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1118/45/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 44. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
• považuje za splněné body:
868/32/II z 32. schůze RM - 21.01.2016
906/34, 912/34/2 z 34. schůze RM - 08.02.2016
1028/39 z 39. schůze RM - 21.03.2016
1037/40, 1038/40, 1040/40, 1047/40 z 40. schůze RM - 04.04.2016
1056/42, 1064/42, 1070/42/III, 1081/42, z 42. schůze RM - 18.04.2016
1085/43/2, 1087/43/2 z 43. schůze RM - 26.04.2016
1096/44, 1099/44, 1105/44, 1106/44, 1107/44, 1109/44, 1110/44 z 44. schůze RM 02.05.2016
• vypouští ze sledování:
1272/86/1.2 z 86. schůze RM - 27.7.2014
759/26 z 26. schůze RM - 16.11.2015
• další úkoly trvají.

1119/45/RM/2016 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění takto:
Číslo
RO
28

Název

Příjmy (Kč)

Navýšení položky - vratka f. Kavyl

6 400,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva

-6 400,00

Zařazení nové položky - Účelová neinvestiční
dotace JMK - Oprava kapličky Zlatá Hora
Zařazení nové položky -Dotace JMK - Oprava
29 kapličky Zlatá Hora
Snížení položky č. 128 - Rezerva - Spoluúčast
Dotace JMK -Oprava kapličky Zlatá Hora

Výdaje (Kč)

44 600,00
20 000,00
- 24 600,00

30 Zařazení nové položky - Účelový příspěvek ZS-A

280 000,00

Expozice Austerlitz - malé město velkých dějin oprava a údržba

- 280 000,00

Snížení položky č. 128- Rezerva
pozn. majetek pořizovaný z této položky
nepřesáhne v jednotlivém případě hranici pro
zařazení pořizovaných předmětů do kategorie
drobný hmotný majetek a drobný nehmotný
majetek dané obecně závaznými platnými předpisy
Zařazení nové položky - Příspěvek ÚP- VPP,
31

asistent prevence kriminality MěP
Zařazení nové položky - ÚP -VPP, Asistent

336 000,00
336 000,00

prevence kriminality MěP
Zařazení nové položky - MZe - Dotace - Odborný
32

lesní hospodář
Zařazení nové položky - MZe - Dotace - Úhrada

19 600,00
19 600,00

nákladů odborný lesní hospodář
33

Snížení položky č. 38 - Politaví členský příspěvek
Navýšení položky č. 128 - Rezerva

34

Navýšení položky č. 123 - Propagace města
Snížení položky č. 128 - Rezerva

35

Zařazení nové položky - Účelový neinvestiční
příspěvek TSMS - havarijní oprava mostů přes
Litavu a Prostředníček
Snížení položky č. 128 - Rezerva

-3 000,00
3 000,00
100 000,00
-100 000,00
200 000,00
-200 000,00

II. Rada města ukládá
1. Ing. Janě Mackrlové
1.1. předložit návrh rozpočtových opatření v předloženém znění zastupitelstvu města.
Termín: 31.5.2016
1120/45/RM/2016 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí dotace SK Beachvolleyball Slavkov, spolek, se sídelm Lidická 298, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ 61730149.
1121/45/RM/2016 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3750/77 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé
Urbanovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 3750/77 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o
2

výměře cca 50m , dle přiložené situace, z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví
manželů Arnošta Urbana a Moniky Urbanové,░░░░ ░░░░ ░ za kupní cenu 1.300,- Kč/m2 bez
DPH.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města žádost manželů Urbanových ve věci
prodeje části pozemku parc. č. 3750/77 v k.ú. Slavkov u Brna.
Termín: 18.5.2016
1122/45/RM/2016 Žádost o bezúplatný převod části pozemku - JMK

