P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 6 3. sch ů z e r ad y měs ta Sl av ko v u B r na ,
kt e r á s e ko n a la d n e 3 1 .1 0 . 20 1 6

1460/63/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 612. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
• považuje za splněné body:
1247/51 z 51. schůze RM - 11.07.2016
1344/57 z 57. schůze RM - 05.09.2016
1381/59, 1383/59, 1389/59/III z 59. schůze RM - 19.09.2016
1403/60, 1405/60, 1409/60, 1411/60/2, 1413/60 z 60. schůze RM - 03.10.2016
1430/62, 1433/62/II, 1442/62, 1445/62, 1447/62 z 62. schůze RM - 17.10.2016
• vypouští ze sledování:
1347/57/2 z 57. schůze RM - 05.09.2016
• další úkoly trvají.

1461/63/RM/2016 Infrastruktura ul. Na Vyhlídce - žádost Milana Šemory

I. Rada města schvaluje
variantu řešení veřejné infrastruktury na ulici Na Vyhlídce formou úpravy komunikace dle
normy ČSN 73 6110 o navrhování místních komunikací jako v jiných případech při výstavbě
obytných domů.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zpracovat odhad podílu města na nákladech na realizaci veřejné infrastruktury v ulici
Na Vyhlídce a předložit jej radě města.
Termín: 30.11.2016
1462/63/RM/2016 Návrh na zahájení VZ II. - zateplení DPS

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky: "Zateplení obvodového pláště obytné budovy Polní čp. 1444" dle
podmínek uvedených v příloze této důvodové zprávy.
II. Rada města schvaluje
Návrh členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v následujícím složení.

Členové:Mgr.Martin Budiš, Ing. Marie Jedličková, pan Jan Hudec, Bc. Jitka Charvátová, Ing.
Petr Lokaj
Náhradníci:Bc. Kateřina Žďárská, DiS., Ing. Hynek Charvat, Ing. Dalibor Kašpar, Vojtěch
Lstibůrek, Ing. Petr Janek
III. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou přímo vyzvány k podání nabídky:
1/ Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČ:463 47 542
2/ Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 255 85 142
3/ SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474
IV. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy se společností WebSport Consulting service s.r.o., IČ:292 77
825 na administraci veřejné zakázky dle předloženého návrhu.
1463/63/RM/2016 Vybudování komunikace v lokalitě Sadová ve Slavkově u Brna

I. Rada města zprávu odkládá.
1464/63/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Dvořáková

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu s Janou
Dvořákovou, Slovanská 892, 684 01 Slavkov u Brna na pozemku města Slavkov u Brna parc.
č. 3750/29 k. ú. Slavkov u Brna před rodinným domem na pozemcích parc. č. 3750/30,
3750/53 k. ú. Slavkov u Brna.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu s Janou
Dvořákovou, Slovanská 892, 684 01 Slavkov u Brna na pozemku města Slavkov u
Brna parc. č. 3750/29 v k. ú. Slavkov u Brna.
Termín: 30.11.2016
1465/63/RM/2016 České dráhy - výzva k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene a o vzdání se práva na náhradu škody na
pozemku s právnickou osobou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ: 70994234 týkající se pozemku parc. č. 3819/17 ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a o vzdání se práva na náhradu
škody na pozemku s právnickou osobou Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ: 70994234 týkající se pozemku
parc. č. 3819/17 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.
Termín: 30.11.2016
1466/63/RM/2016 Žádost o pronájem nebytových prostor - Ing. Sylvie Reichlová

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání, které jsou umístěny v suterénu
administrativní budovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna. Jedná se místnost č. 003 o
výměře 10,70 m2 a místnost č. 004 o výměře 22,20 m2 (celkem 32,90 m2). Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši
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1 000 Kč/m /rok.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.
Termín: 9.11.2016
1467/63/RM/2016 Žádost o prodej pozemků v lokalitě ulice Topolová - společnost OFFICE PRO
SERVICE, s.r.o.

I. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 2973/39; 2973/1; 2973/15; 2973/42;
2975/5 a parc. č. 2977/7 v k.ú. Slavkov u Brna.
Termín: 4.11.2016
1468/63/RM/2016 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Plimlová"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se
pozemku parc. č. 3642/2 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, dle
přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Plimlová") v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Lokajovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemku parc. č. 3642/2 orná půda v k.ú.

Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, dle přiložené situace (stavba s názvem
"Slavkov, kabel NN Plimlová") v předloženém znění.
Termín: 30.11.2016
1469/63/RM/2016 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 775/9 v k.ú. Slavkov u Brna - Penny
Market

I. Rada města zprávu odkládá.
1470/63/RM/2016 Žádost o navýšení ceny úklidových služeb - Patrik Hrozek

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provádění úklidových prací ze dne 12.3.2013, která byla
uzavřena s panem Patrikem Hrozkem, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
IČ: 75374617. Předmětem dodatku je navýšení ceny úklidových prací o částku 2 041
Kč /měsíc včetně DPH.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provádění úklidových prací ze dne
12.3.2013, která byla uzavřena s panem Patrikem Hrozkem, trvale bytem Dražovice
296, PSČ 683 01 Rousínov u Vyškova, IČ: 75374617
Termín: 30.12.2016
1471/63/RM/2016 Ukončení nájmu na poliklinice - MUDr. Kojetínská zubní ambulance

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 23/324, která byla uzavřena s
MUDr. Svatavou Kojetínskou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ , PSČ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ IČ:
47413841, dohodou k datu 31.1.2017.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu zubní ambulance na poliklinice ve Slavkově u Brna, Tyršova
č.p.324. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a
nájemné stanoveno následovně:
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900 Kč/m /rok za prostory o výměře 42,61 m ( místnost č. 2.07 - 15,75 m2, místnost č.
2.08 - 20,16 m2, místnost č. 2.26 hradit 1/4 plochy t.j. 5,20 m2, místnost č. 2.14 - hradit
1/5 plochy, t.j. 1,5 m2).
450 Kč/m2/rok za prostory o výměře 1,52 m2 ( místnost č.2.13 - hradit 1/5 plochy)
III. Rada města ukládá
1. Bc. Jitce Charvátové
1.1. zajistit ukončení nájmu dohodou s MUDr. Kojetínskou.

Termín: 31.1.2017
2. Bc. Jitce Charvátové
2.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu zubní ambulance.
Termín: 4.11.2016
1472/63/RM/2016 Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro regeneraci městské památkové zóny Slavkov u Brna č.2/2016.
II. Rada města jmenuje
za člena komise pro regeneraci městské památkové zóny zástupce zámku Slavkov u Brna
paní Mgr. Evu Oubělickou, DiS.
III. Rada města odvolává
z členství komise pro regeneraci městské památkové zóny paní Barboru Štarkovou.
1473/63/RM/2016 Dofinancování sociálních služeb v roce 2016

I. Rada města souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí další dotace na rok 2016 s poskytovatelem
sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Hodonín v celkové výši
48.200 Kč po schválení příslušných rozpočtových opatřeních.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Šárce Morongové
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Diecézní charitou Brno
- oblastní charita Hodonín za podmínky schválení příslušných rozpočtových opatření.
Termín: 31.12.2016
1474/63/RM/2016 Audit familyfriendlycommunity - dohoda o cílech

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města,
aby schválilo uzavření dohody o cílech v předloženém znění.
1475/63/RM/2016 Plán zimní údržby místních komunikací 2016/2017

I. Rada města schvaluje
plán zimní údržby 2016/2017.
1476/63/RM/2016 Rozpočtové opatření TSMS č.3/2016

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření TSMS č.3/2016 v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.
1477/63/RM/2016 Prodloužení smlouvy o výpůjčce - expozice Austerlitz - malé město velkých dějin

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce exponátů z Vlastivědného muzea v Olomouci pro rok
2017 mezi Vlastivědným muzeem v Olomouci, IČ: 00100609 jako půjčitelem a městem
Slavkov u Brna, Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvkovou organizací, IČ: 00373320 a
společností SKR stav s.r.o., IČ: 26961474 jako vypůjčitelem v předloženém znění.
1478/63/RM/2016 Dodatek k nájemní smlouvě, Slavkov u Brna x ZS-A x Ladislav Horváth

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi Městem Slavkov u Brna, Zámkem Slavkov - Austerlitz,
příspěkovkovou organizací a panem Ladislavem Horváthem, IČ: 70498024 v předloženém
znění.
1479/63/RM/2016 ZŠ Komenského - projednání vyhlášení volného dne

I. Rada města bere na vědomí
vyhlášení jednoho volného dne pro žáky Základní školy Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, v termínu 18.11.2016.
1480/63/RM/2016 ZŠ Komenského - prodej sportovního nářadí

I. Rada města souhlasí
s odprodejem majetku v pořadí uvedeném v doporučení v důvodové zprávě.
II. Rada města považuje
úkol v usnesení 1153/45/RM/2016 daný řediteli školy na zasedání RM dne 16.5.2016 za
splněný.
1481/63/RM/2016 Určení osobního příplatku a platové výměry ředitelům příspěvkových organizací
ZS-A a TSMS

I. Rada města určuje
platy pro ředitelku Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace a pro ředitele
Technických služeb města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, ve výši dle přílohy k této
zprávě.

