
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 127. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 2.5.2018

2617/127/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 126. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

2500/119 ze 119. schůze RM - 5.3.2018
2536/121 ze 121. schůze RM - 14.3.2018
2568/123 ze 123. schůze RM - 3.4.2018
2595/125, 2598/125, 2607/125 ze 125. schůze RM - 16.4.2018

další úkoly trvají.

2618/127/RM/2018 Závěrečný účet města Slavkov u Brna za rok 2017

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit v souladu s ustanovením § 84, odst.  2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění  a § 17 zákona č.  250/2000 Sb.,  o  rozpočtových pravidlech
územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  celoroční  hospodaření  města  a
závěrečný  účet  města  za  rok  2017  včetně  zprávy  nezávislého  auditora  o  výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit závěrečný účet zastupitelstvu města v předloženém znění.

Termín: 30.6.2018

2619/127/RM/2018 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2636/1 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2636/1 zastavěná plocha a nádvoří v

k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 15m2.



Termín: 4.5.2018

2620/127/RM/2018 Návrh na výkup pozemků parc. č. 232/1 a parc. č. 2212/6 v k.ú. Slavkov u Brna
- manželé Hanákovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit úplatný převod pozemků parc. č. 232/1 o výměře 119m2 a parc. č. 2212/6 o výměře

42m2, oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Bohumila Hanáka a paní
Ludmily Hanákové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do vlastnictví města za kupní cenu
ve  výši  300.000,-Kč  v  předloženém  znění.  Náklady  související  s  převodem  nemovitostí
uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města návrh na úplatný převod nemovitostí ve
vlastnictví manželů Hanákových.

Termín: 15.6.2018

2621/127/RM/2018 Smlouva o souhlasu provedení stavebního záměru s SÚS JMK - demolice mostu
Čs. armády

I. Rada města schvaluje
uzavření  Smlouvy o souhlasu provedení  stavebního záměru na akci "III/4191 Slavkov u
Brna,  most  4191  -  2  -  zrušení"  se  Správou  a  údržbou  silnic  Jihomoravského  kraje,
příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 709
32 581, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  Smlouvy  o  souhlasu  provedení  stavebního  záměru  na  akci
"III/4191 Slavkov u Brna,  most 4191 - 2 - zrušení" se Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí
449/3, 602 00 Brno, IČO: 709 32 581, v předloženém znění.

Termín: 31.5.2018

1.2. zahájit jednání s SÚS JMK o možnosti kompletní rekonstrukce povrchu komunikace
na ulici Československé armády od odbočení na Brno po přivaděč k obchvatu.

Termín: 31.5.2018

2622/127/RM/2018 Úprava dopravního provozu v "jihovýchodní" části města

I. Rada města souhlasí

1. s realizací navržené úpravy dopravního provozu.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  realizaci  navržené  úpravy  dopravního  provozu  za  podmínky  odsouhlasení
financování v radě města.

Termín: 31.8.2018

1.2. zajistit  přesun  terčových retardérů  z  křižovatky  Smetanova  x  Slovanská  na  ulici
Brněnskou.

Termín: 31.8.2018

2623/127/RM/2018 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy na náměstí - E.On

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13010534 se společností E.ON
Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČO: 257 335 91, v předloženém znění.

II. Rada města odkládá
návrh  na  uzavření  Smlouvy  o  přeložce  zařízení  distribuční  soustavy  č.  13010535  se
společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
7, 370 01 České Budějovice, IČO: 257 335 91, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č.  13010534 se
společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 257 335 91, v předloženém znění.

Termín: 31.5.2018

2624/127/RM/2018 Dodatek č. 1 - terénní a stavební úpravy Palackého náměstí

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností TVRDÝ, spol. s r.o., Lovčice 297,696
39 Lovčice, IČO: 26956071, v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností TVRDÝ, spol. s r.o.,
Lovčice 297,696 39 Lovčice, IČO: 26956071, v předloženém znění. 

Termín: 7.5.2018

2625/127/RM/2018 Návrh na obsazení uvolněného bytu



I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7, Sídliště Nádražní 1191, Slavkov u Brna,
PSČ 684 01, s paní Marií Jílkovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .  Nájemní smlouva

bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Marií Jílkovou.

Termín: 31.5.2018

2626/127/RM/2018 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Štěrbová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2013 k bytu č. 7, Bučovická 187,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Janou Štěrbovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
obsahujícím  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  30.04.2021  za  smluvní

nájemné 55,50 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Janou Štěrbovou.

Termín: 15.5.2018

2627/127/RM/2018 Deklarace potřebnosti a podpory sociálních služeb pro rok 2019

I. Rada města souhlasí
se systémem spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2019 podle
Pravidel JMK pro rok 2019 a deklaruje potřebnost a finanční podporu pro služby uvedené v
tabulce zařazené do skupiny A dle možností rozpočtu města za podmínky, že služby úspěšně
projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.

poskytovatel druh služby kategorie

DCH Brno, OCH Hodonín pečovatelská služba A

DCH Brno, OCH Hodonín centrum denních služeb A

DCH Brno, OCH Hodonín charitní poradna A

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  systém  spolufinancování  sociálních  služeb  pro  občany  Slavkovska  v  roce  2019
podle  Pravidel JMK pro rok 2019 a deklarovat potřebnost a finanční podporu v konkrétní
výši pro služby uvedené v tabulce zařazené do skupiny A za podmínky, že služby úspěšně
projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.

