P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 5 0. 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 2 9 .6 . 20 1 6

1217/50/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 49. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
• považuje za splněné body:
848/30/2 z 30. schůze RM - 11.01.2016
1104/44 z 44. schůze RM - 02.05.2016
1164/48, 1167/48,1168/48, 1172/48/2 z 48. schůze RM - 30.05.2016
1187/49, 1189/49, 1191/49, 1192/49, 1193/49, 1194/49, 1197/49, 1199/49,
1201/49 z 49. schůze RM - 13.06.2016
• vypouští ze sledování:
564/19 z 19. schůze RM - 10.08.2015
825/28/2 z 28. schůze RM - 14.12.2015
1082/42 z 42. schůze RM - 18.04.2016
• další úkoly trvají.

1218/50/RM/2016 Soubor rozpočtových opatření

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

Název

Navýšení položky - MZe - účelová neinvestiční dotace lesní hospodář/1.čtvrt. 2016

Příjmy (Kč)

Výdaje (Kč)

19 400,00

61
Navýšení položky - MZe - účelové neinvestiční dotace lesní hospodář/1.čtvrt. 2016

Navýšení položky - Dotace SPOD 2016

19 400,00

1 250 000,00

62
Navýšení položky - Dotace SPOD 2016

1 250 000,00

II. Rada města ukládá
1. Ing. Janě Mackrlové
1.1. předložit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění zastupitelstvu města.
Termín: 30.9.2016

1219/50/RM/2016 Poskytnutí věcného daru družebnímu Moldavsku

I. Rada města schvaluje
bezúplatné přijetí vyřazeného cvičebního nářadí od ZŠ Komenského do svého vlastnictví.
II. Rada města schvaluje
poskytnutí vyřazeného cvičebního nářadí formou věcného daru do Moldavska.
III. Rada města schvaluje
darovací smlouvu o poskytnutí věcného daru v předloženém znění.
IV. Rada města ukládá
1. Ing. Janě Mackrlové
1.1. zajistit uzavření darovací smlouvy v předloženém znění.
Termín: 30.9.2016
1220/50/RM/2016 Návrh na prodej nemovitostí souvisejících s bývalou provozovnou TSMS

I. Rada města schvaluje
níže uvedené členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Ing. Marie Jedličková, Ing. Petr Lokaj, Mgr. Vladimír Soukop, PaedDr. Ilona
Hrbáčková
Náhradníci: Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Petr Janek, Petr Zvonek, Bc. Libor Eliáš
II. Rada města schvaluje
zahájení výběrového řízení k prodeji nemovitostí bývalé provozovny TSMS na ulici Špitálská
č.p. 733 ve Slavkově u Brna (tj. pozemek parc. č. 695, ostatní plocha a pozemek parc. č. 694,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 733, bydlení, na pozemku parc. č.
694, část obce Slavkov u Brna, vše v katastrálním území Slavkov u Brna, včetně všech
součástí a příslušenství) dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a zveřejnění záměru
prodeje těchto shora označených nemovitostí do 31.10.2016.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zahájit výběrové řízení k prodeji nemovitostí bývalé provozovny TSMS na ulici
Špitálská č.p. 733 ve Slavkově u Brna (tj. pozemek parc. č. 695, ostatní plocha a
pozemek parc. č. 694, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 733,
bydlení, na pozemku parc. č. 694, část obce Slavkov u Brna, vše v katastrálním území
Slavkov u Brna, včetně všech součástí a příslušenství) dle podmínek uvedených v
důvodové zprávě a zveřejnit záměr prodeje do 31.10.2016.
Termín: 10.7.2016
1221/50/RM/2016 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2847/8 v k.ú. Slavkov u Brno

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s paní Irenou Pasekovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jejiž předmětem bude užívání části pozemku parc. č. 2847/8 v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 37m2 dle přiložené mapy za celkové roční nájemné ve výši
52,-Kč.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s paní Irenou Pasekovou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jejiž předmětem bude užívání části pozemku
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parc. č. 2847/8 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 37m dle přiložené mapy za
celkové roční nájemné ve výši 52,-Kč.
Termín: 8.7.2016
1222/50/RM/2016 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, TS + kabel N lok. 17 RD
Navrátil

I. Rada města schvaluje
uzavřít smlouvy o

budoucí

smlouvě o

zřízení

věcného

břemene se

společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemků parc. č. 3750/79, 3750/81,
3750/29, 3750/77, 3749/1, 3748/1, 3747/1, 3746/1, vše orná půda v k.ú.
Slavkov u Brna, jejichž vlastníkem je město, dle přiložené situace (stavba
s názvem "Slavkov, TS + kabel NN lok. 17RD Navráti") v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemků parc. č. 3750/79, 3750/81, 3750/29,
3750/77, 3749/1, 3748/1, 3747/1, 3746/1, vše orná půda v k.ú. Slavkov u Brna,
jejichž vlastníkem je město, dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, TS +
kabel NN lok. 17RD Navráti") v předloženém znění.
Termín: 31.7.2016
2. Ing. Petru Lokajovi
2.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3750/81 orná půda o výměře 25,3m2
v k.ú. Slavkov u Brna.
Termín: 1.7.2016
3. Ing. Petru Lokajovi
3.1. zahájit jednání s panem Ing. Ivanem Jandlem a s paní Janou Jandlovou ve věci
zůžení předmětu nájmu a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
06.12.2012.

