
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 117. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 19.2.2018

2466/117/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 116. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

2358/108/1.1. ze 108. schůze RM - 11.12.2017
2425/114, 2428/114 ze 114. schůze RM - 29.01.2018
2441/116, 2442/116, 2456/116, 2464/116 ze 116. schůze RM - 12.02.2018

souhlasí s prodloužením lhůty plnění dle důvodové zprávy v příloze u bodů:

2305/105 ze 105. schůze RM - 27.11.2017
2423/114/1.1., 2423/114/2.1. ze 114. schůze RM - 29.01.2018

vypouští ze sledování bod:

1225/50 z 50. schůze RM - 29.06.2016

další úkoly trvají.

2467/117/RM/2018 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění takto:
RO ORJ Odd. § Pol. ORG. ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

8

40 41 3412 6121 536 IR - Zrušení položky - stadion - skatepark spoluúčast + vybavení -2 600 000

40 41 3412 6122 536 IR - Zařazení nové položky - stadion -  vybavení 1 100 000

40 41 3392 5171 515 IR - Zařazení nové položky  - Centrum  Bonaparte - opravy 90 000

71 71 6409 5901 OVV - Navýšení položky - Nespecifikované rezervy 1 410 000

9
30 32 3315 5331 16028 FO -  ÚNP - ZS-A -  havarijní stav - oprava elektro - expozice 500 000

71 71 6409 5901 OVV - Snížení položky - Nespecifikované rezervy -500 000

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění zastupitelstvu města.

Termín: 31.3.2018



2468/117/RM/2018 Výsledek VZ - zateplení polikliniky č.p. 288

I. Rada města rozhoduje,
že  na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  na  veřejnou  zakázku  na
akci "Zateplení části polikliniky č.p. 288 s výměnou střešního pláště z keramické krytiny ve
Slavkově u Brna", byla nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem VESTAV group s.r.o.,
Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov, IČO: 27675912.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Zateplení části polikliniky č.p. 288 s výměnou střešního
pláště z keramické krytiny ve Slavkově u Brna" se společností VESTAV group s.r.o.,  Víta
Nejedlého 601, 682 01 Vyškov, IČO: 27675912 v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy o dílo na zakázku "Zateplení části polikliniky č.p. 288 s
výměnou střešního pláště z keramické krytiny ve Slavkově u Brna" se společností
VESTAV  group  s.r.o.,  Víta  Nejedlého  601,  682  01  Vyškov,  IČO:  27675912  v
předloženém znění.

Termín: 28.2.2018

2469/117/RM/2018 Administrace dotačního projektu OPZ výzva č.58

I. Rada města rozhoduje
na  základě  předložených  nabídek  v  rámci  veřejné  zakázky:  "Zajištění  projektového
manažera projektu - Zpracování strategických dokumentů pro město Slavkov u Brna", že
nejvhodnější nabídka byla podána společností  FAIRWAY, z.s., IČ:270 40 585.

II. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy o  dílo  na  realizaci  veřejné zakázky:  "Zajištění  projektového manažera
projektu  -  Zpracování  strategických  dokumentů  pro  město  Slavkov  u  Brna",  se
společností FAIRWAY, z.s., IČ:270 40 585 dle předloženého návrhu uvedeného v nabídce.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky: "Zajištění projektového
manažera  projektu  -  Zpracování  strategických  dokumentů  pro  město  Slavkov  u
Brna",  se  společností  FAIRWAY,  z.s.,  IČ:270  40  585  dle  předloženého  návrhu
uvedeného v nabídce.

Termín: 28.2.2018

2470/117/RM/2018 Rekonstrukce kotelny na ulici Zlatá Hora ve Slavkově u Brna - dodatek č. 02

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 02 ke smlouvě o dílo na akci: "Rekonstrukce kotelny na ulici Zlatá Hora
ve Slavkově u Brna" se společností ERDING, a.s., se sídlem Zaoralova 2058/5, Brno - Líšeň,



628 00, IČ: 25512455 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 02 ke smlouvě o dílo na akci: "Rekonstrukce kotelny na
ulici Zlatá Hora ve Slavkově u Brna" se společností ERDING, a.s., se sídlem Zaoralova
2058/5, Brno - Líšeň, 628 00, IČ: 25512455 v předloženém znění.

