
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 53. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 8.8.2016

1277/53/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 52. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

619/21/2 z 21. schůze RM - 07.09.2015
1166/48/2, 1172/48/1 z 48. schůze RM - 30.05.2016
1190/49, 1210/49 z 49. schůze RM - 13.06.2016
1255/52, 1264/52 z 52. schůze RM - 25.07.2016

vypouští ze sledování:

236/9 z 9. schůze RM - 11.03.2015

další úkoly trvají.

1278/53/RM/2016 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí roku 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí roku 2016.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II.  čtvrtletí  roku 2016 v
předloženém znění zastupitelstvu města.

Termín: 30.9.2016

1279/53/RM/2016 Rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí roku 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2016 v předloženém
znění.



II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  ke  schválení  plnění  plánu  vedlejší  hospodářské
činnosti za II. čtvrtletí roku 2016.

Termín: 30.9.2016

1280/53/RM/2016 Soubor rozpočtových opatření

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

RO Název Příjmy(Kč) Výdaje(Kč)

63

Zařazení nové položky - Neinvestiční dotace JMK - Vzpomínkové akce 2016 600 000

Zařazení nové položky - Neinvestiční dotace JMK - Vzpomínkové akce 2016 600 000

64

Zařazení nové položky - Neinvestiční dotace MŠMT MAP 845 700

Zařazení nové položky - Neinvestiční dotace MŠMT MAP 845 700

65

Zařazení nové položky - Ostatní přijaté vratky ZŠ Komenského dotace MŠMT - Technické dovednosti 38 300

Zařazení nové položky - Odvedení vratky ZŠ Komenského dotace MŠMT - Technické dovednosti 38 300

66

Zařazení nové položky - Vyčištění svodnice Postranná, zpětné klapky DDM 700 000

Snížení položky č. 128 -Rezerva -700 000

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění zastupitelstvu města.

Termín: 30.9.2016

1281/53/RM/2016 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŠMT

I. Rada města schvaluje
přijetí  Rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  č.  15_005/0000119-01  vydané  MŠMT  ze  dne
29.7.2016 v předloženém znění.

1282/53/RM/2016 Žádost o prodej částí pozemků parc. č. 354/17 a 354/29 v k.ú. Slavkov u Brna -
společnost M plus s.r.o.



I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 354/17 a 354/29 v k.ú.
Slavkov u Brna v lokalitě Zelnice I. o celkové výměře 175m2.

Termín: 15.8.2016

1283/53/RM/2016 Retenční nádrž na ulici Tyršova

I. Rada města schvaluje
uzavření smluv o zřízení věcných břemen A a B dle zpracovaného geometrického plánu  s
manžely RNDr. Pavlem Szufnarowským  a  MUDr. Zdeňkou Szufnarowskou v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít  předložené  smlouvy  o  zřízení  věcných  břemen  s  manžely  RNDr.  Pavlem
Szufnarowským  a  MUDr. Zdeňkou Szufnarowskou.

Termín: 30.9.2016

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. předložit žádost o bezúplatný převod pozemků parc. č. 3779/2 a pozemku parc. č.
3780/6 v katastrálním území Slavkov u Brna z vlastnictví JMK do vlastnictví města
Slavkov u Brna k projednání na JMK.

Termín: 31.8.2016

1284/53/RM/2016 Žádost o pronájem pozemku parc. č. 1053 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s manželi Ludvíkem a Vladimírou Májkovými,░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jejíž předmětem bude užívání pozemku parc.
č. 1053 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 1.407m2  dle předložené mapy za roční
nájemné ve výši 563,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s manželi Ludvíkem a Vladimírou



Májkovými,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░ jejíž  předmětem
bude  užívání  pozemku  parc.  č.  1053  zahrada  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  o  výměře
1.407m2 dle předložené mapy za roční nájemné ve výši 563,-Kč.

