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1372/59/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 58. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
• považuje za splněné body:
1141/45 z 45. schůze RM - 16.05.2016
1261/52, 1262/51 z 52. schůze RM - 25.07.2016
1283/53/1, 1287/53, 1293/53 z 53. schůze RM - 08.08.2016
1305/54, 1314/54, 1315/54 z 54. schůze RM - 22.09.2016
1339/57, 1340/57, 1341/57, 1342/57/1, 1343/57, 1345/57, 1346/57, 1347/57,
1349/57, 1353/57, 1354/57/I, 1354/57/II, 1354/57/III, 1355/57,
1357/57/1, 1359/57, 1360/57, 1361/57 z 57. schůze RM - 05.09.2016

1356/57,

1370/58, 1371/58 z 58. schůze RM - 12.09.2016
• vypouští ze sledování:
796/27 z 27. schůze RM - 30.11.2015
1358/57 z 57. schůze RM - 05.09.2016
• další úkoly trvají.

1373/59/RM/2016 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Slavkovský ochranářský spolek

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí peněžitého daru Slavkovskému ochranářskému spolku z důvodu vyčerpání
rozpočtovaných prostředků na dotace a granty a doporučuje žadateli podat žádost na příští
rok.
1374/59/RM/2016 Návrh na výkup části pozemku - Mgr. Bc. Stanislav Bruncko

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 4203 orná půda o výměře 3300m2; parc. č. 3724
zahrada o výměře 387m2 a parc. č. 3723 vinice o výměře 735m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit zastupitelstvu města návrh na směnu pozemků parc. č. 4203 orná půda o
výměře 3300m2; parc. č. 3724 zahrada o výměře 387m2 a parc. č. 3723 vinice o
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výměře 735m , vše v k.ú. Slavkov u Brna.
Termín: 30.12.2016
1375/59/RM/2016 Prodej části pozemku parc. č. 3750/81 v k.ú. Slavkov u Brna - E.ON Distribuce
a.s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku parc. č. 3750/81 v k.ú. Slavkov u Brna o
výměře cca 25,3m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400, za kupní cenu ve výši 700,-Kč/m2. Náklady související s prodejem
předmětné nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, znalecký
posudek, geometrický plán na rozdělení pozemku) uhradí žadatel.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádost o prodej části pozemku parc. č.
3750/81 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví společnosti E.ON
Distribuce, a.s.
Termín: 30.12.2016
1376/59/RM/2016 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3750/77 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé
Noskovi

I. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc.č. 3750/77 v k.ú. Slavkov u Brna dle
přiložené mapy.
Termín: 30.9.2016
1377/59/RM/2016 Směna pozemků - Ing. Daněček

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
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schválit směnu pozemku parc. č. 2748/8 ostatní plocha o výměře 37m v k.ú. Slavkov u Brna
ve vlastnictví Ing. Bronislava Daněčka za část pozemku parc. č. 2820/1 ostatní plocha o
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výměře cca 27m v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města Slavkov u Brna. Náklady
související s převodem nemovitostí (správní poplatek za návrh na vklad do katastru
nemovitostí a vyhotovení geometrického plánu) uhradí žadatel - Ing. Daněček.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit zastupitesltvu města návrh směny pozemku parc. č. 2748/8 ostatní plocha
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o výměře 37m v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví Ing. Bronislava Daněčka za část
pozemku parc. č. 2820/1 ostatní plocha o výměře cca 27m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve
vlastnictví města Slavkov u Brna. Náklady související s převodem nemovitostí
(správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí a vyhotovení
geometrického plánu) uhradí žadatel - Ing. Daněček.
Termín: 30.12.2016
1378/59/RM/2016 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2639/1 v k.ú. Slavkov u Brna - PILOUS
spol. s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2639/1 ostatní plocha v
k.ú. Slavkov u Brna o výměře 1m2 za účelem umístění reklamního zařízení se společností
PILOUS spol. s.r.o., sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, IČ:
47535709 za stanovené roční nájemní ve výši 700,-Kč.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2639/1 ostatní
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plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 1m za účelem umístění reklamního zařízení se
společností PILOUS spol. s.r.o., sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3, IČ: 47535709 za stanovené roční nájemní ve výši 700,-Kč.
Termín: 14.10.2016
1379/59/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - VaK Vyškov

