
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 141. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 20.8.2018

2844/141/RM/2018 Revize bankovních účtů a peněžních fondů města Slavkov u Brna a VHČ města
Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zrušit:
Bankovní účet "Sdružené prostředky" (SU 245 AU 0800)
Bankovní účet "VHČ- Komerční banka" (SU 241 AU 0011)
Bankovní účet "VHČ - Komerční banka" (SU 241 AU 0015)
Bankovní účet "VHČ- Účet poliklinika" (SU 241 AU 0014)

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
převést zůstatky finančních prostředků zrušených bankovních účtů VHČ (SU 241 AU 0011,
SU 241 AU 0015, SU 241 AU 0014) beze zbytku na bankovní účet VHČ - běžný účet (241
0010) nejpozději do 31. 12. 2018.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
převést zůstatek finančních prostředků bankovního účtu "Sdružené prostředky" (SU 245 AU
0800) beze zbytku na "Výdajový účet" (SU 231 AU 0800) města Slavkov u Brna neprodleně
po schválení.

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
z  účtu  "VHČ  -  Běžný  účet"  (SU  241  AU  0010)  po  ročním  zúčtování  převést  finanční
prostředky přesahující hodnotu 3 000 000 Kč k datu 31. 12. 2018 na bankovní účet "VHČ -
fond BTH" (SU 245 AU 0820 - Fond správy majetku) města Slavkov u Brna neprodleně po
schválení účetní závěrky města Slavkov u Brna.

V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zrušit BÚ - fond obnovy nemovitostí dříve fond rozvoje bydlení (SU 236 AU 0120).

VI. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zrušit BÚ - fond bydlení (SU 236 AU 0160).

VII. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
převést zůstatek finančních prostředků fondu bydlení (SU 236 AU 0160) beze zbytku do
fondu rezerv a rozvoje (SU 236 AU 0140) neprodleně po schválení v ZM.

VIII. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
převést zůstatek finančních prostředků fondu obnovy nemovitostí dříve fond rozvoje bydlení
(SU 236 AU 0120) beze zbytku do fondu rezerv a rozvoje (SU 236 AU 0140) neprodleně po
schválení v ZM.



IX. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  nový  statut  účelového  peněžního  fondu  města  Slavkov  u  Brna  "Fond  rezerv  a
rozvoje" v předloženém znění.

X. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  nový  statut  účelového  peněžního  fondu  města  Slavkov  u  Brna  "Fond  správy
majetku", který nahradí Fond BTH v předloženém znění.

XI. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit zastupitelstvu města zprávu "Revize bankovních účtů a peněžních fondů
města a VHČ" v předloženém znění. 

Termín: 30.9.2018

2845/141/RM/2018 Směrnice o finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb.

I. Rada města schvaluje
směrnici č. 2/2018 o finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., v předloženém znění.

2846/141/RM/2018 Směrnice rozpočtového procesu

I. Rada města schvaluje
směrnici č. 3/2018 rozpočtového procesu,  v předloženém znění.

2847/141/RM/2018 Směrnice o nakládání s pohledávkami

I. Rada města schvaluje
směrnici č. 4/2018 o nakládání s pohledávkami, v předloženém znění.

2848/141/RM/2018 Směrnice o pokladně

I. Rada města schvaluje
směrnici č. 5/2018 o pokladně, v předloženém znění.

2849/141/RM/2018 Směrnice k poskytování dotací z rozpočtu města Slavkov u Brna dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Rada města schvaluje
směrnici č.  6/2018 k poskytování dotací z rozpočtu města Slavkov u Brna dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v předloženém znění.

2850/141/RM/2018 Směrnice pro oběh účetních dokladů

I. Rada města schvaluje
směrnici č. 7/2018 pro oběh účetních dokladů, v předloženém znění.



2851/141/RM/2018  Směrnice  určující  vztahy  a  hospodaření  příspěvkových  organizací  zřízených
městem Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
směrnici  č.  8/2018  určující  vztahy  a  hospodaření  příspěvkových  organizací  zřízených
městem Slavkov u Brna, v předloženém znění.

2852/141/RM/2018 Směrnice o provedení inventarizace majetku a závazků

I. Rada města schvaluje
směrnici č. 9/2018 o provedení inventarizace majetku a závazků, v předloženém znění.

2853/141/RM/2018 Pravidla pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku a pro činnost
likvidační a škodní komise města Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
pravidla č. 10/2018 pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku a pro činnost
likvidační a škodní komise města Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města pověřuje
tajemníka Městského úřadu města Slavkov u Brna rozhodovat o vyřazení majetku v souladu
s přeloženými Pravidly pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku a pro činnost
likvidační a škodní komise města Slavkov u Brna.

