORP
Slavkov u Brna"

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého návrhu smlouvy o dílo "4. aktualizace územně analytických podkladů
ORP Slavkov u Brna" se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., se sídlem
Příkop 8, 602 00 Brno, IČ 18824463.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Haně Postránecké
1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo "4. aktualizace územně analytických podkladů ORP
Slavkov u Brna" se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., se sídlem
Příkop 8, 602 00 Brno, IČ 18824463.
Termín: 20.5.2016
1104/44/RM/2016 Žádost o nájem krizového bytu

I. Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 1, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, krizový byt, panu Antonu Rosnerovi,
trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 50
Kč/m2.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na krizový byt s panem Antonem Rosnerem.
Termín: 23.5.2016

1105/44/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace - obec Holubice

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a obcí Holubice o výkonu
působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na území obce
Holubice, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Libuši Pilátové
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a obcí Holubice
o výkonu působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na
území obce Holubice, v předloženém znění.
Termín: 12.5.2016
1106/44/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace - obec Nížkovice

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a obcí Nížkovice výkonu
působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na území obce
Nížkovice, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Libuši Pilátové
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a obcí Nížkovice
o výkonu působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na
území obce Nížkovice, v předloženém znění.
Termín: 12.5.2016
1107/44/RM/2016 Plnění 4. komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2015-2018

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění 4. komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna
2015-2018 a předkládá ji k projednání zastupitelstvu města.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Šárce Morongové
1.1. předložit zprávu o plnění 4. komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna
2015-2018 zastupitelstvu města.
Termín: 13.6.2016
1108/44/RM/2016 Změna členů povodňové komise města Slavkov u Brna a schválení digitálního
povodňového plánu města Slavkov u Brna

I. Rada města odvolává
následující členy povodňové komise:
Ing. Monika Kudlová - tajemník povodňové komise,
Radoslav Lánský - člen povodňové komise,
Bohumír Hrabovský - člen povodňové komise
II. Rada města jmenuje
nové členy povodňové komise:
Bc. Renáta Rašková - tajemník povodňové komise
Petr Zvonek - člen povodňové komise
Ladislav Anderla - člen povodňové komise
III. Rada města schvaluje
digitální povodňový plán města Slavkov u Brna.
1109/44/RM/2016 Smlouva o spolupráci při poskytování servisní podpory IT - ZS-A

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci při poskytování servisní podpory IT mezi městem Slavkov u
Brna a Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Evě Oubělické, DiS.
1.1. zajistit uzavření smlouvy o spolupráci při poskytování servisní podpory IT mezi
městem Slavkov u Brna a Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, dle
předloženého návrhu.
Termín: 13.5.2016
1110/44/RM/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města v
předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. předložit návrh zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
města zastupitelstvu města Slavkov u Brna.
Termín: 18.5.2016
1111/44/RM/2016 Dny Slavkova, 600 let městského znaku a Svatourbanské hody

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci.

1112/44/RM/2016 MŠ Zvídálek - prázdninový provoz

I. Rada města bere na vědomí
zajištění prázdninového provozu Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495,
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
1113/44/RM/2016 MŠ Zvídálek - Žádost o povolení výjimky

I. Rada města schvaluje
výjimku z počtu dětí v logopedické třídě v Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí
495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, na školní rok 2016/2017 v rozsahu uvedeném
ve zprávě.
1114/44/RM/2016 MŠ Zvídálek - žádost o povolení výjimky

I. Rada města schvaluje
výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, na školní rok 2016/2017 v rozsahu uvedeném ve zprávě.
1115/44/RM/2016 Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace - ceník služeb

I. Rada města schvaluje
předložený ceník služeb, který předložila Základní škola Tyršova Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.
1116/44/RM/2016 ZŠ Komenského - ceník pronájmů

I. Rada města schvaluje
ceník pronájmů učeben a dalších zařízení Základní školy Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.
1117/44/RM/2016 Program 9. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 9. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