III. Rada města ukládá



1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit  Deklaraci  potřebnosti  a  podpory  sociálních  služeb pro  rok  2019 včetně
vypočtených částek dotací ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 30.9.2018

2628/127/RM/2018 Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2017

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2017.

2629/127/RM/2018 Smlouva o tvorbě a odbavení videomappingu

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy se společností Spectrum Visual,  s.r.o.,  se sídlem Nové sady 988/2,
Staré  Brno,  602  00  Brno,  IČ:  06909515,  na  vytvoření  a  odbavení  videomappingu  k
příležitosti oslav 100. výročí Československa, v předloženém znění.

2630/127/RM/2018 Smlouva o vystoupení - Balage Band, Dny Slavkova

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  se  Studio  B  -  Otou  Balážem,  se  sídlem Praha  5,  Smíchov,  Janáčkovo
nábřeží 85/5, IČ: 66892597, na vystoupení dne 2.6.2018, v předloženém znění. 

2631/127/RM/2018 Přehled stížností na MěÚ za I. čtvrtletí roku 2018

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu stížností podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za I. čtvrtletí roku
2018. 

2632/127/RM/2018 Žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu

I. Rada města materiál odkládá

2633/127/RM/2018 Zpřístupnění zámeckých valů - provoz Zámecké restaurace Austerlitz

I. Rada města materiál odkládá

2634/127/RM/2018 Rozpočtové opatření ZS-A č. 2

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění v příloze.

2635/127/RM/2018 ZŠ Komenského - zapojení do projektu Obědy dětem



I. Rada města souhlasí
se  zapojením  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace,  do
projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na
pozici  partnera  s  finančním  příspěvkem,  z  výzvy  30_18_008  Operačního  programu
potravinové a materiální pomoci, jehož cílem je poskytnutí finančního příspěvku na školní
obědy dětem ze sociálně slabých rodin.

2636/127/RM/2018 Žádost o zřízení nového místa výkonu a navýšení kapacity školní družiny ZŠ
Komenského Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace umístit jedno oddělení
školní  družiny  v  Základní  škole  Tyršova  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace,  od
1.9.2018, a to bezplatně.

II. Rada města schvaluje
podání žádosti  o  zápis  změn v údajích vedených v rejstříku škol  a školských zařízení   v
mimořádném termínu s účinností od 1.9.2018:
1)  navýšení  kapacity  školní  družiny,  jejíž  činnost  vykonává  Základní  škola  Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace o 30 žáků. Změna z nejvyššího povoleného počtu
žáků ze 150 na 180;
2) zápisu nového místa výkonu činnosti školní družiny Základní školy Komenského Slavkov
u  Brna,  příspěvková  organizace  v  Základní  škole  Tyršova  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace.

III. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

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

Termín: 15.6.2018

2. Mgr. Jiřímu Půčkovi

2.1. řediteli  školy  uzavřít  dohodu o užívání  učebny na ZŠ Tyršova se Základní  školou
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Termín: 15.6.2018

2637/127/RM/2018 ZŠ Komenského - úplata za zájmové vzdělávání a ceník za úhradu služeb

I. Rada města schvaluje
Základní  škole  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace,  úplatu  ve  školní
družině a ve školním klubu ve výši uvedené v důvodové zprávě a ceník za úhradu služeb,
který je přílohou této zprávy.



2638/127/RM/2018 Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace - ceník služeb
na školní rok 2018/2019

I. Rada města schvaluje
ceník služeb na období od 1.9.2018 do 31.8.2019, který předložila Základní škola Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

2639/127/RM/2018 MŠ Zvídálek - havarijní stav elektroinstalace

I. Rada města bere na vědomí
havarijní stav elektroinstalace v budově MŠ Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107.

II. Rada města souhlasí
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 70 000 Kč k posílení fondu
investic  na  pokrytí  financování  oprav  elektroinstalace  v  budově   Koláčkovo  nám.  107,
Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace
v předloženém znění:

účet 413 Rezervní fond  - 70 000 Kč

účet 416 Fond investic   70 000 Kč

III. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
rozpočtovou změnu č.  4  na opravu elektroinstalace  v  budově na Koláčkově nám. 107 v
předloženém znění:

Náklady

účet 511 Oprava údržba 70 000 Kč

Výnosy

účet 648 Čerpání fondů 70 000 Kč

2640/127/RM/2018 MŠ Zvídálek - prázdninový provoz

I. Rada města bere na vědomí
zajištění  prázdninového  provozu  Mateřské  školy  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

2641/127/RM/2018 Žádost o záštitu a souhlas s užitím znaku a loga města při konání florbalového
turnaje OPEN FAIR Vyškov 2018.

I. Rada města uděluje
oficiální záštitu nad přátelskými florbalovými turnaji OPEN FAIR Vyškov 2018 konanými v
termínu 1.- 3. června 2018.



II. Rada města souhlasí
s užitím znaku, loga a praporu města na propagační materiály a jiné reklamní předměty
užité v souvislosti s uvedeným turnajem.


