
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 3. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 19.11.2018

13/3/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna ze 108. až 149. schůze RM z období
2014-2018 a z 1. až 2. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

2861/141 ze 141. schůze RM - 20. 8. 2018
2956/145, 2960/145 ze 145. schůze RM - 24. 9. 2018
2996/149, 2997/149 ze 149. schůze RM - 22. 10. 2018
4/1 z 1. schůze RM - 5. 11. 2018

další úkoly trvají.

14/3/RM/2018 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje
a provádí v souladu s usnesením č. 388/21/ZM/2017 rozpočtová opatření v předloženém
znění takto:

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

82

71 72 4116 33063 OVV - ÚND MŠMT ČR  MAP II 2 280 200

71 72 3299 5011 33063 OVV -  MAP II - osobní náklady 2 280 200

71 72 3299 5011 33063 OVV - MAP II - vrácení  předfinancování MAP II -480 000

71 71 6409 5901 OVV - Navýšení položky - nespecifikované rezervy 480 000

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění tako:

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

83

30 36 1113 FO - Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 17 500

30 36 1341 FO - Poplatek ze psů 5 600

40 41 1343 IR - Poplatek za užív. veř. prostr. 2 000

60 63 1353 DSH - Příjmy za ZOZ - řidičáky 90 200

50 50 1361 SV - Správní poplatky 300

60 61 1361 VV - Správní poplatky 10 300

60 61 1361 1922 VV - Správní poplatky - cestovní doklady 117 100

60 61 1361 1923 VV - Správní poplatky - občanské průkazy 20 500

60 63 1361 VV - Správní poplatky 577 900

30 36 1361 136141 FO - Správní poplatky VHP 6 500

60 62 1361 ŽÚ - Správní poplatky 16 200



30 36 1381 FO - Daň z hazardních her 1 640 900

30 36 1383 FO - Zrušený odvod z VHP 13 500

60 63 2219 2111 DSH - Příjmy parkovací karty 3 000

20 22 3722 2111 37221 ŽP - Odměna za třídění odpadu 98 800

20 22 3769 2212 ŽP - Pokuty 1 000

60 63 2223 2212 DSH - Pokuty 18 000

60 63 2223 2212 3156 DSH- Správní řízení - radar 788 900

60 63 2299 2212 DSH - Sankční platby - pokuty 208 200

60 63 2299 2212 3157 DSH - PČR - radar 19 900

60 63 2299 2212 31526 DSH - Příjmy sankční platby - radar 1 499 400

60 61 3639 2212 VV - Sankční platby - pokuty 10 100

60 61 6171 2212 VV - Sankční platby - pokutové bloky 2 500

60 61 4121 VV - Veřejnosprávní smlouvy 38 000

40 41 3639 3111 IR - Příjmy z prodeje pozemků 2 011 300

80 81 4121 MěÚ - Veřejnoprávní smlouvy 2 000

90 90 4121 MěP - Veřejnoprávní smlouvy 3 600

71 71 6409 5901 OVV - Navýšení položky - Nespecifikované rezervy 7 223 200

84

71 71 3399 2321 OVV - Dary - oslavy 100 let republiky 20 000

71 71 2219 2321 5181 OVV - Dar - slavnostní otevření cyklostezky 20 000

71 71 6171 5169 61711 OVV - Propagace - nákup ostatních služeb 40 000

85
30 31 3639 6351 36394 FO - TSMS ÚIP - čelní kolový nakladač -1 300 000

71 71 6409 5901 OVV - Navýšení položky - nespecifikované rezervy 1 300 000

86
71 71 4351 5223 OVV - Poskytnutí peněžitého daru Charita 30 000

71 71 6409 5901 OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy -30 000

III. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

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

Termín: 31.12.2018

15/3/RM/2018 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za 3. čtvrtletí 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí roku 2018 v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  rozbory  hospodaření  města  Slavkov  u  Brna  za  3.  čtvrtletí  2018  v
předloženém znění zastupitelstvu města.