Termín: 28.2.2018

2471/117/RM/2018 Návrh na úpravu hlasování v komisi pro rozvoj města a dopravu

I. Rada města nesouhlasí
se změnou způsobu hlasování v komisích rady města z důvodu zákonného ustanovení dle
zákona o obcích.

2472/117/RM/2018 Smlouva o připojení - E.ON Distribuce, a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o připojení se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předložené smlouvy o připojení se společností E.ON Distribuce, a.s.,
F.  A.  Gerstnera  2151/6,  České  Budějovice  7,  370  01  České  Budějovice,  IČO
28085400.

Termín: 8.3.2018

2473/117/RM/2018 Uzavření smlouvy na provádění úklidových prací

I. Rada města ruší
své usnesení č. 2283/103/RM/2017/V.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na provádění úklidových prací  na budovách městského úřadu s firmou
JASPA Servis s.r.o., Hlavní  69/75, 747 06 Opava, IČ: 28658001, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy s firmou JASPA Servis s.r.o., Hlavní  69/75, 747 06 Opava,
IČ: 28658001, v předloženém znění.

Termín: 28.2.2018

2474/117/RM/2018 Pronájem prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna



I. Rada města nesouhlasí
se směnou prostor sloužících k podnikání v budově polikliniky ve Slavkově u Brna, mezi
Hanou Mazlovou, provozující kosmetické studio, Tyršova č.p. 324,Slavkov u Brna, místnost
č. 2.25 a uvolněnou stomatologickou ambulancí, Tyršova č.p. 324, Slavkov u Brna, místnost
č. 2.29.

2475/117/RM/2018 Návrh soudců přísedících u Okresního soudu ve Vyškově

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zvolit do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vyškově pro funkční období let 2018- 2021
tyto kandidáty:
paní Mgr. Zdeňku Zukalovou, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
paní Mgr. Hanu Červinkovou, nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
paní Mgr. Hanu Mrázovou, nar. ░░░░ ░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
pana Mgr. Bc. Radomíra  Zemánka, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh kandidátů na funkci přísedících
Okresního soudu ve Vyškově. 

Termín: 28.2.2018

2476/117/RM/2018  Licence  k  užívání  certifikovaného  elektronického  nástroje  k  administraci
veřejných zakázek CENT

I. Rada města schvaluje
uzavření licenční smlouvy k užívání certifikovaného elektronického nástroje k administraci
veřejných zakázek CENT a dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu certifikovaného nástroje k
administraci  veřejných  zakázek  ze  dne  22.12.2014,  se  společností  Osigeno  s.r.o.,  se
sídlem Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice, IČ: 27761746, v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření licenční smlouvy k užívání certifikovaného elektronického nástroje
k  administraci  veřejných  zakázek  CENT  a  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  pronájmu
certifikovaného nástroje k administraci  veřejných zakázek ze dne 22.12.2014,  se
společností  Osigeno  s.r.o.,  se  sídlem  Petrovská  594,  788  13  Vikýřovice,
IČ: 27761746, v předloženém znění. 

Termín: 29.3.2018

2477/117/RM/2018 Sociální fond v roce 2018

I. Rada města schvaluje



1. předloženou  směrnici  rady  města  č.  1/2018,  kterou  se  mění  směrnice  č.  1/2012  o

2. tvorbu  a  čerpání  sociálního  fondu  pro  rok  2018  v  předložené  variantě  č.  4,  včetně
navržené výše příspěvků.

2478/117/RM/2018 Oprava výnosů ZS - A z minulých období

I. Rada města bere na vědomí
opravu výnosů a následné narovnání stavu rezervního fondu a fondu odměn ZS - A z let
2013, 2014 a 2015.

2479/117/RM/2018 Ceník úhrad za služby a činnosti ZUŠ Fr. France

I. Rada města schvaluje
1. ZUŠ Fr. France - ceník úhrad za služby a činnosti
2. ZUŠ Open 2018- 24.05.2018 v prostorách před školou


