
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 60. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 3.10.2016

1402/60/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 59. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

1288/53, 1294/53 z 53. schůze RM - 08.08.2016
1326/54/II z 54. schůze RM - 22.08.2016
1357/57/2 z 57. schůze RM - 05.09.2016
1376/59, 1401/59 z 59. schůze RM - 19.09.2016

další úkoly trvají.

1403/60/RM/2016 Vrácení příspěvku na výkon pěstounské péče

I. Rada města schvaluje
vrácení nevyužitého státního příspěvku na výkon pěstounské péče v celkové výši 687 472 Kč
do státního rozpočtu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. zajistit vrácení nevyužitého státního příspěvku na výkon pěstounské péče v celkové
výši 687 472 Kč do státního rozpočtu postupem podle Informace MPSV.

Termín: 31.10.2016

1404/60/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)

76

Zařazení nové položky - Dotace JMK investiční - Rekonstrukce atletického stadionu 6 050 000

Zařazení nové položky - Dotace JMK investiční - Rekonstrukce atletického stadionu 6 050 000



77

Zařazení nové položky - Dotace MŠMT investiční -  Rekonstrukce atletického stadionu 15 000 000

Zařazení nové položky - Dotace MŠMT investiční -  Rekonstrukce atletického stadionu 15 000 000

78

Zařazení nové položky - Dotace MK - Program regenerace městských památkových zón 1 115 000

Zařazení nové položky - Dotace MK - Program regenerace městských památkových zón 1 115 000

79

Navýšení položky - Pěstounská péče 28 000

Navýšení položky - Pěstounská péče 28 000

80 Navýšení položky - Vratky rozpočtům ústřední úrovně 687 500

Snížení položky - Pěstounská péče - 687 500

81

Navýšení položky č. 119  - Slavkovský zpravodaj 80 000

Snížení položky č. 128 - Rezerva - 80 000

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění zastupitelstvu města

Termín: 30.11.2016

1405/60/RM/2016 Atletický stadion - výběr TDI

I. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy se společností HANDL s.r.o., Uhřice 10, PSČ: 683 33, IČ: 426 79
150  na  výkon  technického  dozoru  investora  v  rámci  I.etapy  rekonstrukce  atletického
stadionu dle předloženého návrhu smlouvy za podmínky schválení financování celé akce
zastupitelstvem města.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření příkazní smlouvy se společností HANDL s.r.o., Uhřice 10, PSČ: 683
33,  IČ:  426  79  150  na  výkon  technického  dozoru  investora  v  rámci  I.etapy
rekonstrukce atletického stadionu dle předloženého návrhu smlouvy za podmínky
schválení financování celé akce zastupitelstvem města.

Termín: 12.10.2016

1406/60/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby -VaK Vyškov



I. Rada města ruší
usnesení 1379/59/RM/2016 z důvodu zrušení akce investorem.

1407/60/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Čáslava

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu  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 sjezdů 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: 31.10.2016

1408/60/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Antonín Matyáš

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  dohody  s  Antonínem  Matyášem,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  o
podmínkách vybudování stavby - plynové přípojky na pozemku města Slavkov u Brna parc.
č. 759  k. ú. Slavkov u Brna  před RD na parc. č. 761/2, 761/1 v k. ú. Slavkov u Brna, v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby -  plynové  přípojky na
pozemku města parc. č. 759 k. ú . Slavkov u Brna s Antonínem Matyášem, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

Termín: 31.10.2016

1409/60/RM/2016 Infrastruktura ul. Na Vyhlídce - žádost Milana Šemory

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajistit  společné jednání  s  majiteli  pozemků na ulici  na  Vyhlídce  k  problematice
veřejné infrastruktury ve vztahu k výstavbě rodinných domů.

Termín: 31.10.2016

1410/60/RM/2016 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 775/9 v k.ú. Slavkov u Brna - Penny
Market

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 775/9 ostatní plocha v k.ú. Slavkov

u Brna o výměře cca 32m2.

