P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 62. schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 17.10.2016

1428/62/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 61. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
416/15 z 15. schůze RM - 03.06.2015
1229/50 z 50. schůze RM - 29.06.2016
1284/53 z 53. schůze RM - 08.08.2016
1317/54, 1318/54 z 54. schůze RM - 22.08.2016
1350/57, 1352/57 z 57. schůze RM - 05.09.2016
1385/59, 1387/59 z 59. schůze RM - 19.09.2016
1404/60, 1407/60, 1408/60, 1410/16, 1411/60/1, 1412/60, 1415/60 z 60. schůze RM
- 03.10.2016
1424/61, 1425/61, 1426/61 z 61. schůze RM - 05.10.2016
další úkoly trvají.

1429/62/RM/2016 Žádost o příspěvek na provoz Komunitní centrum Korálky, z.s.

I. Rada města žádá
doplnění žádosti o aktuální stav dětí navštěvujících školku, neschvaluje poskytnutí
příspěvku a doporučje žadatelce požádat o příspěvek z rozpočtu roku 2017.
1430/62/RM/2016 Soubor rozpočtových opatření

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

RO

Snížení položky č. 108 - Obřadní síň

95

Navýšení položky č. 109 - Sbor pro občanské
záležitosti
Navýšení položky č. 128 - Rezerva

Příjmy (Kč)

Výdaje (kč)
-60 000

10 000

50 000

1112 DPFO

87 400

1113 DPFO kap.

58 500

1121 DPPO
1122 DPPO obec
1341 Poplatek ze psů
1351 Odvod z loterií a podobných her?
1353 Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti
1355 Odvody z výh. hracích přístrojů
1359 Ostatní odvody z vybraných činností
1361 Správní poplatky
2460 Splátky půjčených prostř. od obyv.

118 400
554 600
16 200
174 300
31 400
903 400
40 000
454 700
900

96
2212 Sankční platby - BESIP
2212 Sankční platby - ost. zál. v dopravě
2141 Příjmy z úroků byt. hospod.
2212 Sankční platby - územní plánování

84 600
141 500
2 100
600

2212 Sankční platby - komun. sl.

10 900

2212 Sankční platby - ost. spr. v ochr. ŽP

11 000

2212 Sankční platby - bezpečn. a veř. poř.

54 300

2111 Příjmy z posk. služeb - MěÚ

545 800

2119 Ostatní příjmy - věcná břemena

126 000

2212 Sankční platby - MěÚ

18 700

Navýšení položky č. 128 - Rezerva

Navýšení položky - Přijaté pojistné náhrady - MěP

3 435 300

46 400

97
Navýšení položky - Poskytnuté náhrady MěP

46 400

II. Rada města ukládá
1. Ing. Janě Mackrlové
1.1. předložit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění zastupitelstvu města
Termín: 30.12.2016

1431/62/RM/2016 Dotační programy města Slavkov u Brna

I. Rada města materiál odkládá k dopřesnění
1432/62/RM/2016 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.14 a č.15 - 2016

I. Rada města bere na vědomí
zápisy z komise pro rozvoj města a dopravu č.14-2016 a č.15-2016.
1433/62/RM/2016 Zateplení DPS čp. 1444 - výběr zhotovitele

I. Rada města ruší
zadávací řízení na akci: "Zateplení obvodového pláště obytné budovy Polní čp.1444".
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit radě města návrh na nové zadání zakázky na "Zateplení obvodového pláště
obytné budovy Polní čp.1444".
Termín: 31.10.2016
1434/62/RM/2016 Oprava jižního břehu Velkého rybníka - veřejná zakázka

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky: "Oprava havarijního stavu jižního břehu Velkého rybníka" dle
podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, která je přílohou této zprávy.
II. Rada města schvaluje
Návrh členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v následujícím složení:
Členové: Mgr. Martin Budiš, Bc. Libor Eliáš, pan Jan Hudec, pan Petr Zvonek, Ing. Petr
Janek,
Náhradníci: Bc. Kateřina Žďárská, DiS., Ing. Hynek Charvat, pan Zdeněk Mžourek, pan
Vojtěch Šedý, Ing. Petr Lokaj.
III. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:
1/ HAVRAS s.r.o., Brno - Černá Pole, Drobného 317/58, PSČ 60200, IČ:277 24 301,
2/ SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474,
3/ CREATIVE BUILDINGS s.r.o, Ctiradova 187/25, Chrlice, 643 00 Brno, IČ: 293 01 793 ,
4/ Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o., Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ
69801, IČ: 262 29 455,

5/ MSO servis spol. s r.o., Kyjov - Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701, IČ: 499 71 379.