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s bezúplatným převodem dvou částí pozemku parc. č. 12/1 zeleň v k.ú. Slavkov
2

u Brna o celkové výměře cca 98m do vlastnictví Jihomoravského kraje, sídlem Žerotínovo
nám. 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, dle přiloženého návrhu geometrického plánu. Náklady
spojené s převodem nemovitostí (geometrický plán pro oddělení pozemků a správní
poplatek za návrh na vklad) uhradí žadatel.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města žádost Jihomoravského kraje ve věci
bezúplatného převodu částí pozemku parc. č. 12/1 v k.ú. Slavkov u Brna.
Termín: 13.6.2016
1123/45/RM/2016 Věcné břemeno pro RWE GasNet, s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., sídlem
Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, týkající se pozemků parc. č. 1496/1, 1552/2, 1552/4,
1552/5, 1554/1, 3188/2 v k. ú. Slavkov u Brna, jejichž vlastníkem je město, dle přiložené
geometrického plánu č. 2887-326/2013 (stavba s názvem "NTL plynovody a přípojky v obci
Slavkov u Brna lokalita "Pod Oborou", číslo stavby: 8800074840") v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet,
s.r.o., sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, týkající se pozemků parc. č.
1496/1, 1552/2, 1552/4, 1552/5, 1554/1, 3188/2 v k. ú. Slavkov u Brna, jejichž
vlastníkem je město, dle přiložené geometrického plánu č. 2887-326/2013 (stavba
s názvem "NTL plynovody a přípojky v obci Slavkov u Brna lokalita "Pod Oborou",
číslo stavby: 8800074840") v předloženém znění.
Termín: 31.5.2016
1124/45/RM/2016 Pronájem pozemku parc. č. 1053 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města bere na vědomí

ukončení nájemní smlouvy ze dne 07.06.1993 s paní Stanislavou Tišnovskou,░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jejíž předmětem je užívání pozemku parc.č. 1053
2

zahrada o výměře 1.407m v k.ú. Slavkov u Brna ke dni 06.05.2016 na základě výpovědi
nájemce.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc. č. 1053 zahrada o výměře 1.407m2 v k.ú.
Slavkov u Brna.
Termín: 31.5.2016
1125/45/RM/2016 Pronájem pozemku v lokalitě ulice ČSA - SEBUS s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy se společností SEBUS, s.r.o., sídlem Viničné Šumice 371, IČ:
25544811, jejiž předmětem bude část pozemku parc. č. 340/3 ostatní plocha o výměře cca
504m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené ortofotomapy za účelem parkování a odstavení
autobusů za 500,-Kč/měsíc za jeden autobus.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy se společností SEBUS, s.r.o., sídlem Viničné Šumice
371, IČ: 25544811, jejiž předmětem bude část pozemku parc. č. 340/3 ostatní plocha
o výměře cca 504m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené ortofotomapy za účelem
parkování a odstavení autobusů.
Termín: 31.5.2016
1126/45/RM/2016 Ukončení nájemního vztahu - Abaton car, s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy ze dne 10.09.1992, která v roce 2008 přešla na nového
nájemce společnost Abaton consulting, s.r.o., Merhautova 1024/155, 613 00 Brno, IČ:
25324420, jejímž předmětem je užívání pozemku parc. č. 623 v k.ú. Slavkov u Brna,
výpovědí.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit ukončení nájemní smlouvy ze dne 10.09.1992, která v roce 2008 přešla na
nového nájemce společnost Abaton consulting, s.r.o., Merhautova 1024/155, 613 00
Brno, IČ: 25324420, jejímž předmětem je užívání pozemku parc. č. 623 v k.ú. Slavkov
u Brna, výpovědí.
Termín: 31.5.2016

1127/45/RM/2016 MINI MĚSTEČKO SLAVKOV 2016 - žádost o spolupráci a užívání veřejného
prostranství

I. Rada města souhlasí
s poskytnutím prostranství ve Svojsíkově parku na pořádání akce "MINI MĚSTEČKO
SLAVKOV 2016" Apoštolské církvi, KC NADĚJE Bučovice, Urbáškova 132, 685 01 Bučovice v
termínu od 1.8.2016 - 3.8.2016.
1128/45/RM/2016 Plánovací smlouva Čelakovského - převod investorství

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o převodu investorství s manžely Ondřejem Leitnerem, bytem Tyršova
1016, 684 01 Slavkov u Brna a Martinou Leitnerovou, bytem Polní 1194, 684 01 Slavkov u
Brna, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření dohody s manžely Ondřejem Leitnerem, bytem Tyršova 1016, 684 01
Slavkov u Brna a Martinou Leitnerovou, bytem Polní 1194, 684 01 Slavkov u Brna.
Termín: 30.5.2016
1129/45/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Petr Šujan

