
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 105. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 27.11.2017

2296/105/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 104. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

2216/101/1.1. ze 101. schůze RM - 16.10.2017
2238/102, 2245/102 ze 102. schůze RM - 30.10.2017
2268/103,  2269/103,  2272/103,  2274/103,  2275/103,  2283/103/1.1.,  2283/103
/2.1.,  2285/103,  2286/103/1.1.,  2286/103/2.1.,  2288/103  ze  103.  schůze  RM  -
13.11.2017

vypouští ze sledování bod:

2154/97 z 97. schůze RM - 18.09.2017

další úkoly trvají.

2297/105/RM/2017 Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2018

I. Rada města projednala
návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2018 v předloženém znění a návrh akceptuje.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
projednat  a  schválit  návrh  rozpočtu  města  Slavkov u  Brna   na  rok  2018 v  podrobnosti
závazných ukazatelů rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2018 v předloženém znění.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit usnesení k zmocnění rady města Slavkov u Brna schvalovat změny rozpočtu na rok
2018 formou rozpočtových opatření:

u závazného ukazatele rozpočtu - třída 4 - přijaté transfery a s tím související změny
výdajových  ukazatelů  podle  účelu  přijatého  transferu  nebo  specifikace  přiřazeným
účelovým znakem.

1. 

schvalovat  změny  rozpočtu  na  rok  2018  pokud  se  nemění  velikost  závazného
ukazatele.

2. 

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit usnesení k zmocnění rady města Slavkov u Brna schvalovat změny rozpočtu na rok
2017 do konce roku 2017 k zajištění plynulého hospodaření města Slavkov u Brna.

V. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2018 k projednání a schválení



na zastupitelstvo města v předloženém znění.

Termín: 11.12.2017

2298/105/RM/2017 Pravidla rozpočtového provizoria města Slavkov u Brna na rok 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Pravidla rozpočtového provizoria města Slavkov u Brna na rok 2018 v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  Pravidla  rozpočtového provizoria  města  Slavkov  u  Brna  na  rok  2018  v
předloženém znění zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 31.12.2017

2299/105/RM/2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna 2018-2022

I. Rada města projednala
návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna 2018-2022 v předloženém
znění a návrh akceptuje.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  návrh  střednědobého  výhledu  rozpočtu  města  Slavkov  u  Brna  2018-2022  v
předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna  2018-2022 v
předloženém znění zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 11.12.2017

2300/105/RM/2017 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2018 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  na  jednání  zastupitelstva  města  ke  schválení  návrh  plánu  vedlejší
hospodářské činnosti pro rok 2018 v předloženém znění.

Termín: 11.12.2017

2301/105/RM/2017 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje
a  provádí  v  souladu  s  usnesením  č.  227/14/ZM/2016  soubor  rozpočtových  opatření  v
předloženém znění takto:



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

Výdaje
(Kč)

88

30 36 4116 541 14004 FO- JSDH - Dotace ÚN MV ČR 3 600

30 36 5512 5019 541 14004 FO -JSDH  - Refundace mezd 1 700

30 36 5512 5156 541 14004 FO - JSDH - PHM 1 900

89
71 72 4116 33063 OVV- MAP - Dotace MŠ 363 600

71 72 3299 5011 33063 OVV- MAP - Osobní náklady 363 600

90
90 90 4116 13013 MěP - Dotace ÚP  - Asistent MěP 96 000

90 90 5311 5011 13013 MěP - Navýšení pol. - osobní náklady - asistent 96 000

91

40 41 3322 6121 546 IR - Snížení pol.  - zámecká zeď a valy -900 000

40 41 3639 6130 55 IR - Navýšení pol. - výkup pozemků 500 000

40 41 2219 6121 140531
IR -  Navýšení  pol.  -  parkování  ul.  Tyršova souv.  s  přístavbou ZŠ
Tyršova

400 000

40 41 3113 6121 14066 IR - Převedení pol.  - ZŠ Kom. - likvidace dešť. vody -300 000