1435/62/RM/2016 Žádost RD AUDO - výstavba Slovanská

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený záměr na uzavření plánovací smlouvy se společností RD AUDO, spol. s
r.o., IČ: 256 60 837, se sídlem Československé armády 347, 684 01 Slavkov u Brna, z
důvodů uvedených v předložené zprávě (usnesení komise pro rozvoj města a dopravu a
stanovisko odboru IR).
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit do zastupitelstva města záměr na uzavření plánovací smlouvy se
společností RD AUDO, spol. s r.o., IČ: 256 60 837, se sídlem Československé armády
347, 684 01 Slavkov u Brna.
Termín: 5.12.2016
1436/62/RM/2016 Studie proveditelnosti dislokace ZUŠ - výběr projektanta

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností UNIFEST spol. s r.o., Merhautova 980/104, 613 00
Brno, IČ: 255 09 888 na vypracování studie proveditelnosti dislokace ZUŠ Fr. France ze
stávající budovy čp. 525 do budovy čp.126 na Palackého náměstí dle předloženého návrhu
smlouvy o dílo.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností UNIFEST spol. s r.o., Merhautova
980/104, 613 00 Brno, IČ: 255 09 888 na vypracování studie proveditelnosti
dislokace ZUŠ Fr. France ze stávající budovy čp. 525 do budovy čp.126 na Palackého
náměstí dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Termín: 31.10.2016
1437/62/RM/2016 Územní studie

I. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy se společností WebSport Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13,
680 01 Boskovice, IČ: 292 77 825 na administraci veřejné zakázky pořízení územních studií:

"Územní studie S1a, S1b, S1c".
II. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy se společností WebSport Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13,
680 01 Boskovice, IČ: 292 77 825 na administraci veřejné zakázky na pořízení územní
studie: "Dopravní infrastruktura ve vazbě na TEN-T, Dálnice D1 a propojení na silnice I/50 a
I/54".
III. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření příkazních smluv na administraci veřejných zakázek na pořízení
územních studií se společností WebSport Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13,
680 01 Boskovice, IČ: 292 77 825.
Termín: 31.10.2016
1438/62/RM/2016 Pokyny pro stavební činnosti, označování budov, umísťování reklamních zařízení

I. Rada města schvaluje
Pokyny pro stavební činnosti, označování budov, umisťování reklamních, informačních a
propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území památkové zóny Slavkov u Brna.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. ukládá informovat veřejnost o schválení Pokynů pro stavební činnosti, označování
budov, umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího
mobiliáře na území památkové zóny Slavkov u Brna.
Termín: 30.11.2016
1439/62/RM/2016 Úzká - zákaz parkování

I. Rada města ukládá
1. Mgr. Libuši Pilátové
1.1. projednat předložený návrh dopravního značení s Policií ČR.
Termín: 30.11.2016
2. Ing. Petru Lokajovi
2.1. v případě kladného stanoviska a stanovení DZ zajistit realizaci navrženého

dopravního značení na ul. Úzká.
Termín: 28.4.2017
1440/62/RM/2016 Žádost o povolení parkovacího stání - Brázdilová

I. Rada města nesouhlasí
s poskytnutím pozemku parc.č. 760/4 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města za účelem
vybudováním parkovacího stání.
1441/62/RM/2016 Úplatné nabytí pozemku parc. č. 343/3 v k.ú. Slavkov u Brna - ÚZSVM

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předloženou kupní smlouvu, jejíž předmětem je úplatné nabytí pozemku parc. č.
343/3 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 45m2 z vlastnictví České republiky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2, za kterou jedná Územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Vyškov,
Masarykovo náměstí 165/16, 682 01 Vyškov, IČ: 69797111 do vlastnictví města Slavkov u
Brna za kupní cenu ve výši 22.300,-Kč. Daň z převodu nemovitostí a náklady související s
převodem a to správní poplatek za návrh na vklad předmětné nemovitosti, uhradí město.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města úplatné nabytí pozemku parc. č. 343/3
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 45m2 z vlastnictví České republiky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, za kterou jedná Územní pracoviště Brno, odbor odloučené
pracoviště Vyškov, Masarykovo náměstí 165/16, 682 01 Vyškov, IČ: 69797111 do
vlastnictví města Slavkov u Brna za kupní cenu ve výši 22.300,-Kč. Daň z převodu
nemovitostí a náklady související s převodem a to správní poplatek za návrh na
vklad předmětné nemovitosti, uhradí město.
Termín: 12.12.2016
1442/62/RM/2016 Žádost o prodej pozemku parc. č. 4990 a parc. č. 5007 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 4990 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o
výměře 3.042m2 a část parc. č. 5007 ostatní plocha o výměře cca 550m2 dle

přiloženého výřezu z územního plánu.
Termín: 21.10.2016
1443/62/RM/2016 Žádost o prodej pozemku parc. č. 1643/26 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé
Urbanovi

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1643/26 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna o
výměře 45 m2.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1643/26 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře 45m2 zastupitelstvu města k rozhodnutí
Termín: 30.12.2016
1444/62/RM/2016 Žádost o prodej pozemků v lokalitě Vinohrady - pan Hrozek