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby - plynovodní
přípojky a vodoměrné šachty s Petrem Šujanem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na
pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 447 k.ú. Slavkov u Brna před RD na parc. č. 668 v k.
ú. Slavkov u Brna.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby - plynovodní přípojky a
vodoměrné šachty na pozemku města parc. č. 447 k. ú. Slavkov u Brna s Petrem
Šujanem, U Mlýna 894░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .
Termín: 31.5.2016
1130/45/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Jaromír Šolc

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemku města Slavkov u Brna
parc. č. 836/1 v k. ú. Slavkov u Brna s panem Jaromírem Šolcem a paní Evou Šolcovou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , v předloženém znění.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemcích města parc.
č. 836/1 v k. ú. Slavkov u Brna s panem Jaromírem Šolcem a paní Evou Šolcovou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
Termín: 30.5.2016
1131/45/RM/2016 Dotace JMK - oprava kapličky Zlatá Hora

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci:
"Oprava kapličky Zlatá Hora" na sídlišti Zlatá Hora (parc. č. 1780/37 a 3750/6), za
podmínky předchozího schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
na akci: "Oprava kapličky Zlatá Hora" na sídlišti Zlatá Hora (parc. č. 1780/37 a
3750/6), za podmínky předchozího schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem
města.
Termín: 30.6.2016
1132/45/RM/2016 Projektový manažer - dotace IROP územní studie

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého návrhu smlouvy o dílo se společností AQE advisors, a.s., IČ: 269 54
770 za účelem vypracování žádostí o dotace na pořízení územních studií.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu smlouvy o dílo se společností AQE advisors,
a.s., IČ: 269 54 770 za účelem vypracování žádostí o dotace na pořízení územních
studií.
Termín: 23.5.2016
1133/45/RM/2016 Parkování na dvoře ZUŠ Františka France

I. Rada města ukládá
1. Ing. Janě Mackrlové
1.1. předložit orgánům města ke schválení rozpočtové opatření na zpevnění dvora ZUŠ
Františka France dle varianty A ve výši 250.000 Kč.
Termín: 30.6.2016

2. Ing. Petru Lokajovi
2.1. zajistit stanovisko Základní umělecké školy Fr. France Slavkov u Brna, příspěvková
organizace k problematice parkování a předložit návrh provozního řádu ve vztahu k
parkování na dvoře u budovy ZUŠ.
Termín: 30.6.2016
1134/45/RM/2016 Mobiliář - Palackého náměstí

I. Rada města zprávu odkládá.
1135/45/RM/2016 Atletický stadion - licenční smlouva

I. Rada města schvaluje
uzavření licenční smlouvy se společností LIVINGSTAV s.r.o., Brno, Hybešova čp. 726/42,
PSČ 602, IČ: 255 52 325, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření licenční smlouvy se společností LIVINGSTAV s.r.o., Brno, Hybešova
čp. 726/42, PSČ 602 00, IČ: 255 52 325, v předloženém znění.
Termín: 23.5.2016
1136/45/RM/2016 Uzavření dodatku č. 7 s PČR

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23.12.2002, ve znění
dodatků č. 1-6, uzavřené s Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie
Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24, PSČ 611 32, IČ: 75151499, v předloženém
znění.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
23.12.2002, ve znění dodatků č. 1-6, uzavřené s Českou republikou - Krajským
ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24, PSČ 611 32, IČ:
75151499, v předloženém znění.
Termín: 31.5.2016
1137/45/RM/2016 Změna smlouvy o výpůjčce - Společenské centrum Bonaparte

