
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 51. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 11.7.2016

1245/51/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 42. až 92. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 50. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že

považuje za splněné body:

1073/42 z 42. schůze RM - 18.04.2016
1122/45 z 45. schůze RM - 16.05.2016
1163/48, 1175/48 z 48. schůze RM - 30.05.2016
1188/49 z 49. schůze RM - 13.06.2016
1220/50, 1226/50, 1228/50, 1230/50 z 50. schůze RM - 29.06.2016

další úkoly trvají.

1246/51/RM/2016 SC Bonaparte - pronájem restaurace s příslušenstvím

I. Rada města zprávu odkládá.

1247/51/RM/2016 Žádost MUDr. Hartla a MUDr. Blankové

I. Rada města schvaluje
zveřejnění  záměrů  pronájmu prostor  sloužících  k  podnikání  -  ordinací  č.  1.08  a  1.12  a
souvisejících prostor o celkové výměře 80,80 m2 v přízemí budovy Tyršova 324, Slavkov u
Brna,  za  nájemné  ve  výši  900  Kč/m2/rok.  Nájemní  smlouvy  budou  uzavřeny  na  dobu
neurčitou  s roční výpovědní lhůtou.

II. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č.  33/324 ze dne 22.12.2010 uzavřené s
MUDr. Zdeňkem Hartlem a MUDr. Věrou Blankovou a souhlasí s uzavřením nových smluv o
nájmu s MUDr. Zdeňkem Hartlem a MUDr. Věrou Blankovou v návaznosti  na zveřejněné
záměry  pronájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  -  ordinací  č.  1.08  a  1.12  a  prostor
souvisejících.

III. Rada města souhlasí



s umístěním sídel společností MUDr. Zdeněk Hartl, spol. s r.o. a MUDr. Věra Blanková s.r.o.
na adrese Tyršova 324, 684 01 Slavkov u Brna.

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  ukončení  nájemní  smlouvy  a  současně  uzavření  nových  smluv  o  nájmu
nebytových prostor s MUDr. Zdeňkem Hartlem a MUDr. Věrou Blankovou.

Termín: 31.8.2016

1248/51/RM/2016 Přehled podaných stížností na MěÚ za II. čtvrtletí roku 2016

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stížnostech za II. čtvrtletí 2016.

1249/51/RM/2016 Zpráva o projednání rušení nočního klidu - Slavkovský pivovar

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
  

1250/51/RM/2016 ZŠ Komenského - oprava a rozšíření hromosvodů

I. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání veřejné zakázky na opravu a rozšíření hromosvodů na školních budovách
Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

1251/51/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů MP - obec Uhřice

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy s obcí Uhřice o výkonu úkolů Městské policie
Slavkov u Brna na území této obce.

1252/51/RM/2016 Koncepce hospodaření příspěvkových organizací

I. Rada města ukládá

1. Mgr. Evě Oubělické, DiS.

1.1. předložit  radě  města  návrh  koncepce  finančního  hospodaření  příspěvkové
organizace  do  roku  2020  ve  smyslu  usnesení  zastupitelstva  města  č.  181/9/ZM
/2016.



Termín: 22.8.2016

2. Petru Zvonkovi

2.1. předložit  radě  města  návrh  koncepce  finančního  hospodaření  příspěvkové
organizace  do  roku  2020  ve  smyslu  usnesení  zastupitelstva  města  č.  181/9/ZM
/2016.

Termín: 22.8.2016

1253/51/RM/2016 Služební cesta - Pag (Chorvatsko)

I. Rada města schvaluje
vyslání  Bc.  Jitky  Charvátové  na  festival  pažské  krajky  ve  dnech  16.  -  19.6.2016  do
partnerského města Pag v Chorvatsku včetně čerpání náhrady cestovních výdajů z rozpočtu
komise pro zahraniční vztahy.