Termín: 31.8.2016

1285/53/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Eliáš

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu   ke
stavbě RD Nerudova č. p.  983 na parc. č.  434  na pozemku města Slavkov u Brna parc.
č. 390  k. ú. Slavkov u Brna s Václavem Eliášem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu  ke  stavbě
RD Nerudova č. p.  983 na parc.  č.  434  na pozemku města Slavkov u Brna parc.
č. 390  k. ú. Slavkov u Brna s Václavem Eliášem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

Termín: 30.8.2016

1286/53/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Čáslava

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  vodovodní,
kanalizační a plynové přípojky  k  RD č. 4 a RD č. 5 na parc. č. 525/2  na pozemku města
Slavkov u Brna parc.  č.  623 k.  ú.  Slavkov u Brna se Stavební společností  Čáslava s.r.o.,
Tomáškova 908/21, 615 00 Brno, IČ: 02358140.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby vodovodní,  kanalizační
a plynové přípojky k RD č. 4 a RD č. 5 na parc. č. 525/2  na pozemku města Slavkov
u Brna parc.  č.  623  k.  ú.  Slavkov u Brna se Stavební  společností  Čáslava s.r.o.,
Tomáškova 908/21, 615 00 Brno, IČ:02358140.

Termín: 30.8.2016

1287/53/RM/2016 Společný nákup energií

I. Rada města schvaluje



záměr společného nákupu energií spolu s příspěvkovými organizacemi města Slavkov u Brna
prostřednictvím komoditní burzy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do  rady  města  ke  schválení  návrh  na  uzavření  smlouvy  se  společností
Organizačně  správní  institut,  o.p.s,  IČ:  017  07  060  o  zajištění  nákupů  energií
prostřednictvím komoditní burzy.

Termín: 29.8.2016

1288/53/RM/2016 Administrace VZ - Rekonstrukce ulice Slovanská, zateplení DPS, obnova břehu
rybníku

I. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy se společností WebSport Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13,
680 01 Boskovice, IČ: 269 77 825, na výkon administrace veřejných zakázek na stavební
práce  investičních  akcí  "Rekonstrukce  ulice  Slovanská,  zateplení  DPS  čp.  1444,  oprava
břehu rybníka".

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření příkazní smlouvy se společností WebSport Consulting service s.r.o.,
Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, IČ: 269 77 825, na výkon administrace veřejných
zakázek  na  stavební  práce  investičních  akcí  "Rekonstrukce  ulice  Slovanská,
zateplení DPS čp. 1444, oprava břehu rybníka".

Termín: 18.8.2016

1289/53/RM/2016 Kogenerace - ukončení VZ

I. Rada města rozhoduje
o ukončení veřejné zakázky: "Dodávka tepla do kotelny na ulici Zlatá Hora ve Slavkově u
Brna" označenou ve Veřejném věstníku veřejných zakázek pod ev.č. VZ 527496.

1290/53/RM/2016 Zápisy z komise pro rozvoj města a dopravu

I. Rada města jmenuje
na základě podnětu politické strany KDU-ČSL za člena komise pro rozvoj města a dopravu
pana Ing. Víta Knotka, bytem Zlatá Hora 1373, Slavkov u Brna.



II. Rada města doporučuje předsedovi komise pro rozvoj města a dopravu
informovat členy komise o termínech schůzí zpravidla 14 dní předem a přesunout začátek
schůzí na pozdější hodinu (nejdříve od 17 hodin).

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. vyzvat místní organizace hmutí ANO 2011 ke změně zástupce v komisi pro rozvoj
města a dopravu z důvodu nulové účasti současného zástupce.

Termín: 19.8.2016

1291/53/RM/2016 Výběr zpracovatele Plánu odpadového hospodářství města Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
zpracováním  Plánu  odpadového  hospodářství  města  Slavkov  u  Brna  pověřit  společnost
Odpadová  poradenská  s.r.o.,  Osadní  799/26,  170  00  Praha  7,  IČ  03709817,  Ing.  Pavel
Novák.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1. uzavřít předloženou smlouvu o dílo na zpracování plánu odpadového hospodářství
pro  město  Slavkov  u  Brna  se  společností  Odpadová  poradenská  s.  r.  o.,  Osadní
799/26, 170 00 Praha 7, IČ 03709817, Ing. Pavel Novák.