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemcích města parc. č. 321,
335/1, 2690/193 v k. ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Vodovody a
kanalizace Vyškov a.s., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ k realizaci opravy kanalizace,
v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření Dohody o podmínkách vybudování stavby se společností Vodovody a
kanalizace Vyškov a.s., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
Termín: 21.10.2016
1380/59/RM/2016 Žádost o připojení RD - Štarhovi

I. Rada města nesouhlasí
na základě stanoviska odboru IR s povolením připojení na dopravní infrastrukturu
navrhovaného rodinného domu na pozemku parc.č. 2759/5 a 2758/4 dle podané žádosti
manželů Štarhových.
1381/59/RM/2016 Prodej pozemku parc. č. 2579/4 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna - manželé
Florianovi

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 2579/4 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
702 m2.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit k projednání zastupitesltvu města žádost o prodej pozemku parc. č. 2579/4
zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 702 m2.
Termín: 30.12.2016
1382/59/RM/2016 Umístění informační tabule

I. Rada města souhlasí
s umístěním informační tabule sloužící k propagaci geologicko-přírodních hodnot území
na pozemku města, kterou zajistí Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha, IČ:
100025798.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. dojednat na umístění informační tabule s Českou geologickou službou, Klárov 3, 118
21 Praha, IČ: 100025798 a s vedením města vhodnou lokalitu a místo na umístění
tabule.
Termín: 30.11.2016
1383/59/RM/2016 Změna režimu parkování

I. Rada města ukládá
1. Mgr. Libuši Pilátové
1.1. projednat z Policií ČR návrh změny režimu parkování dle návrhu uvedeného v
důvodové zprávě.
Termín: 31.10.2016
2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. V případě kladného stanoviska Policie ČR k návrhu změny režimu parkování, zařadit
do návrhu rozpočtu města na rok 2017 finanční zdroje na jeho realizaci.
Termín: 7.11.2016
1384/59/RM/2016 Nové parkovací stání pro ZTP na ul. Úzká

I. Rada města neschvaluje
zařízení parkovacího stání pro ZTP na ulici Úzká podle žádosti Sboru svědků Jehovových
Slavkov u Brna.
1385/59/RM/2016 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - Urbanová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.09.2015 k bytu č. 8, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Bohuslavou Urbanovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.09.2019 za smluvní
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nájemné 60 Kč/m .
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s paní Bohuslavou Urbanovou.
Termín: 30.9.2016
1386/59/RM/2016 Prodloužení smlouvy na SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
prodloužení doby nájmu smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání, které jsou
umístěny v přízemí budovy č.p. 126 na pozemku parc. č. 966, která je součástí pozemku
parc. č. 966, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Slavkov u Brna (budova
Společenského centra Bonaparte, Palackého nám. 126, Slavkov u Brna), uzavřenou s MVDr.
Hanou Horsákovou, trvalé bydliště a sídlo ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ , a to o 6 měsíců.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě s MVDr. Hanou Horsákovou.
Termín: 22.10.2016
1387/59/RM/2016 Pronájem prostor sloužích k podnikání - Koláčkovo nám. 727

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání, a to kanceláře č. 46 o výměře
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9,70 m ve II. NP administrativní budovy Koláčkovo nám.727, Slavkov u Brna, na pozemcích

p.č. 625/1, 625/3, 625/4 v k.ú. Slavkov u Brna, s Ing. Miroslavem Šebelou, trvale bytem
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČ: 02092123. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
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neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 1.000 Kč/m /rok.
1388/59/RM/2016 Zápis z komise pro životní prostředí č. 18/2016

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 18/2016 z komise pro životní prostředí.
1389/59/RM/2016 Pořízení techniky a věcných prostředků pro JSDH Slavkov u Brna