40 41 6171 5169 517 IR - Navýšení pol. - Ostatní činnost místní správy 300 000

40 41 3315 5171 537 IR - Snížení položky - Nutné opravy budov a staveb -300 000

40 41 3412 6121 536 IR - Navýšení pol.  - Stadion 300 000

40 41 2341 5171 548 IR - Snížení pol.  - Oprava břehu Vel. rybníka -101 000

40 41 3412 5169 536 IR - Navýšení pol.  - Stadion - sadové úpravy 101 000

92
20 21 4116 29004 ŽP - Dotace MZe ÚN  - výsadba zpevňujících dřevin      29 700

20 21 1037 5169 29004 ŽP - Navýšení pol. - výsadba zpevňujících dřevin 29 700

93

80 81 4116 17015 MěÚ - Dotace ÚN  SR - IROP - "Elektr. a moder. Služby" 7 000

80 81 4153 17016 MěÚ - Dotace ÚN  EU - IROP - "Elektr. a moder. Služby"  118 300

80 81 6171 5167 51672 MěÚ - Navýšení pol. - školení SW 125 300

2302/105/RM/2017 Dotační programy a individuální dotace města Slavkov u Brna pro rok 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  dotační  program  "Podpora  veřejně  prospěšných  činností",  dotační  program
"Podpora činností organizací pracujících s mládeží" a Individuální dotace včetně jejich příloh
v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. předložit dotační programy a individuální dotace v předloženém znění zastupitelstvu
města ke schválení.

Termín: 11.12.2017

2303/105/RM/2017 Žádost - Komunitní centrum Korálky

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí  individuální  dotace  Komunitnímu  centru  Korálky,  B.  Němcové  234,  684  01  
Slavkov u Brna, IČ: 04789245.

2304/105/RM/2017 Koncepce školství 2017 - 2021

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města



schválit Koncepci školství 2017 - 2021.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit Koncepci školství 2017 - 2021 zastupitelstvu města Slavkova u Brna ke
schválení.

Termín: 29.12.2017

2305/105/RM/2017 Oprava střechy SC Bonaparte

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  přepracování  projektové  dokumentace  zpracované  na  rekonstrukci  celé
střechy domu Palackého náměstí č. p. 126 a rozdělit ji na dvě etapy: část střechy
rovnoběžnou s náměstím včetně věže (etapa I.) a na část pokračující rovnoběžně se
zámeckou zdí (etapa II.).

Termín: 31.1.2018

2306/105/RM/2017 Závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
projednat a vzít na vědomí závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2016.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  závěrečný účet DSO ŽLaP 2016 zastupitelům města v předloženém znění.

Termín: 30.12.2017

2307/105/RM/2017 Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit radě města vypracovat projektovou dokumentaci na výstavbu nové budovy mateřské
školy v lokalitě označené dle této zprávy pod písmenem "A", parc.č. 4245, k.ú. Slavkov u
Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM zprávu o návrhu na rozšíření kapacity mateřské školy.

Termín: 11.12.2017

2308/105/RM/2017 Žádost o navýšení kapacity ZŠ Tyršova Slavkov u Brna



I. Rada města schvaluje
podání žádosti o zápis změn v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení v
mimořádném termínu s účinností od 1.1.2018:

navýšení  kapacity  Základní  školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace o
150 žáků. Změna z nejvyššího povoleného počtu žáků z 370 na 520 

1. 

výmaz  místa  výkonu  činnosti  Základní  školy  Tyršova  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace v Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

2. 

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. starostovi  města  podat  výše  uvedenou  žádost  Krajskému  úřadu  Jihomoravského
kraje, odbor školství.

Termín: 4.12.2017

2309/105/RM/2017 Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2017

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí předložené průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2017.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2017.

Termín: 11.12.2017

2310/105/RM/2017 Reklamní poutače - politické strany a hnutí

I. Rada města mění
s účinností od 1.12.2017 své usnesení č. 617/21/RM/2015, a to tak, že ve smyslu ust. § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v účinném znění, pověřuje odbor
správy  majetku,  investic  a  rozvoje  uzavíráním  nájemních  smluv,  jejichž  předmětem  je
umístění  reklamních poutačů,  nájemné je  stanoveno ve výši  2 000,-  Kč  vč.  DPH/ běžný
rok/pole  plotu  i  započaté  pole,  na  plotech  v  ulicích  Husova  na  pozemku  parc.  č.  70  a
Kollárova na pozemku parc. č. 686/1, vše v katastrálním území Slavkov u Brna. Na těchto
místech nebudou umisťovány poutače politických stran a hnutí.