2854/141/RM/2018 Směrnice o cestovních náhradách

I. Rada města schvaluje
směrnici č. 11/2018 o cestovních náhradách , v předloženém znění. 

2855/141/RM/2018 Darovací smlouva

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy na 2.500,-Kč mezi městem Slavkov u Brna jako obdarovaným a
Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky, IČ
41601645, jako dárcem, v předloženém znění.

2856/141/RM/2018 Směna pozemků s PČR

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr směny pozemku parc. č. 70 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 24.8.2018



2857/141/RM/2018 Majetkoprávní převody k pozemkům v lokalitě autobusového nádraží - ZZS JMK
- doplnění

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr bezúplatného převodu části pozemků parc. č. 341/6 a části pozemku

parc.  č.  346/6,  oba  ostatní  plocha  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  o  výměře  928m2  dle
přiloženého návrhu geometrického plánu.

Termín: 24.8.2018

2858/141/RM/2018 Úplatný převod pozemků v  lokalitě  Vinohrady  a  v  lokalitě  ulice  Jiráskova -
Žemlovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit úplatný převod pozemků parc.č. 3727/2 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

cca 25m2; parc. č. 3728/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 25m2 z vlastnictví
manželů pana Davida Žemly a paní Věry Žemlové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

za kupní cenu stanovenou dle ZP č. 3714-169-2017 ve výši 35,-Kč/m2.  Dále rada města
doporučuje ZM schválit úplatný převod pozemku parc. č. 4204 orná půda v k.ú. Slavkov u

Brna o výměře 40m2 z vlastnictví manželů pana Davida Žemly a paní Věry Žemlové,░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za kupní cenu stanovenou dle ZP č. 3714-169-2017 ve

výši 1.800,-Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitostí (geometrický plán a správní
poplatek za návrh na vklad) uhradí město. Daňové povinnnosti budou splněny dle platné
legislativy. To vše za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit úplatný převod části pozemku parc.č. 3727/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře cca 50m2  z vlastnictví pana Marka Žemly, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░

░░░░ ░░ za kupní cenu stanovenou dle ZP č. 3714-169-2017 ve výši 35,-Kč/m2. Dále rada
města doporučuje ZM schválit úplatný převod části pozemku parc. č. 1488/2 zahrada v k.ú.

Slavkov u Brna o výměře 46m2 z vlastnictví pana Marka Žemly, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░

░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  za  kupní  cenu  300,-Kč/m2.  Náklady  související  s  převodem
nemovitostí (geometrický plán a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí město. Daňové
povinnnosti budou splněny dle platné legislativy. To vše za podmínky schválení financování
zastupitelstvem města.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání úplatný převod (částí) pozemků parc. č.
3727/2, 3728/1, 3727/1, 4204, 1488/2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví rodiny
Žemlové do vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 10.9.2018

2859/141/RM/2018 Žádost o prodej části pozemku - pan Kovařík



I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 620/1 v k.ú. Slavkov u Brna dle žádosti pana
Kovaříka.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města žádost pana Kovaříka.

Termín: 10.9.2018

2860/141/RM/2018 Směna pozemků v k.ú. Slavkov u Brna - paní Skřivánková

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 3178/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

cca 460m2.

Termín: 24.8.2018

2861/141/RM/2018 Kaunicův dvůr - nabytí infrastruktury

I. Rada města schvaluje
bezúplatné nabytí veřejné infrastruktury do majetku města od společnosti SKR stav, s.r.o.,
IČ: 269 61 474 dle předloženého návrhu dohody o převodu technické infrastruktury.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o převodu technické infrastruktury se společnosti SKR stav,
s.r.o., IČ: 269 61 474.

Termín: 30.9.2018

2862/141/RM/2018 Kaunicův dvůr - dodatek ke smlouvě o spolupráci

I. Rada města materiál odkládá

2863/141/RM/2018 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Austerlitz Golf s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  přístupového
chodníku  pozemku parc.  č.  1090/1 v k.ú.  Slavkov u Brna,  který je  ve  vlastnictví  města
Slavkov u Brna, z ulice Kaunicova vedoucí kolem koupaliště k areálu golfového hřiště, se
společností Austerlitz Golf s.r.o., Rašínova 103/2, 602 00 Brno, IČO: 49447394.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování
přístupového chodníku pozemku parc. č. 1090/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví  města  Slavkov u  Brna,  z  ulice  Kaunicova  vedoucí  kolem  koupaliště  k
areálu golfového hřiště, se společností Austerlitz Golf s.r.o., Rašínova 103/2, 602 00
Brno, IČO: 49447394.