Termín: 31.12.2018

16/3/RM/2018 Rozbory hospodaření VHČ za III.čtvrtletí roku 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2018 v předloženém
znění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  ke  schválení  plnění  plánu  vedlejší  hospodářské
činnosti za III. čtvrtletí roku 2018.

Termín: 10.12.2018

17/3/RM/2018 Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2019

I. Rada města projednala
návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2019 v předloženém znění a návrh akceptuje.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
projednat  a  schválit  návrh  rozpočtu  města  Slavkov  u  Brna  na  rok  2019  v  podrobnosti
závazných ukazatelů rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2019 v předloženém znění.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  usnesení  k  zmocnění  rady  města  Slavkov  u  Brna  schvalovat  a  provádět  změny
rozpočtu na rok 2019 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 2019 pokud se nemění velikost závazného ukazatele2. 
u závazného ukazatele rozpočtu - třídy 2 - nedaňové příjmy - přijaté neinvestiční dary,
třídy 3 - kapitálové příjmy - přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku a s tím
související změny výdajových ukazatelů

3. 

u závazného ukazatele  rozpočtu  -  třídy  6  -  kapitálové  výdaje  -  výdaje  na  pořízení
pozemku od ÚZSVM a s tím související změny rozpočtu

4. 

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  usnesení  k  zmocnění  rady  města  Slavkov  u  Brna  schvalovat  a  provádět  změny
rozpočtu na rok 2018 do konce roku 2018 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 2019 k projednání a schválení
na zastupitelstvo města v předloženém znění.

Termín: 31.12.2018

18/3/RM/2018 Pravidla rozpočtového provizoria města Slavkov u Brna na rok 2019

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Pravidla rozpočtového provizoria města Slavkov u Brna na rok 2019 v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  Pravidla  rozpočtového  provizoria  města  Slavkov  u  Brna  na  rok  2019  v
předloženém znění zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 31.12.2018

19/3/RM/2018 Závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2017

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
projednat a vzít na vědomí závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2017.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  závěrečný účet DSO ŽLaP 2017 zastupitelům města v předloženém znění.

Termín: 31.12.2018

20/3/RM/2018 Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2018 v předloženém znění.

21/3/RM/2018 Žádost o prodej částí pozemků v areálu golfového hřiště - GIA, a.s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  úplatný převod části pozemku parc. č.  1085/1 trvalý travní porost o výměře cca

1.287m2 a parc. č. 1085/6 ostatní plocha o výměře cca 47m2, oba v k.ú. Slavkov u Brna dle
přiložené mapy, ve vlastnictví města do vlastnictví společnosti Golf Invest Austerlitz, a.s.,
Na golfovém hřišti 1020, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63495201 za kupní cenu stanovenou

znaleckým posudkem č. 3941-888-2018 pro pozemek parc. č. 1085/1 ve výši 900,-Kč/m2

bez DPH a pro pozemek parc. č. 1085/6 ve výši 300,-Kč/m2 bez DPH. Náklady související s
převodem nemovitostí (správní poplatek za návrh na vklad, znalecký posudek a geometrický
plán) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání úplatný převod části pozemku parc. č.

1085/1 trvalý travní porost o výměře cca 1.287m2 a parc. č. 1085/6 ostatní plocha o

výměře cca 47m2, oba v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapy, ve vlastnictví města
do vlastnictví společnosti Golf Invest Austerlitz, a.s., Na golfovém hřišti 1020, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 63495201

Termín: 10.12.2018

22/3/RM/2018 Žádost o prodej, směnu pozemků - Stavební společnost Čáslava, s.r.o.

I. Rada města materiál odkládá



23/3/RM/2018 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1553/1 v k.ú. Slavkov u Brna - spol. E.ON

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit úplatný převod nově vzniklého pozemku parc. č. 1553/3 ostatní plocha o výměře

25m2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna vzniklého  na základě  přiloženého GP č.  3490-3267/2018 z
pozemku parc. č. 1553/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna společnosti E.ON Distribuce,
a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za kupní cenu

ve výši 380,-Kč/m2 bez DPH. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek,
geometrický plán i znalecký posudek) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle
platné legislativy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města žádost o prodej nově vzniklého pozemku

parc. č. 1553/3 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 25m2.