2311/105/RM/2017 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Novotní

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na pozemcích parc.
č. 3750/29, 3750/55 a 3750/139 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města, s
manželi Květoslavou a Miroslavem Novotnými, Zlatá Hora 291, 684 01 Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na pozemcích parc.
č.  3750/29, 3750/55 a 3750/139 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví



města, s manželi  Květoslavou a Miroslavem Novotnými,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░

Termín: 27.12.2017

2312/105/RM/2017 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1157 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Doubek

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. projednat s žadatelem možnost pronájmu části pozemku parc. č. 1157 v k.ú. Slavkov
u Brna.

Termín: 1.12.2017

2313/105/RM/2017 Obchodní centrum na ul. Křenovická - návrh dohody

I. Rada města ruší
své  usnesení  přijaté  na  103.  schůzi  rady  města  dne  13.11.2017  pod  bodem  2280/103
/RM/2017.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
na základě usnesení zastupitelstvva města ze dne 19.6.2017 bod bodem 324/17/ZM/2017
schválit předložený návrh dohody investorem Zahradní centrum "V aleji", s.r.o., IČ: 276 64
040 na výstavbu projektu  "Zahradní centrum - Slavkov u Brna".

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrh dohody předložený investorem Zahradní centrum "V aleji",
s.r.o., IČ: 276 64 040 na výstavbu projektu  "Zahradní centrum - Slavkov u Brna".

Termín: 11.12.2017

2314/105/RM/2017 Darovací smlouva - komunikace Slunečná

I. Rada města souhlasí
s   uzavřením  předložené  darovací  smlouvy  na  předání  veřejné  komunikace  na  ulici
Slunečná do majetku města z majetku pana Dana Navrátila, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předložené darovací  smlouvy na předání  veřejné komunikace na
ulici Slunečná do majetku města z majetku pana Dana Navrátila, bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ .

Termín: 19.12.2017

2315/105/RM/2017  Žádost  o  prodej  pozemků  v  areálu  autobusového  nádraží  -  spol.  KRODOS
SERVIS, a.s. - doplnění

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města



chválit úplatný převod pozemku 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 156m2, 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  421.704,-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.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. Rada města ukládá Ing. Petru Lokajovi předložit k projednání zastupitelstvu města

žádost o prodej pozemků parc. č. 343/3 ostatní plocha o výměře 45m2 vč. budovy,

343/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136m2 a část pozemku parc. č. 343/2 o

výměře 156m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 11.12.2017

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zrušit své usnesení č. 365/19/ZM/2017.

2316/105/RM/2017 Zámecká zeď - vyloučení uchazeče

I. Rada města rozhoduje
na základě schválené zadávací dokumentace a doporučení administrátora veřejné zakázky
společnosti  VIA  Consult  a.s.  o  vyloučení  z  dalšího  procesu  výběrového  řízení  veřejné
zakázky:  "Obnova  zámecké  zdi  -  Slavkov  u  Brna"  zájemce  "Gardenline  s.r.o.,  Šeříková
405/13,  412  01  Litoměřice,  IČ:  27263827,  FIRESTA-Fišer,  rekonstrukce,  stavby  a.s.,
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ: 25317628 a POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky,
IČ: 25606468.

2317/105/RM/2017 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov,  kabel  VN smyčka TS
HEROLD"

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.  2902 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, dle
přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel VN smyčka TS HEROLD") v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. 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.  2902 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna,
jehož vlastníkem je město, dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel
VN smyčka TS HEROLD") v předloženém znění.

Termín: 5.12.2017

2318/105/RM/2017 Zahájení pozemkových úprav v k.ú. Křenovice u Slavkova



I. Rada města souhlasí
se  žádostí  o  zahájení  komplexních  pozemkových  úprav  dle  zákona  č.  139/2002  Sb.,  o
pozemkových úpravách, pro katastrální území obce Křenovice u Slavkova.

