
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 19. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 11.9.2017

348/19/ZM/2017 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města :

považuje za splněné body:

52/3 z 3. řádného zasedání ZM - 23.03.2015
190/10/2 z 10. zasedání ZM - 13.06.2016
297/17 z 17. zasedání ZM - 19.06.2017

bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

349/19/ZM/2017 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna a jeho příspěvkových organizací za 1.
pololetí roku 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
zprávu o plnění rozpočtu  města Slavkov u Brna za I. pololetí  roku 2017 v předloženém
znění.

350/19/ZM/2017 Rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí roku 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2017 v předloženém znění.

351/19/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 soubor  rozpočtových  opatření   schvalovaný  zastupitelstvem  města  Slavkov  u  Brna  v
předloženém znění takto:

RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

64
30 31 3639 5331 3639 FO - TSMS - navýšení příspěvku - osobní náklady 100 000

71 71 6409 5901 3639 OVV - Nespecifikované rezervy -100 000

65
30 32 3315 5331 1601 FO - ZS-A  - navýšení příspěvku - osobní náklady 220 000

71 71 6409 5901 1601 OVV - Nespecifikované rezervy -220 000

66
60 63 2299 2212 31526 DSH - Navýšení pol. - sankční platby - příjmy radar 721 400

80 81 6171 5011 MěÚ - Navýšení položky - osobní náklady 511 000



80 81 6171 5137 51372 MěÚ - Navýšení položky DDHM  - ostatní 31 000

80 81 6171 5137 51371 MěÚ - Navýšení položky  - DDHM  - ICT 28 500

80 81 6171 5139 51391 MěÚ - Navýšení položky - materiál 13 700

80 81 6171 5167 51672 MěÚ - Navýšení položky - školení SW 29 000

80 81 6171 5161 MěÚ - Navýšení  položky - poštovné 72 200

80 81 6171 5021 MěÚ - Navýšení položky - ostatní osobní výdaje 36 000

67

90 91 5311 5139 MěP - Navýšení položky - materiál jinde nez. 60 000

90 91 5311 5137 MěP - Navýšení položky -  DDHM 6 500

90 91 5311 5171 MěP - Navýšení položky - opravy a udržování 33 500

90 91 5311 5167 MěP - Navýšení položky - školení 10 000

90 91 5311 5134 MěP - Navýšení položky - prádlo, oděv, obuv 40 000

71 71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy -150 000

68
90 91 5311 2322 MěP - Zařazení nové pol.  - přijaté pojistné náhrady 25 000

90 91 5311 5011 MěP - Navýšení položky - platy zaměstnanců v prac. poměru 25 000

69

20 22 1334 ŽP - Navýšení pol. -odnětí ZPF 25 800

20 23 1361 OD - Navýšení pol. - správní poplatky 20 500

30 36 1381 FO - Navýšení pol. - daň z hazardních her 3 716 500

30 36 1511 FO - Daň z nemov. 64 200

40 41 6171 2119 OSMIR - Navýšení pol. - věcná břemena 1 000

60 63 2299 2212 DSH - Navýšení pol. - sankční platby  - pokuty 55 700

20 21 3635 2212 SÚ  - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty 400

60 61 3639 2212 VV - Navýšení pol. - sakční platby přijaté  - pokuty 2 000

20 22 3769 2212 ŽP - Navýšení pol. - sankční platby pokuty 5 500

90 90 5311 2212 MěP - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty 1 000

60 62 6171 2212 ŽÚ - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty 9 300

40 41 3639 3111 IR - Navýšení položky - prodej pozemků 54 800

30 31 3639 6351 363911 FO - TSMS - Účelový příspěvek investiční - zametací vůz 3 956 700

70
60 63 2299 2212 31526 DSH - Navýšení pol. - sankční platby - radar 239 200

40 41 2219 5901 IR - Navýšení položky - rezerva - příjmy radar 239 200

352/19/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 59-63 schválená a provedená radou města v souladu s usnesením č.
227/14/ZM/2016 ze dne 12.12.2016. 

353/19/ZM/2017 Zhodnocení plnění koncepce školství 2012 - 2016

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu Zhodnocení plnění koncepce školství 2012 - 2016.



354/19/ZM/2017 Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb
pro rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb
pro rok 2018.

355/19/ZM/2017 Deklarace potřebnosti a podpory sociálních služeb pro rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
systém  spolufinancování  sociálních  služeb  pro  občany  Slavkovska  v  roce  2018  podle  
Pravidel  JMK pro  rok  2018  a  deklaruje  potřebnost  a  finanční  podporu  v  konkrétní  výši
uvedené v tabulce pro služby zařazené v Základní síti JMK do skupiny A a C za podmínky, že
služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.

poskytovatel druh služby kategorie
max.  dotace
2018

Rodinná  pohoda,
o.s.Vyškov

centrum  denních
služeb

A          38688

Rodinná  pohoda,
o.s.Vyškov

odlehčovací služby C          41610

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

centrum  denních
služeb

A          85114

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

charitní poradna A          32760

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

pečovatelská
služba

A         582106

DCH  Brno,  OCH
Tišnov

chráněné bydlení C 30000

DCH  Brno,  OCH
Tišnov

sociální
rehabilitace

C 20000

356/19/ZM/2017 Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2017

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2017 v předloženém znění.