I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 11. 12. 2015 uzavřené mezi městem
Slavkov u Brna a Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, jehož předmětem
bude zúžení předmětu výpůjčky o prostory restaurace a toalet ve foyer za podmínky
uvedené v důvodové zprávě.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 11. 12. 2015 uzavřené
mezi městem Slavkov u Brna a Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace,
jehož předmětem bude zúžení předmětu výpůjčky o prostory restaurace a toalet ve
foyer za podmínky uvedené v důvodové zprávě.
Termín: 25.5.2016
1138/45/RM/2016 Pronájem restaurace s příslušenstvím na SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání - restaurace se
salonkem, kuchyně s přilehlými sklady, sociální zařízení - vše umístěno v I. NP budovy č. p.
126, která je součástí pozemku parc. č. 966, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním
území Slavkov u Brna /budova Společenského centra Bonaparte/, s panem Davidem
Stehlíkem, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČ: 02066688.
Nájemní smlouva bude uzavařena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Měsíční
nájemné za prostory sloužící k podnikání činí 20.000 Kč bez DPH, měsíční nájemné za
pronájem movitých věcí činí 5.000 Kč bez DPH a měsíční úhrada záloh na služby spojené s
užíváním pronajatých prostor činí 20.000 Kč.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání restaurace se salonkem, kuchyně s přilehlými sklady, sociální zařízení - vše umístěno
v I. NP budovy č.p. 126, která je součástí pozemku parc.č. 966, zastavěná plocha a
nádvoří, v katastrálním území Slavkov u Brna / budova Společenského centra
Bonaparte/, s panem Davidem Stehlíkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , IČ:
02066688.
Termín: 31.5.2016
1139/45/RM/2016 Žádost SVJ Slovanská 1073 - Zřízení přechodu pro chodce a zpomalujícího prvku

I. Rada města ukládá
1. Mgr. Libuši Pilátové
1.1. projednat se Společenstvím vlastníků jednotek Slovanská 1073, Slavkov u Brna, IČ:
28288840 návrh na stanovení vodorovné dopravní značky V 7b "Místo pro

přecházení". V případě kladného stanoviska SVJ zajistit ve spolupráci s odborem IR
realizaci vodorovného dopravního značení.
Termín: 31.7.2016
1140/45/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace - obec Kobeřice u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a obcí Kobeřice u
Brna o výkonu působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na
území obce Kobeřice u Brna, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Libuši Pilátové
1.1. zajistit

uzavření

veřejnoprávní

smlouvy

mezi

městem

Slavkov

u

Brna

a

obcí Kobeřice u Brna o výkonu působnosti silničního správního úřadu ve věcech
místních komunikací na území obce Kobeřice u Brna, v předloženém znění.
Termín: 26.5.2016
1141/45/RM/2016 Deklarace potřebnosti a podpory sociálních služeb pro rok 2017

I. Rada města souhlasí
se systémem spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2017 podle
Pravidel JMK pro rok 2017 a deklaruje potřebnost a finanční podporu pro služby uvedené v
tabulce zařazené do skupiny A a C dle možností rozpočtu města za podmínky, že služby
úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.
Poskytovatel

Druh služby

Kategorie

Rodinná pohoda, o.s. Vyškov

raná péče

skupina A

Rodinná pohoda, o.s. Vyškov

SAS pro rodiny s dětmi

skupina A

Rodinná pohoda, o.s. Vyškov

SAS pro seniory a ZP

skupina B

Rodinná pohoda, o.s. Vyškov

centrum denních služeb

skupina A

Rodinná pohoda, o.s. Vyškov

odlehčovací služba

skupina C

DCH

Brno,

Oblastní

charita
centrum denních služeb

skupina A

Oblastní

charita
charitní poradna

skupina A

Hodonín
DCH

Brno,

Hodonín

DCH

Brno,

Oblastní

charitapečovatelská služba

skupina A

Hodonín

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit systém spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2017
podle Pravidel JMK pro rok 2017 a deklarovat potřebnost a finanční podporu v konkrétní
výši pro služby uvedené v tabulce zařazené do skupiny A a C za podmínky, že služby úspěšně
projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.
III. Rada města ukládá
1. Mgr. Šárce Morongové
1.1. předložit Deklaraci potřebnosti a podpory sociálních služeb pro rok 2017 včetně
vypočtených částek dotací ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 30.9.2016
1142/45/RM/2016 Organizační audit města Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření smluvního vztahu se společností AQE advisors, a. s., IČ: 26954770, sídlo Brno,
třída Kpt. Jaroše 1944/31, PSČ 602 00, za účelem vypracování Organizačního auditu
města Slavkov u Brna včetně posouzení základních procesů, za podmínek uvedených
v důvodové zprávě.
II. Rada města ukládá
1. Michalu Boudnému
1.1. zajistit uzavření smluvního vztahu se společností AQE advisors, a. s., IČ: 26954770,
sídlo Brno, třída Kpt. Jaroše 1944/31, PSČ 602 00, za účelem vypracování
Organizačního auditu města Slavkov u Brna včetně posouzení základních procesů, za
podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Termín: 31.5.2016
1143/45/RM/2016 Odstoupení člena komise pro rozvoj města a dopravu