2319/105/RM/2017 Koláčkovo náměstí - zpracovatel projektové dokumentace

I. Rada města ruší
své usnesení  z  102.schůze rady  města ze  dne 30.10.2017 přijaté  pod bodem 2241/102
/RM/2017.

II. Rada města schvaluje
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Svatoplukem Holotíkem, bytem Jugoslávská
čp.100, 613 00 Brno, IČ:643 14 618 na vypracování dokumentace pro stavební  povolení
rekonstrukce Koláčkova náměstí dle schválené studie a předloženého návrhu smlouvy o dílo.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  s  panem  Ing.  Svatoplukem  Holotíkem,  bytem
Jugoslávská čp.100, 613 00 Brno, IČ:643 14 618 na vypracování dokumentace pro
stavební  povolení  rekonstrukce Koláčkova náměstí  dle schválené studie a návrhu
smlouvy o dílo.

Termín: 30.12.2017

2320/105/RM/2017 Územní studie S1a,b,c, územní studie plochy výroby S3a

I. Rada města schvaluje
v souladu s územním plánem přiloženou "Územní studii  veřejných prostanství  Slavkov u
Brna  -  Lokalita  S1a,  S1b,  S1c"  zpracovanou  společností  DIMENSE  v.o.s.,  a  doporučuje
zastupitelstvu města vzít ji na vědomí.

II. Rada města schvaluje
v souladu s územním plánem přiloženou "Územní studii plochy výroby S3a - ACHP Slavkov u
Brna" zpracovanou sdružením PAN union Vyškov, a doporučuje zastupitelstvu města vzít ji
na vědomí.

III. Rada města ukládá
Ing. Haně Postránecké předložit přiložené územní studie zastupitelstvu města.

2321/105/RM/2017 Zahájení VZ - služební vozidla

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  na  dodavatele  služebních  vozidel dle  předložených  návrhů
zadávacích podmínek soutěže.

II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:
1/ AUTO - BAYER, s.r.o., Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 469 94 360
2/ MAGNUM CAR, a.s., Brněnská 444/37, 682 01 Vyškov, IČ:255 11 611
3/ CAR LEASING s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ:283 45 401



III. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
členové: Bc. Libor Eliáš, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar,
náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Veronika Pelcová, Ing. Petr Janek.

2322/105/RM/2017 Výsledek VZ - poliklinika čp.288

I. Rada města rozhoduje
že nejvhodnější nabídku dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:
"Zateplení  části  polikliniky  čp.  288  s  výměnou  střešního  pláště  z  keramické  krytiny  ve
Slavkově  u  Brna"  předložil  uchazeč  společnost  STAVEBNÍ  SPOLEČNOST  ČÁSLAVA  s.r.o.,
Tomáškova 908/21, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČ: 02358140.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: "Zateplení části polikliniky čp. 288 s výměnou
střešního  pláště  z  keramické  krytiny  ve  Slavkově  u  Brna"  se  společností  STAVEBNÍ
SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o., Tomáškova 908/21, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČ: 02358140
za podmínky schválení financování této akce zastupitelstvem města v rámci rozpočtu na rok
2018.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: "Zateplení části polikliniky čp.
288  s  výměnou  střešního  pláště  z  keramické  krytiny  ve  Slavkově  u  Brna"  se
společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o., Tomáškova 908/21, Zábrdovice,
615  00  Brno,  IČ:  02358140  za  podmínky  schválení  financování  této  akce
zastupitelstvem města v rámci rozpočtu na rok 2018.

Termín: 31.1.2018

2323/105/RM/2017 Plán kontrolních činností roku 2018

I. Rada města schvaluje
plán kontrolních činností roku 2018 města Slavkov u Brna v předloženém znění.

2324/105/RM/2017 Stanovení odměny ředitelce ZS-A a řediteli TSMS za 2. pololetí roku 2017

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitelku ZS-A a ředitele TSMS za 2. pololetí roku 2017.

2325/105/RM/2017 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení za 2. pololetí
2017

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 2. pololetí roku 2017 v
předloženém znění.