357/19/ZM/2017 Žádost o prodej pozemku parc. č. 70 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.

358/19/ZM/2017 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1197/2 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé
Zádrapovi



I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části  pozemku parc. č. 1197/2 zahrada v k.ú. Slavkov u
Brna.

359/19/ZM/2017 Sadová - pachtovní smlouva - kanalizace

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  zajištění  provozu  a  pachtu  splaškové  kanalizace  v  ulici  Sadová  se
společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494
54 587 v předloženém znění.

360/19/ZM/2017 Žádost o prodej pozemků v k.ú. Slavkov u Brna - společnost LIKO-S, a.s.

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s prodejem pozemku parc. č. 2735/3 ostatní plocha o výměře 538m2 a části pozemku parc.

č.  2733/12  ostatní  plocha  o  výměře  cca  1825m2  z  vlasnitctví  města  do  vlastnictví
společnosti LIKO-S, a.s., sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 60734795 dle
přiložené mapy za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1464-40/2017 a to ve

výši 240,-Kč/m2 bez DPH. Daňové povinnosti budou splněny dle zákona. Náklady související
s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, vypracování geometrického
plánu, vypracování znaelckého posudku) uhradí žadatel.

361/19/ZM/2017 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1643/24 v k.ú. Slavkov u Brna - společnost
Facility RP, s.r.o.

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se  zveřejněním  záměru  prodeje  části  pozemku  parc.  č.  1643/24  ostatní  plocha  v  k.ú.
Slavkov u Brna.

362/19/ZM/2017 DVM - smlouva o spolupráci

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s uzavřením smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury se společností DVM
invest  s.r.o.,  Topolová 1418,  684 01 Slavkov u  Brna,  IČ:  292 41 871,  dle  předloženého
návrhu.

363/19/ZM/2017  Žádost  o  prodej  části  pozemku  parc.  č.  836/1  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  -  paní
Komínková

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s úplatným převodem části pozemku parc. č. 836/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře cca 126m2 z vlastnictví města do vlastnictví paní Dagmar Komínkové, ░░░░  ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 515,-Kč/m2 bez DPH stanovenou znaleckým
posudkem  č.  3550-005-2017,  dle  přiložené  mapy.  Náklady  související  s  převodem
nemovitosti  (geometrický  plán  a  správní  poplatek  za  návrh  na  vklad)  uhradí  kupující.



Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.

364/19/ZM/2017 Směna pozemků - Ing. Daněček - doplnění

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozšíření  předmětu směny přijaté usnesením zastupitelstva města č.  241/14/ZM/2016 o

směnu části pozemku parc.č. 3819/17 o výměře 3m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví
města do vlastnictví pana Ing. Bronislava Danečka, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .

365/19/ZM/2017 Žádost o prodej pozemků v areálu autobusového nádraží - spol. KRODOS SERVIS,
a.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod pozemků parc. č. 343/3 ostatní plocha o výměře 45m2 vč. budovy sociálního

zařízení, parc. č. 343/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136m2 a část pozemku parc. č.

343/2 o výměře cca 100m2,  vše v k.ú.  Slavkov u Brna z vlastnictví  města do vlastnictví
společnosti  KRODOS  SERVIS,  a.s.,  sídlem  Skopalikova  2385,  767  17  Kroměříž,  IČ:
26950545  dle  přiložené mapy  za  kupní  cenu ve  výši  408.350,-Kč bez DPH stanovenou
znaleckým  posudkem  č.  3660-115-2017.  Náklady  související  s  převodem  nemovitostí
(geometrický plán, znalecký posudek a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí kupující.
Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.

366/19/ZM/2017 Žádost o prodej části pozemků v k.ú.  Slavkov u Brna - společnost Golf Invest
Austerlitz, a.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod částí pozemků parc. č. 1085/1 trvalý travní porost o výměře cca 109m2  a

parc. č. 1085/6  ostatní plocha o výměře cca 1m2, oba v k.ú. Slavkov u Brna za kupní cenu

ve  výši  376,-Kč/m2  bez  DPH  stanovenou  znaleckým  posudkem  č.  3341-111-2015  z
vlastnictví města do vlastnictví společnosti Golf Invest Austerlitz, a.s., sídlem Na golfovém
hřišti  1020,  684  01  Slavkov  u  Brna,  IČ:  63495201.  Náklady  související  s  převodem
nemovitostí (př. geometrický plán a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí kupující.
Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.

367/19/ZM/2017 Převod části pozemku parc. č. 438/1 v k.ú. Slavkov u Brna - PharmDr. Foltínová

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený  návrh  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  kupní,  jejíž  předmětem  je  převod  části
pozemku parc. č. 438/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Slavkov u Brna, o výměře cca

35m2  z  vlastnictví  paní  PharmDr.  Moniky Foltínové░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  do
vlastnictví města Slavkov u Brna za budoucí kupní cenu ve výši 1.060,-Kč stanovenou dle
ocenění č. 3511-117-2016, dle přiložené mapy.

368/19/ZM/2017  Zápis  o  provedené kontrole  v  příspěvkové organizaci  města  Zámek Slavkov  -
Austerlitz



I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis kontrolního výboru o provedené kontrole dne 08.08.2017 v příspěvkové organizaci
města Zámek Slavkov - Austerlitz.

369/19/ZM/2017 Zápis ze zasedání finančního výboru

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 06.09.2017.


