P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 4 8. sch ů z e r ad y měs ta Sl av ko v u B r na ,
kt e r á se ko n al a d n e 3 0 .5 . 20 1 6

1159/48/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 47. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
• považuje za splněné body:
1006/39/IV, 1007/39, 1009/39 z 39. schůze RM - 21.03.2016
1089/43 z 43. schůze RM - 26.04.2016
1098/44 z 44. schůze RM - 02.05.2016
1119/45, 1121/45, 1123/45, 1124/45, 1128/45, 1129/45, 1130/45, 1133/45/I,
1135/45, 1136/45, 1137/45, 1138/45, 1140/45, 1143/45, 1153/45 z 45. schůze RM 16.05.2016
• další úkoly trvají.

1160/48/RM/2016 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za 1. čtvrtletí 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za 1. čtvrtletí 2016.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Janě Mackrlové
1.1. předložit Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za 1. čtvrtletí 2016 v
předloženém znění zastupitelstvu města.
Termín: 13.6.2016
1161/48/RM/2016 Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2016 v předloženém
znění.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. předložit zastupitelsvu města ke schválení plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti
za I. čtvrtletí roku 2016 v předloženém znění.

Termín: 13.6.2016
1162/48/RM/2016 Soubor rozpočtových opatření

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

Název

Příjmy (Kč)

Zařazení nové položky - ZUŠ parkoviště

Výdaje(Kč)
250 000,00

35
Snížení položky č. 128 - Rezerva
Zařazení nové položky - MZe - výsadba zpěvňujících dřevin

- 250 000,00
34 200,00

36
Zařazení nové položky - MZe - výsadba zpěvňujících dřevin
Zařazení nové položky - MPSV - pomoc v hmotné nouzi

34 200,00
362 000,00

37
Zařazení nové položky - MPSV - pomoc v hmotné nouzi

38

Zařazení nové položky -Účelová neinvestiční dotace JMK
- Napoleonské hry 2016 - zajištění historického programu

362 000,00
52 000,00

Zařazení nové položky - Účelová neinvestiční dotace JMK
- Napoleonské hry 2016 - zajištění historického programu

52 000,00

Navýšení položky č. 40 - Příspěvek - OPS Mohyla Míru

200,00

39
Snížení položky č. 128 - Rezerva

40

Zařazení nové položky - ZS-A - Účelová neinvestiční dotace JMK
- Pořízení software systém RS Colosseum S pro předprodej vstupenek

- 200,00
41 600,00

Zařazení nové položky - ZS-A - Účelová neinvestiční dotace JMK
- Pořízení software systém RS Colosseum S pro předprodej vstupenek
Zařazení nové položky - JSDH dotace JMK
- požární technika (přenosná požární stříkačka)

41 600,00

130 000,00

Zařazení nové položky - JSDH Dotace JMK
- požární tecnika (přenosná požární stříkačka)

130 000,00

41
Navýšení položky - JSDH Dotace JMK - spolupodíl - požární tecnika

1 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva
Zařazení nové položky - JSDH dotace JMK - Pořízení věcných prostředků
42

- 1 000,00
60 000,00

Zařazení nové položky - JSDH dotace JMK - Pořízení věcných prostředků

86 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva - spoluúčast Dotace JMK - Pořízení věcných prostředků

26 000,00

Navýšení položky č. 91 - Vypracování žádostí o dotaci včetně zajištění podkladů

500 000,00

43
Snížení položky č. 128 -Rezerva

- 500 000,00

Navýšení položky č. 87 - Činnost místní správy

50 000,00

44
Snížení položky č. 128 - Rezerva

- 50 000,00

Navýšení položky č. 85 - Projektová dokumentace

1 000 000,00

45
Snížení položky č. 128 - Rezerva
Zařazení nové položky - ZS-A Dotace MK ČR - na převod knihovnického systému ARL

- 1 000 000,00
16 000,00

46
Zařazení nové položky - ZS-A - Dotace MK ČR - na převod knihovnického systému ARL

16 000,00

Navýšení položky č. 9 - Odpadové hospodářství

200 000,00

47
Snížení položky č. 128 - Rezerva
48

- 200 000,00

Zařazení nových položek:
Odvod z loterií
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

82 400,00
700,00
209 100,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

45 300,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

223 300,00

Příjmy z úroků

1 300,00

Příjmy z úroků

100,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

4 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

18 200,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

166 600,00

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

3 300,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

22 400,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

27 400,00

Navýšení položky č. 128 - Rezerva

804 100,00

Navýšení položky č. 120 - Městský ples

21 000,00

49
Snížení položky č. 128 - Rezerva

- 21 000,00

Zařazení nové položky - Vratky rozpočtům ústřední úrovně

284 500,00

50
Snížení položky č. 49 - Rezerva kompostárna

- 284 500,00

Navýšení položky č. 111 - Městský úřad - provoz

205 000,00

51
Snížení položky č. 128 - Rezerva

- 205 000,00

Zařazení nové položky Účelový příspěvek TSMS - Revitalizace zeleně Litavská

300 000,00

52
Snížení položky č. 128 - Rezerva

- 300 000,00

Zařazení nové položky - Účelový příspěvek TSMS - vyklizení pozemku p. Čáslavy

150 000,00

53
Snížení položky č. 128 - Rezerva

- 150 000,00

II. Rada města ukládá
1. Ing. Janě Mackrlové
1.1. předložit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění zastupitelstvu města.
Termín: 30.6.2016
1163/48/RM/2016 Žádost o dotaci na rok 2016

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotací níže uvedeným subjektům v uvedené výši:
Komunitní centrum Korálky, z.s
ELEKTRO-PEGAS s.r.o.