Termín: 31.7.2016
1223/50/RM/2016 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Bonett Gas
Invest. II."

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy

o

budoucí

smlouvě

o

zřízení

věcného

břemene

se

společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemků parc. č. 758/1, ostatní plocha,
parc. č. 774, ostatní plocha a parc.č. 3073/9, orná půda, vše v k.ú. Slavkov u Brna,
jejichž vlastníkem je město, dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov,
kabel NN Bonett Gas Invest. II.") v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400, týkající se pozemků parc. č. 758/1, ostatní plocha, parc. č. 774, ostatní
plocha a parc.č. 3073/9 orná půda, vše v k.ú. Slavkov u Brna, jejichž vlastníkem je
město, dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Bonett Gas Invest.
II.") v předloženém znění.
Termín: 1.7.2016
1224/50/RM/2016 Žádost o zpevnění proluky Zámecká a zpřístupnění zahrad k RD z ulice Špitálská
- doplnění

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s bezúplatným nabytí částí pozemků a to parc. č. 892 o výměře cca 25m2 ve
vlastnictví pana Zdeňka Drápka,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ; parc. č. 894
o výměře cca 33m2 ve vlastnictví pana Ivana Hejduška,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
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░░░░ a parc.č. 896/1 o výměře cca 32m ve vlastnictví manželů Petra a Veroniky Šilerových,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , vše v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené
situace, do vlastnictví města Slavkov u Brna, za účelem zřízení obslužné přístupové
komunikace s využitím proluky na ulici Zámecká a vybudováním závory či brány, jež by
zabraňovala nekontrolovanému pohybu po budoucí cestě. Veškeré náklady (správní
poplatek za návrh na vklad, geometrický plán a znalecký posudek) související s převodem
nemovitostí uhradí město.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města návrh bezúplatného nabytí částí
pozemků a to parc. č. 892 o výměře cca 25m2 ve vlastnictví pana Zdeňka
Drápka,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ; parc. č. 894 o výměře cca
33m2 ve vlastnictví pana Ivana Hejduška,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
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a parc.č. 896/1 o výměře cca 32m ve vlastnictví manželů Petra a Veroniky
Šilerových, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , vše v k.ú. Slavkov u Brna dle
přiložené situace, do vlastnictví města Slavkov u Brna za účelem zřízení obslužné
přístupové komunikace s využitím proluky na ulici Zámecká a vybudováním závory či
brány, jež by zabraňovala nekontrolovanému pohybu po budoucí cestě. Veškeré
náklady (správní poplatek za návrh na vklad, geometrický plán a znalecký posudek)
související s převodem nemovitostí uhradí město.
Termín: 30.9.2016
1225/50/RM/2016 Podlicenční smlouva - Kaunicův dvůr

I. Rada města schvaluje
uzavření podlicenční smlouvy se společností SKR stav, s.r.o., se sídlem Brno, Nováčkova 18,
PSČ 614 00, IČ: 269 61 474, dle předloženého návrhu.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření podlicenční smlouvy se společností SKR stav, s.r.o., se sídlem Brno,
Nováčkova 18, PSČ 614 00, IČ: 269 61 474, dle předloženého návrhu.
Termín: 11.7.2016
1226/50/RM/2016 Přístavba ZŠ Tyršova - projektová dokumentace - dodatek

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého návrhu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.5.2016 s Ing.
Martinem Jeřábkem, IČ: 013 57 522.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.5.2016
s Ing. Martinem Jeřábkem, IČ: 013 57 522.
Termín: 30.6.2016
1227/50/RM/2016 MINI MĚSTEČKO SLAVKOV 2016 - změna termínu

I. Rada města bere na vědomí
změnu termínu pořádané akce ve Svojsíkově parku "MINI MĚSTEČKO SLAVKOV 2016" od
1.7.2016 - 3.7.2016.
1228/50/RM/2016 Žádost o převod práv a povinností k bytu s finanční spoluúčastí - Vičarová
Zuzana