I. Rada města rozhoduje
na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: "Pořízení
techniky a věcných prostředků pro JSDH Slavkov u Brna" o vyloučení ze zadávacího řízení
společnost EuroFire, spol. s r.o., IČ: 26247321.
II. Rada města rozhoduje
na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: "Pořízení
techniky a věcných prostředků pro JSDH Slavkov u Brna" o tom, že nejvhodnější nabídku
podala společnost Požární bezpečnost s.r.o., Královský vršek 4535/42, 58601 Jihlava, IČ
27660940.
III. Rada města schvaluje
uzavření kupní smlouvy na akci: "Pořízení techniky a věcných prostředků pro JSDH Slavkov
u Brna" se společností Požární bezpečnost s.r.o., Královský vršek 4535/42, 58601 Jihlava,
IČ 27660940 dle předloženého návrhu.
1390/59/RM/2016 Zápis z komise pro sport a volný čas

I. Rada města bere na vědomí
zápis ze 14. schůze komise pro sport a volný čas.
II. Rada města schvaluje
s vyhlášením ankety Sportovec roku 2016 podle pravidel navržených komisí pro sport a
volný čas.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. prověřit možnost realizace námětů komise por sport a volný čas na posílení kapacity
tělocvičen a projednat je v komisi pro rozvoj města.
Termín: 31.10.2016
1391/59/RM/2016 Zahraniční služební cesta - Rakousko

I. Rada města schvaluje

zahraniční služební cestu Mgr. Evy Oubělické, DiS. do Rakouska dne 4. října 2016.
1392/59/RM/2016 ZS-A, žádost o úpravu rozpočtu č. 17

I. Rada města souhlasí
s úpravou rozpočtu v předloženém znění.
1393/59/RM/2016 Ceník ZS-A, 2017

I. Rada města schvaluje
ceník ZS-A pro rok 2017
1394/59/RM/2016 DDM - Ceník zájmového vzdělávání pro školní rok 2016/2017

I. Rada města schvaluje
předložený ceník zájmového vzdělávání Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková
organizace pro školní rok 2016/2017.
1395/59/RM/2016 ZŠ Komenského - připravenost školy

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
na školní rok 2016 / 17.
1396/59/RM/2016 ZŠ Tyršova Slavkov u Brna - zpráva o připravenosti na školní rok 2016/2017

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o přpravenosti na školní rok 2016/2017.
1397/59/RM/2016 Základní škola Tyršova Slavkov u Brna - ŽÁDOST O SOUHLAS ZŘIZOVATELE S
PŘIJETÍM ÚČELOVĚ URČENÉHO FINANČNÍHO DARU

I. Rada města souhlasí
s přijetím účelově určeného peněžního daru od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s.
1398/59/RM/2016 Zapojení MŠ Zvídálek do projektu MŠMT

I. Rada města souhlasí
se zapojením MŠ Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, do projektu MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020.
1399/59/RM/2016 Zapojení do projektu

I. Rada města schvaluje

zapojení města do projektu aplikace EnMS (systému energetického managementu) v
mikroregionu v rámci projektu EMSA.
1400/59/RM/2016 Zahraniční pracovní cesta - Slovensko

I. Rada města schvaluje
zahraniční pracovní cestu a použití služebního osobního automobilu MěÚ Ing. Petru
Lokajovi, Ing. Ladislavu Jedličkovi, Adamu Blahákovi a Miroslavu Slováčkovi v termínu
23.-25.9.2016 na Slovensko.
1401/59/RM/2016 Atletický stadion - smlouva o dílo a dodatek č.1

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci: "Rekonstrukce atletického stadionu Slavkov u Brna" se
společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130 za podmínky
současného uzavření dodatku č. 1, který řeší realizaci první etapy této stavby.
II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci: "Rekonstrukce atletického stadionu Slavkov u
Brna" se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130 v
předloženém znění.
III. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci: "Rekonstrukce atletického stadionu Slavkov
u Brna" a dodatku č. 1 této smlouvy se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683
54 Otnice, IČ: 27713130.
Termín: 30.9.2016