12 000,00 Kč
42 000,00 Kč

Divadelní spolek Slavkov u Brna
PC Austerlitz 1805

34 000,00 Kč
10 000,00 Kč

II. Rada města schvaluje
uzavření předložených návrhů veřejnoprávních smluv se subjekty:
- Komunitní centrum Korálky, z. s., IČ: 04789245, se sídlem B. Němcové 234, 684 01
Slavkov u Brna,
- ELEKTRO - PEGAS s. r. o., IČ: 26967804, se sídlem Československé armády 317, 684 01
Slavkov u Brna,

- Divadelní spolek Slavkov u Brna, IČ: 22607536, se sídlem Malinovského 2, 684 01 Slavkov
u Brna,
- PC Austerlitz 1805, sportovní klub - spolek, IČ: 26988518, se sídlem Čelakovského 552,
684 01 Slavkov u Brna.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Janě Mackrlové
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv v předloženém znění.
Termín: 30.6.2016
1164/48/RM/2016 Obnova místních komunikací

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit upravený návrh priorit v obnově ulic - místních komunikací dle doporučení odboru
IR uvedeného v této důvodové zprávě, jejíchž obnova bude hrazena především z vlastních
zdrojů města.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit do ZM návrh priorit v oblasti obnov ulic - místních komunikací.
Termín: 13.6.2016
1165/48/RM/2016

Oprava

střechy

budovy

SC

Bonaparte

č.p.126

-

zajištění

projektové

dokumentace

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého návrhu smlouvy o dílo se společností UNIFEST spol s r. o., IČ: 255 09
888, se sídlem Merhautova 980/104, Černá Pole, 613 00 Brno za účelem
vypracování dokumentace opravy střechy budovy "Společenské centrum Bonaparte" č. p.
126 ve Slavkově u Brna s podmínkou možnosti budoucí realizace půdní vestavby.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu smlouvy o dílo se společností UNIFEST spol. s
r.o., IČ: 255 09 888 za účelem vypracování dokumentace opravy střechy budovy
"Společenské centrum Bonaparte" č. p. 126 ve Slavkově u Brna.
Termín: 6.6.2016
1166/48/RM/2016 Retenční nádrž na ulici Tyršova

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

2

dát souhlas s nabytím pozemků parc. č. 3189/63 o výměře 50 m , parc. č. 3189/64 o výměře
8 m2 a parc. č. 3189/65 o výměře 7 m2 v katastrálním území Slavkov u Brna dle přiloženého
geometrického plánu od manželů RNDr. Pavla Szufnarowského a MUDr. Zdeňky
Szufnarowské za kupní cenu v celkové výši 19.500 Kč. Náklady spojené s výkupem pozemků
(geometrický plán a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí kupující.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
2

dát souhlas k bezúplatnému nabytí pozemků parc. č. 3779/2 o výměře 1 m a pozemku parc.
č. 3780/6 o výměře 137 m2 v katastrálním území Slavkov u Brna dle přiloženého
geometrického plánu od Jihomoravského kraje. Náklady spojené s bezúplatným nabytím
pozemků (geometrický plán a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí město.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání nabytí pozemků pod retenční nádrží na
ulici Tyršova.
Termín: 30.6.2016
2. Ing. Petru Lokajovi
2.1. projednat znění smlouvy o zřízení věcných břemen s manžely RNDr. Pavlem
Szufnarowským a MUDr. Zdeňkou Szufnarowskou a předložit ji radě města ke
schválení.
Termín: 29.7.2016
1167/48/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Krčmářovi

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby přístupového
chodníku ke vstupu do RD včetně branky ve stávajícím oplocení, HUP v uličním oplocení,
vnitřních rozvodů venkovní dešťové kanalizace, přesahu stříšky nad vstupem do RD s
mažely Denisou a Zdeňkem Krčmářovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pozemku
města Slavkov u Brna parc. č. 2341/2 k. ú. Slavkov u Brna před RD na pozemku parc.
č. 2341/1 v k. ú. Slavkov u Brna.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby - přístupového chodníku
ke vstupu do RD včetně branky ve stávajícím oplocení, HUP v uličním oplocení,
vnitřních rozvodů venkovní dešťové kanalizace, přesah stříšky nad vstupem do RD
na pozemku města parc. č. 2341/2 k. ú. Slavkov u Brna s manžely Denisou a
Zdeňkem Krčmářovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .
Termín: 17.6.2016
1168/48/RM/2016 Sepes Media, spol. s r.o. - dodatek č. 1 nájemní smlouvy