I. Rada města souhlasí

s převodem práv a povinností dle smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu
a převodu k bytu č. 4, Litavská 1490, Slavkov u Brna a související smlouvy o zápůjčce, z
pana Resse Dana, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na paní Vičarovou Zuzanu, trvale
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . V případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4, Litavská 1490, Slavkov u Brna, s paní Vičarovou
Zuzanou s účinností od 01.07.2016.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření smluv souvisejících s převodem práv a povinností dle smlouvy o
účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu k bytu č. 4, Litavská 1490,
Slavkov u Brna.
Termín: 30.6.2016
1229/50/RM/2016 Žádost o souhlas s výměnou bytu

I. Rada města souhlasí
se vzájemnou výměnou bytů mezi panem Filipem Višňou, nájemcem bytu č. 5, Bučovická
187, Slavkov u Brna, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a panem Zdeňkem Višňou,
nájemcem bytu č. 2, Přední 5b, Brno, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a současně schvaluje uzavření
nájemní smlouvy s novým nájemcem.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Zdeňkem Višňou.
Termín: 30.9.2016
1230/50/RM/2016 Dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov se
společností LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno IČ 65279191 pro zařizovací
obvod Slavkov u Brna na konečnou částku 121.204,00 Kč včetně DPH.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Andree Večerkové
1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských
osnov se společností LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno IČ
65279191.
Termín: 30.6.2016
1231/50/RM/2016 Zápis z komise pro životní prostředí č. 17/2016

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 17/2016 z komise pro životní prostředí.
1232/50/RM/2016 Úsekové měření rychlosti - zajištění obsluhy

I. Rada města schvaluje
1. s účinností od 1.7.2016 podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet
zaměstnanců městské policie na 4 zaměstnance.
1233/50/RM/2016 Termíny a program RM a ZM na II. pol. 2016

I. Rada města schvaluje
předložený návrh termínů a programu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na
II. pololetí roku 2016.
1234/50/RM/2016 Odměny ředitelům TSMS a ZSA

I. Rada města určuje
odměnu ředitelce Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace a řediteli Technických
služeb města Slavkov u Brna, příspěvková organizace ve výši dle přílohy k této zprávě.
1235/50/RM/2016 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení za 1. pololetí
2016

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 1. pololetí roku 2016 v
předloženém znění.
1236/50/RM/2016 Převedení finančních prostředků z rezervního fondu TSMS

I. Rada města souhlasí
aby část svého rezervního fondu ve výši 110.000,-Kč použila k posílení svého fondu investic.
II. Rada města schvaluje
Čerpání finančních prostředků z fondu investic do rozpočtových položek kapitoly "
Koupaliště " ve výši 82.000,-Kč a " Čistota města " ve výši 28.000,-Kč.
1237/50/RM/2016 ZŠ Komenského - žádost o příspěvek

I. Rada města zprávu odkládá
na příští schůzi k projednání způsobu financování a celkových nákladů na účast Glitter Stars
na MS v USA s vedoucí kroužku.
1238/50/RM/2016 Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace - malování školy

I. Rada města bere na vědomí
zadání zakázky na výmalbu školy v rozsahu nezbytně nutném s ohledem na plánovanou
přístavbu školy.
1239/50/RM/2016 MŠ Zvídálek - návrh na vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
vyřazení majetku ve správě dle předložené zprávy.
1240/50/RM/2016 MŠ Zvídálek - uzavření provozu

I. Rada města bere na vědomí
uzavření provozu Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace v pondělí 4.7.2016
1241/50/RM/2016 Porušení rozpočtové kázně - Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace

I. Rada města ukládá
příspěvkové organizaci Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem
Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320, z důvodu porušení rozpočtové
kázně dle ust. § 28 odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů odvod do svého rozpočtu ve výši 100.000,Kč dle ust. § 28 odst. 8 cit. zákona, a to na základě přiloženého rozhodnutí.
1242/50/RM/2016 Administrace VZ - přístavba ZŠ Tyršova, atletický stadion

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností VIA Consult a.s., IČ: 269 38 332, na výkon
administrace veřejných zakázek na stavební práce investičních akcí "Přístavba ZŠ Tyršova a
obnova atletického stadionu".
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností VIA Consult a.s., IČ: 269 38 332, na
výkon administrace veřejných zakázek na stavební práce investičních akcí: "Přístavba
ZŠ Tyršova a obnova atletického stadionu".
Termín: 18.7.2016
1243/50/RM/2016 Rušení nočního klidu

I. Rada města ukládá
starostovi předložit zprávu o projednání rušení nočního klidu koncertem na Slavkovském
pivovaru s pořadatelem.

1244/50/RM/2016 Volný vstup na koupaliště

I. Rada města schvaluje
volný vstup na koupaliště pro družební delegaci z polského Slawkówa ve dnech
4.7.-14.7.2016.