I. Rada města bere na vědomí
ukončení členství Ing. arch. Davida Kudly v komisi pro rozvoj města a dopravu, na základě
jeho žádosti.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Bohuslavu Fialovi
1.1. vyzvat místní organizaci KDU-ČSL, aby navrhla svého nového zástupce v komisi pro
rozvoj města a dopravu.

Termín: 31.5.2016
1144/45/RM/2016 Anketa Sportovec roku

I. Rada města zprávu odkládá.
1145/45/RM/2016 Služební cesty - Chorvatsko

I. Rada města schvaluje
služební cestu Ing. Marie Jedličkové, PhDr. Vladimíry Zichové a Ing. Ivana Charváta na
festival pažské krajky ve dnech 16.-19.6.2016 do partnerského města Pag v Chorvatsku a
použití služebního osobního vozidla města na tuto cestu.
II. Rada města schvaluje
služební cestu Ing. Marie Jedličkové ve dnech 19.-22.6.2016 do měst Povljana a Zadar v
Chorvatsku a použití služebního osobního vozidla města na tuto cestu.
1146/45/RM/2016 Komunitní centrum Korálky, z.s. - Žádost o partnerství města Slavkova u Brna v
žádosti o podporu z programu ESF

I. Rada města souhlasí
s tím, že město Slavkov u Brna bude partnerem projektu "Pilotní ověření péče o nejmenší
děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)", o který žádá nezisková organizace Komunitní
centrum Korálky, z.s., se sídlem ve Slavkově u Brna, Boženy Němcové 234, IČ: 04789245.
1147/45/RM/2016 MŠ Zvídálek - Žádost o přijetí finančního daru

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
přijetí finančního daru ve výši 15.000,- Kč dle předložené zprávy.
1148/45/RM/2016 Prodloužení smlouvy o zápůjčce předmětu - expozice Austerlitz - malé město
velkých dějin

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o výpůjčce č.12/147/Z-10 ze dne 24.5.2013 se společností
SKR stav s.r.o., IČ:269 61 474 a s panem Zbyňkem Orlickým, bytem Kyjevská 36/7, 160 00
Praha v předloženém znění.
1149/45/RM/2016 Žádost o úpravu rozpočtu ZS-A - přijetí dotace z MKČR

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

1150/45/RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi
Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvková
organizace, jako příjemcem a městem Slavkov u Brna jako zřizovatelem příspěvkové
organizace, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Evě Oubělické, DiS.
1.1. zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi
Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a Zámkem Slavkov - Austerlitz,
příspěvková organizace, jako příjemcem a městem Slavkov u Brna jako
zřizovatelem příspěvkové organizace, v předloženém znění.
Termín: 31.5.2016
1151/45/RM/2016 Žádost o úpravu rozpočtu ZS-A - Výročí 600 let od udělení prvního obrazového
privilegia v českých zemích (24.3.2016 - 25.9.2016)

I. Rada města zprávu odkládá.
1152/45/RM/2016 Žádost o úpravu rozpočtu - přijetí dotace z ÚP na VPP

I. Rada města souhlasí
s přijetím příspěvku v rámci veřejně prospěšných prací.
II. Rada města souhlasí
s úpravou rozpočtu v předloženém znění.
1153/45/RM/2016 ZŠ Komenského - vyřazení a odprodej majetku

I. Rada města souhlasí
s vyřazením nářadí pro výuku tělesné výchovy, které je uvedené v důvodové zprávě.
II. Rada města schvaluje
postup pro odprodej vyřazeného tělovýchovného nářadí.
III. Rada města ukládá
1. Mgr. Vladimíru Soukopovi
1.1. předložit radě města nabídky na odkoupení vyřazovaného majetku před uzavřením
vlastní kupní smlouvy.
Termín: 31.5.2016