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 3403/4, 3403/6, 3403/9, vše ostatní plocha a
parc. č. 3400/3 ovocný sad, vše v k.ú. Slavkov u Brna.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města žádost o prodej pozemků parc. č.
3403/4, 3403/6, 3403/9, vše ostatní plocha a parc. č. 3400/3 ovocný sad, vše v k.ú.
Slavkov u Brna.
Termín: 12.12.2016
1.2. projednat s žadatelem možnost dlouhodobého pronájmu.
Termín: 12.12.2016
1445/62/RM/2016 Žádost o prodej pozemku parc. č. 3164 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé
Matuštíkovi

I. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 3164 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 825m2.
Termín: 21.10.2016
1446/62/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - VaK Vyškov

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemku města parc. č. 2030 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: 11.11.2016
1447/62/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - CMC Heating, s.r.o. Dodatek č. 1

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k Dohodě o podmínkách vybudování stavby vodovodní
přípojky pro objekt Zlatá Hora 1543 na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 1643/1 k.
ú. Slavkov u Brna se společností CMC Heating, s.r.o., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ze
dne 31.8.2016 v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o podmínkách vybudování stavby vodovodní
přípojky k objektu Zlatá Hora 1543 na pozemku města Slavkov u Brna parc.
č. 1643/1 k. ú. Slavkov u Brna se společností CMC Heating, s.r.o., ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ ze dne 31.8.2016.
Termín: 18.11.2016
1448/62/RM/2016 Zřízení služebnosti pro CETIN na pozemcích v hranici k.ú. Velešovice a Slavkov u
Brna

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit radě města k projednání nový návrh smlouvy o budoucí
smlouvě
o
zřízení
služebnosti
se
společností
Česká
telekomunikační infrastruktura, a.s., sídlem Olšanská 2681/6,
Praha 3 - Žižkov, IČ: 04084063, týkající se pozemků parc. č.
4000; 3123/29 a parc.č. 5612 v k. ú. Slavkov u Brna zapsané na
LV č. 10001 a pozemku parc. č. 873/2 v k.ú. Velešovice zapsaný
na LV č. 2099.
Termín: 12.12.2016

1449/62/RM/2016 Smlouva o právu provést stavbu - Vašek

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města parc. č. 2636/1 k. ú.
Slavkov u Brna, v předloženém znění se společností E. ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, kterou zastupuje společnost E.ON Česká
republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/63, 370 49 České Budějovice, IČ:25733591.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města parc. č. 2636/1
k. ú. Slavkov u Brna se společností E. ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, kterou zastupuje společnost E.ON Česká
republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/63, 370 49 České Budějovice, IČ:25733591.
Termín: 30.11.2016
1450/62/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace - obec Zbýšov

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a obcí Zbýšov o výkonu
působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na území obce
Zbýšov, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Libuši Pilátové
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a obcí Zbýšov o
výkonu působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na
území obce Zbýšov, v předloženém znění.

Termín: 21.11.2016
1451/62/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace - obec Němčany

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a obcí Němčany o výkonu
působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na území obce
Němčany, v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Libuši Pilátové
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a
obcí Němčany o výkonu působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních
komunikací na území obce Němčany, v předloženém znění.
Termín: 21.11.2016
1452/62/RM/2016 Audit familyfriendlycommunity - dohoda o cílech

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města,
aby schválilo uzavření dohody o cílech v předloženém znění.
1453/62/RM/2016 Žádost Linky bezpečí

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000 Kč z rozpočtu města na rok 2016, položky č.
94 -humanitární účely Lince bezpečí, z.s. , IČ: 61383198, na provoz v roce 2016.
1454/62/RM/2016 Přehled stížností na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2016

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stížnostech za III. čtvrtletí 2016.
1455/62/RM/2016 Určení osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací ZS-A a TSMS

I. Rada města materiál odkládá.
1456/62/RM/2016 ZŠ Komenského - rozpočtové opatření

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření v rozpočtu Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, část školní jídelna, v souladu s důvodovou zprávou.
1457/62/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.
1458/62/RM/2016 MŠ Zvídálek - žádost o přijetí finančních darů

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
přijetí finančních darů v celkové výši 5000,-Kč dle předložené zprávy.
1459/62/RM/2016 DDM - rekonstrukce podlahy v hermí místnosti

I. Rada města souhlasí
s použitím části rezervního fondu ve výši 120.000,- Kč k posílení fondu investic Domu dětí a
mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace
II. Rada města schvaluje
použití fondu investic Domu dětí a mládeže, Slavkov u Brna, příspěvková organizace na
rekonstrukci podlahy herní místnosti v Domu dětí a mládeže, příspěvková organizace,
Komenského nám. 495.