Termín: 10.12.2018

24/3/RM/2018  Žádost  o  prodej  části  pozemku  parc.  č.  1799/1  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  -  paní
Zemánková

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit  záměr  prodeje  části  pozemku parc.  č.  1799/1 v  k.ú.  Slavkov  u  Brna o

výměře cca 30m2.

Termín: 23.11.2018

25/3/RM/2018 Prodej pozemku parc. č. 2636/23 v k.ú. Slavkov u Brna - paní Hudečková

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit úplatný převod pozemku parc. č. 2636/23 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře 19m2 z vlastnictví města do vlastnictví paní Marty Hudečkové, ░░░░  ░░░░  ░░░░

░░░░  ░░░░  ░░  za  kupní  cenu  ve  výši  557,88Kč/m2  stanovenou  znalecký  posudkem  č.
3795-034-2018. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na
vklad  ve  výši  1.000,-Kč)  uhradí  kupující.  Daňové  povinnosti  budou  splněny  dle  platné
legislativy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  k  projednání  zastuptielstvu  města  úplatný  převod  pozemku  parc.  č.

2636/23 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 19m2 z vlastnictví města do
vlastnictví paní Marty Hudečkové

Termín: 10.12.2018



26/3/RM/2018 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - společnost Krodos servis, a.s.

I. Rada města souhlasí
se  zveřejněním  záměru  pronájmu  pozemků  parc.  č.  343/6  a  parc.  č.  343/15,  oba
ostatní  plocha,  ležící  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  a  to  na  dobu  určitou  od  1.1.2019  do
31.12.2022. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 343/6 a parc. č. 343/15, oba
ostatní plocha, ležící v k.ú. Slavkov u Brna, a to na dobu určitou od 1.1.2019 do
31.12.2022. 

Termín: 30.11.2018

27/3/RM/2018 Výběrové řízení na zahrádku č. 2 v lokalitě Sídliště Nádražní

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu, jejímž předmětem bude zahrádka č. 2 o výměře

cca 32m2 nacházející se na pozemku parc. č. 2847/8 ostatní plocha - zeleň v k.ú. Slavkov u
Brna mezi městem Slavkov u Brna a paní Annou Volešovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za sjednané roční celkové nájemné ve výši 560,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zemědělském pachtu, jejímž předmětem bude zahrádka

č. 2 o výměře cca 32m2 nacházející se na pozemku parc. č. 2847/8 ostatní plocha -
zeleň v k.ú. Slavkov u Brna mezi městem SLavkov u Brna a paní Annou Volešovou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za sjednané roční nájemné ve
výši 560,-Kč.

Termín: 14.12.2018

28/3/RM/2018 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Ruská"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy 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.  1941/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku
města, dle přiloženého návrhu smlouvy a výkresu koordinační situace (stavba s
názvem "Slavkov, kabel NN Ruská") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření  smlouvy  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.   1941/1  ostatní  plocha  v  k.ú.



Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle přiloženého návrhu smlouvy
a  výkresu  koordinační  situace  (stavba  s  názvem  "Slavkov,  kabel  NN
Ruská") v předloženém znění.

Termín: 31.12.2018

29/3/RM/2018 Věcné břemeno pro Gas Net, s.r.o. - Choux, s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Gas Net,
s.r.o., sídlem Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jejíž předmětem je
pozemek parc. č. 354/13 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města dle
přiložené situace.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s
Gas Net, s.r.o., sídlem Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jejíž
předmětem je pozemek parc. č. 354/13 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna, který je v
majetku města dle přiložené situace.

Termín: 31.12.2018

30/3/RM/2018 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Choux s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  vodovodní
přípojky na pozemku parc. č. 354/13 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města
Slavkov  u  Brna,  ke  stavbě  "K.  Ú.  Slavkov  u  Brna  -  Obytná  zóna  Zelnice,  Bytový  dům
Choux" na parc. č. 354/12 v k.ú. Slavkov u Brna v ul. Zelnice I., se společností Choux, s.r.o.,
Vídeňská 15, 639 00 Brno, IČO: 062 12 883.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 354/13 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, ke stavbě "K. Ú. Slavkov u Brna - Obytná zóna
Zelnice, Bytový dům Choux" na parc. č. 354/12 v k.ú. Slavkov u Brna v ul. Zelnice I.,
se společností Choux, s.r.o., Vídeňská 15, 639 00 Brno, IČO: 062 12 883.