Termín: 31.8.2016

1292/53/RM/2016 Licenční smlouva

I. Rada města schvaluje
uzavření licenční smlouvy pro programové produkty mezi městem Slavkov u Brna a panem
Ing. Karlem Janečkem v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. zajistit uzavření licenční smlouvy pro programové produkty mezi městem Slavkov u
Brna a panem Ing. Karlem Janečkem.

Termín: 15.8.2016

1293/53/RM/2016 Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty



I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty s Českou poštou, s.p.,  IČO: 47114983
se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bc. Haně Řezáčové

1.1. zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty s Českou poštou, s.p.,
IČO: 47114983 se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 dle předloženého
návrhu.

Termín: 31.8.2016

1294/53/RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

I. Rada města schvaluje
uzavření  předložené  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje  na
realizaci projektu "Vzpomínkové akce 2016 - 211. výročí Bitvy u Slavkova 1805 ve Slavkově
u  Brna  ve  dnech  1.  -  3.  12.  2016  mezi  Jihomoravským krajem jako  poskytovatelem a
městem Slavkov u Brna jako příjemcem.

1295/53/RM/2016 Zadání veřejné zakázky - technika a věcné prostředky pro JSDH

I. Rada města schvaluje
zadání veřejné zakázky na dodávku techniky a věcných prostředků pro JSDH Slavkova u
Brna dle předložených návrhů zadávacích podmínek soutěže.

II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:
1/ Perspekta, spol. s r.o., Galandauerova 2597/16, 612 00  Brno 12, IČ: 48908878
2/ Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940
3/ Duffek s.r.o., Košetice 239, PSČ 394 22, IČ: 04768663

III. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
členové: Michal Boudný, Ing. Barbara Macháčková, Ladislav Anderla
náhradníci: Ing. Marie Jedličková, Mgr. Veronika Pelcová, Bohumír Hrabovský 

1296/53/RM/2016 Žádost o partnerství města na akci Gulach open

I. Rada města souhlasí



s bezúplatným zapůjčením horního škvárového hřiště, městského parketu, pivních setů, s
využitím městských reklamních ploch na propagaci akce a s hudební produkcí do 23:00 na
akci Gulach open 10.9.2016.

1297/53/RM/2016 Žádost o prominutí odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků - ZS-A

I. Rada města neschvaluje
ZS-A prominutí odvodu ve výši 100.000 Kč dle žádosti v příloze a úhradou částky ve výši
100.000  Kč  dne  27.  ledna  2016  z  rozpočtu  ZS-A  ke  zřizovateli  považuje  záležitost  za
vyřízenou.

II. Rada města schvaluje
Rozhodnutí města Slavkov u Brna o zamítnutí žádosti v předloženém znění.

1298/53/RM/2016 Vymáhání pohledávky ZS-A - Eduard Andrla

I. Rada města zprávu odkládá.

1299/53/RM/2016 Veřejná zakázka ZS-A

I. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání veřejné zakázky dle výběrového řízení ze dne 4. srpna 2016 (viz příloha)

1300/53/RM/2016 Program 11. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 11. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

1301/53/RM/2016 Rušení nočního klidu

I. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1. projednat s provozovatelem herny na ulici Husova opakované rušení nočního klidu a
v  případě,  že  nedojde  ke  zlepšení,  navrhnout  podle  vyhlášky  města  omezení
provozní doby herny.

Termín: 19.8.2016

2. Petru Zvonkovi



2.1. projednat s provozovatelem diskotéky na koupališti  náhradu škod na majetku po
akci 5.8.2016.

Termín: 19.8.2016

1302/53/RM/2016 Podnikatelka roku

I. Rada města schvaluje
poskytnutí  příspěvku  ve  výši  3.000,-Kč  okresní  hospodářské  komoře  Vyškov  na  soutěž
Podnikatelka roku.