Termín: 7.10.2016

1411/60/RM/2016 Pronájem prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  na  pronájem  prostor  sloužících  k  podnikání  v  přízemí  budovy
Malinovského 288, 684 01 Slavkov u Brna, s paní Petrou Krbkovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  ,  IČ: 74528718. Jedná se o místnost č.  1.43 o výměře 21,60 m2.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné
stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem prostor  sloužících k podnikání ve II. NP budovy Tyršova 324,
684 01 Slavkov u Brna, s Mgr. Hanou Charvátovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,

IČ:  64450066.  Jedná se o místnost  č.  2.33 o  výměře 21,70 m2.  Nájemní  smlouva  bude
uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a nájemné stanoveno ve výši  900
Kč/m2/rok.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Petrou Krbkovou.

Termín: 5.10.2016

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s Mgr. Hanou Charvátovou.

Termín: 5.10.2016



1412/60/RM/2016 Pronájem plochy v areálu kotelny Zlatá Hora

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu prostor o výměře 15 m2 na parcele 1784/296 v k. ú. Slavkov u
Brna,  s  panem Miroslavem Richterem,  trvale  bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  .
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné
stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření smlouvy o pronájmu prostor o výměře 15 m2 na parcele 1784/296 v
k.  ú.  Slavkov u  Brna,  s  panem Miroslavem Richterem, trvale bytem ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  .  Nájemní  smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  neurčitou  s
výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok.

Termín: 7.10.2016

1413/60/RM/2016 Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín

I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000 Kč z rozpočtu města na rok 2016, položky č.
94 -humanitární účely Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Hodonín na provoz Charitní
ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna a Hospicové péče v roce 2016 a souhlasí s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí příspěvku.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. uzavřít  s  žadatelem veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  příspěvku  ve  schválené
výši.

Termín: 31.10.2016

1414/60/RM/2016 Počty klientů sociáních služeb

I. Rada města bere na vědomí
předložené údaje o počtu klientů sociálních služeb z ORP Slavkov u Brna.

1415/60/RM/2016 Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

I. Rada města schvaluje



uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb se společností MUDr. Zdeněk
Hartl s.r.o., IČ: 05288851, se sídlem Tyršova 324, 684 01 Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb se společností
MUDr. Zdeněk Hartl s.r.o., IČ: 05288851, se sídlem Tyršova 324, 684 01 Slavkov u
Brna.

Termín: 30.10.2016

1416/60/RM/2016  Uzavření  dodatku  č.  1  k  veřejnoprávní  smlouvě  o  výkonu  činností  městské
policie

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů Městské policie Slavkov u
Brna na území obce Kobeřice u Brna, jež byla podepsána 10.9.2012, s obcí Kobeřice u Brna,
IČ: 00368717, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku č.  1   k veřejnoprávní  smlouvě o výkonu úkolů Městské
policie  Slavkov  u  Brna  na  území  obce  Kobeřice  u  Brna,  jež  byla  podepsána
10.9.2012, s obcí Kobeřice u Brna, IČ: 00368717, v předloženém znění.

Termín: 28.10.2016

1417/60/RM/2016 Souhlas s užitím znaku města Slavkov u Brna

I. Rada města souhlasí
s užitím znaku města Slavkov u Brna v knize o dějinách pivovarnictví ve Slavkově u Brna
vydané společností Slavkovský pivovar, s.r.o. ve spolupráci s panem ░░░░ ░░░░  z  České
tiskové kanceláře .

1418/60/RM/2016 MŠ Zvídálek - Zpráva o připravenosti

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu  o  připravenosti  Mateřské  školy  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,
Slavkov u Brna, příspěvková organizace na školní rok 2016/2017.



1419/60/RM/2016 ZUŠ Fr. France - připravenost 2016/2017

I. Rada města schvaluje
Připravenost ZUŠ Fr. France 2016/2017

1420/60/RM/2016 ZUŠ Fr. France - vyřazení PC

I. Rada města schvaluje
vyřazení PC uvedeného v důvodové zprávě z majetku ZUŠ Františka France Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.

1421/60/RM/2016 DDM-Zpráva o připravenosti DDM na školní rok 2016/2017

I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2016/2017.

1422/60/RM/2016 ZS-A, žádost o úpravu rozpočtu č. 18

I. Rada města souhlasí
s úpravou rozpočtu v předloženém znění.

1423/60/RM/2016 Program 13. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 13. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