Termín: 31.12.2018

31/3/RM/2018 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Strachoňovi parc. č. 4218/1

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu  a
umístění  vodovodní  a  kanalizační  přípojky  k  novostavbě  RD  s  manželi  Ing.  Milanem
Strachoněm a JUDr. Janou Strachoňovou Drexlerovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
, na pozemku parc. č. 4219 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u



Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
sjezdu a umístění vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD s manželi Ing.
Milanem Strachoněm a JUDr.  Janou Strachoňovou Drexlerovou, oba bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , na pozemku parc. č. 4219 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.12.2018

32/3/RM/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení - ul Na Vyhlídce

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  uzavření  dodatku  č.1  ke  smlouvě  o  sdružení  ze  dne  9.7.2013  ve  věci  výstavby
veřejné infrastruktury na ulici Na Vyhlídce s panem Prof. doc. MUDr. Milošem Táborským,
PhD. a panem Josefem Andratschkem, dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do  ZM  návrh  na  uzavření  dodatku  č.1  ke  smlouvě  o  sdružení  ze  dne
9.7.2013  ve  věci  výstavby  veřejné  infrastruktury  na  ulici  Na  Vyhlídce  dle
předloženého návrhu.

Termín: 10.12.2018

33/3/RM/2018 DVM - smlouva o spolupráci

I. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit jednání se společností DVM invest s.r.o., Topolová 1418, 684 01 Slavkov u
Brna,  IČO:  29241871,  za  účelem  vytvoření  Dodatku  ke  Smlouvě  o  spolupráci  a
budoucích převodech infrastruktury ze dne 15.9.2017, který bude řešit provedení
rekonstrukce  místní  komunikace  v  ulici  Slovanská  v  úseku  od  křižovatky  s  ulicí
Smetanovou po křižovatku s ulicí Polní na náklady investora nebo jiné plnění.

Termín: 31.12.2018

34/3/RM/2018 Hasičská stanice - výměna vrat - smlouva o poskytnutí dotace JMK

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK s Jihomoravským krajem, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 na výměnu 3ks vrat hasičské stanice ve Slavkově u
Brna, dle předloženého návrhu smlouvy.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci výměny
vrat na hasičské stanici.

Termín: 13.12.2018

35/3/RM/2018 Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit   poskytnutí  daru ve výši  30.000 Kč dle přiložené darovací smlouvy pro Diecézní
charitu Brno, Oblastní charitu Hodonín - Pečovatelskou službu Bučovice a Slavkov u Brna 
z rozpočtu města na rok 2018,  položky "OVV- nespecifické rezervy".

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit zprávu zastupitelstvu města.

Termín: 10.12.2018

36/3/RM/2018 Změna č. 1 územního plánu Slavkova u Brna.

I. Rada města materiál odkládá

37/3/RM/2018 Jmenování členů povodňové komise města

I. Rada města zřizuje
povodňovou komisi města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi dle ustanovení § 78
odst. 1 zákona o vodách.

II. Rada města jmenuje
navržené  osoby  Petra  Zvonka,  Ing.  Barbaru  Macháčkovou,  Ladislava  Andrlu,  Miroslava
Minaříka, Josefa Zavadila, Vojtěcha Šedého a Ing. Andreu Večerkovou za členy povodňové
komise města dle zákona o vodách.

38/3/RM/2018 Plán kontrolních činností roku 2019

I. Rada města schvaluje
plán kontrolních činností roku 2019 města Slavkov u Brna v předloženém znění.

39/3/RM/2018 Náklady na uzavření Napoleonské expozice

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu a souhlasí s postupem podle doporučení AK Svojanovská. 