I. Rada města souhlasí
s postoupením nájemní smlouvy ze dne 1. 9. 2014 uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a
společností Sepes Media, spol. s r. o., IČ: 25340930 na společnost MERIDIE s. r. o., IČ:
60748681 a s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.9.2014 se
společností MERIDIE s. r. o., Hradilova 4/3, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 60748681.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.9.2014

se

společnosti MERIDIE s. r. o., Hradilova 4/3, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 60748681.
Termín: 17.6.2016
1169/48/RM/2016 Zápis z komise pro rozvoj města č.11-2016

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.11-2016
1170/48/RM/2016 Dotace MZe - oprava jižního břehu Velkého rybníka - zplnomocnění

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
pověřit pana Michala Boudného (starostu města) k jednáním ve věci poskytnutí finančních
prostředků Ministerstva zemědělství z Dotačního programu 129 290 "Podpora opatření na
drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" na opravu jižního břehu velkého
rybníka ve Slavkově u Brna.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit zastupitelstvu města zprávu týkající se pověření starosty města k jednáním
ve věci poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu 129 290 "Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" na opravu jižního
břehu velkého rybníka.
Termín: 3.6.2016
1171/48/RM/2016 Žádost o výměnu bytu - Čmielová Alena

I. Rada města schvaluje
výměnu bytu a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5, Zlatá Hora 1227, Slavkov
u Brna, s paní Alenou Čmielovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Alenou Čmielovou.

Termín: 30.6.2016
1172/48/RM/2016 Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na JSDHO

I. Rada města schvaluje
uzavření předložených návrhů smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na pořízení věcných prostředků pro JSDH Slavkov u Brna, za podmínky, že bude zajištěno
dofinancování (přijetí rozpočtového opatření) dle důvodové zprávy.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martině Leitnerové
1.1. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
pořízení věcných prostředků pro JSDH Slavkov u Brna, po splnění podmínky dané
předchozím usnesením.
Termín: 3.6.2016
2. Ing. Janě Mackrlové
2.1. předložit orgánům města k projednání návrh rozpočtového opatření dle důvodové
zprávy.
Termín: 3.6.2016
1173/48/RM/2016 Směrnice o cestovních náhradách

I. Rada města schvaluje
směrnici o cestovních náhradách v předloženém znění.
1174/48/RM/2016 Stanovení počtu zaměstnanců, úprava organizačního řádu

I. Rada města zprávu odkládá.
1175/48/RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - podpora TIC

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: 30.6.2016
1176/48/RM/2016 Žádost o úpravu rozpočtu č. 7 - schválení účelového příspěvku na nezbytné
opravy a údržbu v expozici Austerlitz - malé město velkých dějin

I. Rada města souhlasí
s úpravou rozpočtu Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace v předloženém
znění.
1177/48/RM/2016 Topfest 2016, Oldtimer 2016 - zpráva o připravenosti na akci

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci
1178/48/RM/2016 Zápisy z jednání školské rady ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova

I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 4/2016 z jednání Školské rady Základní školy Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace a zápis č. 4/2016 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
1179/48/RM/2016 ZŠ Komenského - prodej sportovního nářadí

I. Rada města zprávu odkládá.
1180/48/RM/2016 MŠ Zvídálek - odstranění betonového oválu

I. Rada města schvaluje
odstranění betonového oválu a vybudování travnaté plochy na zahradě MŠ Zvídálek,
Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
II. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání veřejné zakázky "odstarnění koloběžkové dráhy" dle průzkumu trhu ze dne
13.5.2016 dle přílohy, bez připomínek.
III. Rada města souhlasí
s použitím části rezervního fondu ve výši 73.000,- Kč k posílení fondu investic Mateřské
škole Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
IV. Rada města souhlasí
s použitím části rezervního fondu ve výši 73.000,- Kč k posílení fondu investic Domu dětí a
mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
V. Rada města schvaluje

použití fondu investic Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace na odstranění betonového oválu a vybudování travnaté plochy v
zahradě Mateřské školy Zvídálek, Komenského nám. 495 do výše 73.000 Kč.
VI. Rada města schvaluje
použití fondu investic Domu dětí a mládeže, Slavkov u Brna, příspěvková organizace na
odstranění betonového oválu a vybudování travnaté plochy v zahradě MŠ Zvídálek,
Komenského nám. 495 do výše 73.000 Kč.
1181/48/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 finančních darů v celkové výši 2.500,- dle předložené zprávy.

1182/48/RM/2016 Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2016 v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit do ZM průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2016.
Termín: 13.6.2016
1183/48/RM/2016 Rozpočtová opatření č. 54, 55

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit následující rozpočtová opatření:
číslo RO

název

příjmy

výdaje

Zařazení nové položky - příspěvek - vůz pro Centrum denních služeb

100 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva

-100 000,00

Zařazení nové položky - příspěvek obci Křenovice - naučná stezka

50 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva

-50 000,00

54

55

1184/48/RM/2016 Program 10. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 10. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.
1185/48/RM/2016 Omezení provozu DDM

I. Rada města schvaluje
omezení provozu Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna ve dnech 30.-31.5.2016 z havarijních
důvodů.