2326/105/RM/2017 Příspěvky na úhradu poplatku za komunální odpad v roce 2018

I. Rada města schvaluje
poskytnutí daru z rozpočtu města ve výši 600 Kč pro plátce, kteří uhradí polovinu ceny roční



svozové sazby Typu M poplatku za komunální odpad za celý kalendářní rok 2018, a daru ve
výši 300 Kč pro plátce, kteří uhradí čtvrtinu ceny roční svozové sazby Typu M poplatku za
komunální odpad za jedno kalendářní pololetí roku 2018, a to pro osoby, které řádně splnily
ohlašovací a registrační povinnost k placení poplatku za komunální odpad a zároveň si řádně
podaly Žádost o příspěvek na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální odpad,
kde uvedly pravdivé údaje. 

II. Rada města schvaluje
poskytnutí daru z rozpočtu města ve výši 400 Kč pro plátce, kteří  uhradí 800 Kč z ceny
svozové sazby Typu M  poplatku za komunální odpad za celý kalendářní rok 2018, a daru ve
výši  200 Kč pro plátce, kteří  uhradí 400 Kč z ceny  svozové sazby Typu M  poplatku za
komunální odpad za jedno kalendářní pololetí roku 2018, a to pro osoby, které řádně splnily
ohlašovací a registrační povinnost k placení poplatku za komunální odpad a zároveň si řádně
podaly Žádost o příspěvek na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální odpad,
kde uvedly pravdivé údaje. 

III. Rada města schvaluje
Pravidla pro poskytování příspěvku na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální
odpad pro rok 2018 pro osaměle žijící seniory.

IV. Rada města schvaluje
Pravidla pro poskytování příspěvku na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální
odpad v roce 2018. 

2327/105/RM/2017 Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Slavkov u Brna a
neuvolněným členem zastupitelstva města Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat  souhlas  se  vznikem  pracovněprávního  vztahu  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a
neuvolněným členem zastupitelstva města Slavkov u Brna Mgr. Petrem Kostíkem (dohoda o
pracovní činnosti do 30. 4. 2018).

2328/105/RM/2017 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Slavkov u Brna v následující
výši:
- neuvolněný místostarosta 33.210 Kč
- člen rady města 7.380 Kč
- předseda výboru zastupitelstva 3.690 Kč
- předseda komise rady 3.690 Kč
- člen komise rady 0 Kč
- člen výboru zastupitelstva 0 Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.845 Kč.

V případě souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva je stanovena měsíční odměna
takto:
- člen rady města a současně předseda výboru nebo komise 11.070 Kč
- člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise 3.690 Kč.

Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uvolněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.



II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  maximální  navýšení  měsíční  odměny  o  2.000  Kč  u  neuvolněných  zastupitelů
pověřených k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.

2329/105/RM/2017 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

považovat za splněné body:

208/12 z 12. zasedání ZM - 12.09.2016
323/17/V ze 17. zasedání ZM - 19.06.2017
384/20 z 20. zasedání ZM - 13.11.2017

vypustit ze sledování body:

4.27 z VIII. řádného zasedání ZM - 15.09.2008
4.22. ze VII řádného zasedání ZM - 25.06.2012
338/17 ze 17. zasedání ZM - 19.06.2017

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

2330/105/RM/2017 Program 21. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 21. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

2331/105/RM/2017 Termíny a program RM a ZM na I. pololetí roku 2018

I. Rada města schvaluje
předložený návrh termínů a programu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na
I. pololetí roku 2018.

2332/105/RM/2017 Rozpočtové opatření TSMS č.4/2017

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření TSMS č.4/2017 v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

2333/105/RM/2017 ZŠ Komenského - prodej majetku

I. Rada města schvaluje
prodej  hoblic  z  majetku  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě za celkovou částku 2.800 Kč.

2334/105/RM/2017 Žádost ZS-A o zkrácení doby nočního klidu

I. Rada města bere na vědomí
žádost Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvkové organizace, o zkrácení doby nočního klidu
dle předloženého seznamu s tím, že zařazení v žádostí uvedených akcí do obecně závazné
vyhlášky města o nočním klidu č. 4/2016 bude předloženo ke schválení zastupitelstvu.



II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh změny obecně závazné vyhlášky
města o nočním klidu č. 4/2016, do níž budou zapracovány v žádosti uvedené akce.

Termín: 29.12.2017

2335/105/RM/2017 Účelový příspěvek rozpočtu ZS-A - EPS

I. Rada města schvaluje
změnu charakteru účelového příspěvku - EPS - v rozpočtu ZS-A na rok 2017.