Termín: 30.9.2018

2864/141/RM/2018 Rekonstrukce ulice Jiráskova

I. Rada města materiál odkládá
z důvodu dopracování nové studie veřejné zeleně.

2865/141/RM/2018 VO ul. Nerudova - návrh na výběr zhotovitele

I. Rada města rozhoduje
že  na  základě  podaných  nabídek  na  akci  "Veřejné  osvětlení  ulice  Nerudova"  podala
nejvýhodnější nabídku společnost ELEKTRO - PEGAS s.r.o., Čs. armády 317, 684 01 Slavkov
u Brna, IČO: 26967804.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "Veřejné osvětlení ulice Nerudova" se společností ELEKTRO -
PEGAS s.r.o., Čs. armády 317, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 26967804 v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  akci  "Veřejné  osvětlení  ulice  Nerudova"  se
společností ELEKTRO - PEGAS s.r.o., Čs. armády 317, 684 01 Slavkov u Brna, IČO:
26967804 v předloženém znění.

Termín: 31.8.2018

2866/141/RM/2018 Stanice JSDH - výměna vrat - změna dotačního programu JMK

I. Rada města ruší
usnesení č. 2679/131/RM/2018.

II. Rada města schvaluje
podání žádosti  o poskytnutí dotačních prostředků Jihomoravského kraje na výměnu vrat
stanice JSDH v rámci programu Individuální dotace JMK 2018.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajistit podání žádosti o poskytnutí dotačních prostředků Jihomoravského kraje na

Termín: 31.10.2018

2867/141/RM/2018 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Šťastná

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28.08.2017 k bytu č. 3, Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Andreou Šťastnou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
obsahujícím  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  31.08.2021  za  smluvní

nájemné 60 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Andreou Šťastnou.

Termín: 15.9.2018

2868/141/RM/2018 Odstoupení od žádosti

I. Rada města ruší
usnesení 2824/140/RM/2018/II.

2869/141/RM/2018 Žádost o pronájem garáže

I. Rada města nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu garáže, která je součástí stavby ,, staré Židovské školy".

2870/141/RM/2018 Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika 35/324

I. Rada města materiál odkládá

2871/141/RM/2018 Žádost o úpravu smlouvy - VIVO CONNECTION spol. s r.o.

I. Rada města materiál odkládá

2872/141/RM/2018 Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín

I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města na rok 2018  Diecézní
charitě Brno, Oblastní charitě Hodonín na provoz Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a
Slavkov u Brna a Hospicové péče v roce 2018 a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
předloženého znění (bude hrazeno z položky "humanitární účely" (ve výši 17.000) a položky
"OVV- nespecifické rezervy" (ve výši 13.000 Kč).



II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. uzavřít  s  žadatelem veřejnoprávní  smlouvu o  poskytnutí  příspěvku ve  schválené
výši.

Termín: 30.9.2018

2873/141/RM/2018 Dofinancování sociálních služeb

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2018 s
poskytovatelem  sociálních  služeb:  Diecézní  charitou  Brno-Oblastní  charitou  Hodonín,  IČ
44990260,  ve výši  120.911 Kč pro pečovatelskou službu.  (bude hrazeno z ORJ 50- ORG 78
"Sociální služby - jiný poskytovatel" a z položky " OVV - nespecifikované rezervy").

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit  uzavření dodatku č. 2  ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 10.9.2018

2874/141/RM/2018 Pojištění odpovědnosti pro členy JSDH města Slavkova u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření pojistných smluv s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem v Praze 2,
Římská 45, PSČ 120 00, IČ 46973451, dle předložených návrhů.

2875/141/RM/2018 Změna směrnice o sociálním fondu

I. Rada města schvaluje
směrnici, kterou se mění směrnice č. 1/2012, o sociálním fondu, v předloženém znění.

2876/141/RM/2018 ZŠ Komenského - úprava rozpočtu

I. Rada města materiál odkládá

2877/141/RM/2018 ZŠ Komenského - úprava rozpočtu

I. Rada města materiál odkládá

2878/141/RM/2018 Výměna ordinací na poliklinice

I. Rada města schvaluje
vzájemnou  výměnu  ordinací  mezi  MDDr.  Vladimírou  Loudovou  a  firmou  NAIPPO  s.r.o.



Předmětem výměny jsou sousedící ordinace č. 2.26 a 2.27 ve II. NP v budově Polikliniky,
Tyršova 324, 684 01 Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemních smluv s MDDr. Vladimírou Loudovou a firmou NAIPPO
s.r.o.

Termín: 31.8.2018