40/3/RM/2018 Zvýšení odměn členům zastupitelstva města od 01.01.2019



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit s účinností od 01.01.2019 odměny neuvolněných členů zastupitelstva v následující
výši:

    Člen rady města 7.897 Kč
    Předseda výboru zastupitelstva 3.948 Kč
    Předseda komise rady 3.948 Kč
    Člen komise rady 0 Kč
    Člen výboru zastupitelstva 0 Kč
    Člen zastupitelstva města 1.974 Kč

Souběh funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

    Člen rady města a současně předseda výboru nebo komise 9.871 Kč
    Člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise 3.948 Kč

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

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  ke  schválení  výši  odměn  neuvolněným  členům
zastupitelstva města Slavkov u Brna s platností od 01.01.2019.

Termín: 30.11.2018

41/3/RM/2018 Stanovení odměny ředitelce ZS-A a řediteli TSMS za 2. pololetí roku 2018

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitelku ZS-A a ředitele TSMS za 2. pololetí roku 2018.

42/3/RM/2018 Prodloužení servisních smluv kopírovacích strojů

I. Rada města souhlasí

1. s  uzavřením  dvou  Doplňků  servisní  smlouvy  o  provádění  technické  péče  na  strojích
XEROX typu P3635 (výrobní čísla 3968235132 a 3220765058) umístěných na odboru SV
a  SC-DSA,  se  společností  SPIN  SERVIS  s.r.o.,  Škroupova  3018/62,  636  00  Brno,  IČ:
25583735 v předložených zněních.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  dvou  Doplňků  servisní  smlouvy  o  provádění  technické  péče  na
strojích XEROX typu P3635 (výrobní čísla 3968235132 a 3220765058) umístěných
na odboru SV a SC-DSA, se společností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636
00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

Termín: 30.11.2018



43/3/RM/2018 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

považovat za splněné body:

475/23/1, 475/23/2 z 23. zasedání ZM - 16. 3. 2018
512/25, 513/25 z 25. zasedání ZM - 14. 6. 2018
537/26 z 26. zasedání ZM - 10. 9. 2018

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

44/3/RM/2018 Program 2. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 2. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

45/3/RM/2018 Rozpočtové opatření TSMS č.15/2018

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření TSMS č.15/2018 v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

46/3/RM/2018 Smlouva o výpůjčce - Expozice Austerlitz

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy o výpůjčce číslo  243/42/2018 uzavřené mezi  Vlastivědným muzeem v
Olomouci jako půjčitelem, zastoupeným Ing. Břetislavem Holáskem, ředitelem, na straně
jedné a Zámkem Slavkov - Austerlitz, zastoupeným Mgr. Evou Oubělickou, DiS, ředitelkou,
městem Slavkov u Brna, zastoupeným Bc. Michalem Boudným, starostou, a firmou SKRstav
s.r.o., zastoupenou Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem, jako vypůjčiteli na straně druhé.

47/3/RM/2018 Veřejná zakázka ZS - A

I. Rada města bere na vědomí
podmínky  zadání  veřejné zakázky dle  výběrového  řízení  ze  dne  13.  listopadu 2018 (viz
příloha).

48/3/RM/2018 Veřejná zakázka ZS - A

I. Rada města bere na vědomí
podmínky  zadání  veřejné zakázky dle  výběrového  řízení  ze  dne  12.  listopadu 2018 (viz
příloha).

49/3/RM/2018 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení za 2. pololetí 2018

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 2. pololetí roku 2018 v



předloženém znění.

50/3/RM/2018 MŠ Zvídálek - úprava rozpočtu

I. Rada města schvaluje
Rozpočtovou změnu č.  7  Mateřské  škole Zvídálek,  Komenského náměstí  495,  Slavkov  u
Brna, příspěvková organizace takto:

Náklady SÚ upravený v Kč

DDHM 558 -15 000

oprava a údržba 511 +15 000

51/3/RM/2018 MŠ Zvídálek - Uzavření provozu mateřské školy

I. Rada města bere na vědomí
uzavření  provozu  Mateřské  školy  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace, v době vánočních prázdnin.

52/3/RM/2018 Dotační programy a individuální dotace města Slavkov u Brna pro rok 2019

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: 10.12.2018


