
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 19. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 1.4.2019

284/19/RM/2019 Plnění usnesení Rady města Slavkova z 1. až 18. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

204/13 z 13. schůze RM - 18. 2. 2019
233/15, 234/15, 237/15, 239/15, 245/15, 246/15 z 15. schůze RM - 4. 3. 2019
260/17, 263/17, 265/17, 268/17, 272/17 z 17. schůze RM - 18. 3. 2019
283/18 z 18. schůze RM - 25. 3. 2019

další úkoly trvají.

285/19/RM/2019 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje
v souladu s usnesením č. 37/2/ZM/2018 schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2019
rozpočtová opatření č. 8-10 v předloženém znění:

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

8
60 61 6402 2222 98187 VV - Úhrada zvýšených nákl. voleb do zast. města 19 600

71 71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy 19 600

9
30 33 4116 14065 33063 FO - ÚND MŠ  - ZŠ Komenského průtoková dotace 2 165 700

30 33 3113 5336 14065 33063 FO - ÚND - ZŠ Komenského průtoková dotace 2 165 700

10
80 81 4116 130131 13013 MěÚ - Otevření transparentní město 1 113 600

71 71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy 1 113 600

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

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

20 22 3769 2212 ŽP - Pokuty 2 500

20 23 3635 2212 SÚ - Pokuty oddělení dopravní 25 000

20 22 1334 ŽP - Odvody za odnětí půdy ze zem. půd.fondu 52 900

30 36 1361 136141 FO - Správní poplatky VHP 4 000

30 36 1381 FO - Daň z hazardních her 289 100

60 63 2219 2111 DSH - Příjmy parkovací karty 17 000

60 63 2223 2212 DSH - Sankční platby - pokuty 13 100

60 63 2223 2212 3156 DSH - Správní řízení radar 365 100

10 10 4121 KT - SDH - veřejnoprávní smlouva 41 300

30 36 1122 FO - Navýšení pol. DPPO obce 39 700



71 71 6409 5901 OVV - Navýšení pol. - nespecifikované rezervy 849 700

40 41 3315 5171 537 IR - Navýšení pol. - nutné opravy budov a staveb 400 000

71 71 6409 5901 OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy -400 000

30 31 3639 6351 363911 FO -ÚIP TSMS - čelní kolový nakladač 1 498 000

71 71 6409 5901 OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy -1 498 000

30 36 3639 5329 412 FO - Členský příspěvek Brněnsko, z.s. 6 700

71 71 6409 5901 OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy -6 700

30 33 3113 2122 FO - ZŠ Tyršova - odvod z IF 1 000 000

40 41 3113 5171 14054 IR - Zař. nové pol. - oprava venk. Hřiště ZŠ Tyršova 250 000

40 41 3113 6122 14055 IR - Zař. nové pol. - venkovní žaluzie ZŠ Tyršova 750 000

40 41 3113 5171 14063 IR - Zař. nové pol. - oprava střechy ZŠ Komenského 3 993 000

40 41 3113 6122 14064 IR - Zař. nové pol. - okna, žaluzie ZŠ Komenského 3 872 000

30 35 8115 FO -  Čerpání FRR 7 865 000

40 41 5511 6121 512 IR - Nav. pol. - výst. infrastruktury - stanice HZS a ZZS JMK 1 650 000

30 35 8115 FO - Změna stavu kr. pr. na bank. účtech 1 650 000

30 33 3111 2322 14013 FO - MŠ Zvídálek - přijaté pojistné náhrady 34 500

30 33 3111 5331 14013 FO - ÚNP MŠ Zvídálek - oprava škodné události 34 500

III. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

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

Termín: 30.4.2019

286/19/RM/2019 Účetní závěrka města Slavkov u Brna za účetní rok 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit v souladu s § 84 odst.  2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, v platném
znění, účetní závěrku města Slavkov u Brna sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výsledek hospodaření běžného účetního období města Slavkov u Brna za rok 2018
ve výši 48.501.395,47 Kč z hlavní činnosti  a ve výši 2.700.742,46 Kč z hospodářské činnosti.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  rozdělení  hospodářského  výsledku  města  Slavkov  u  Brna   za  rok  2018   -
převedení finančních prostředků  ve výši 2.989.678,49 Kč do Fondu rezerv a rozvoje města
Slavkov u Brna, převedení finančních prostředků ve výši 3.740.422,46 Kč do Fondu správy
majetku.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit účetní závěrku města Slavkov u Brna v předloženém znění zastupitelstvu
města ke schválení.

Termín: 30.6.2019

287/19/RM/2019 Účetní závěrka ZUŠ, příspěvková organizace za rok 2018

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - ZUŠ, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31.12.2018 v



předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění - ZUŠ, příspěvková organizace za rok
2018 ve výši  441.771,46 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2018  ZUŠ,  příspěvkové  organizace
přidělením do fondu odměn příspěvkové organizace ve výši 90.000 Kč a do rezervního fondu
příspěvkové organizace ve výši  351.771,46 Kč.

288/19/RM/2019 Účetní závěrka ZŠ Komenského, příspěvková organizace za rok 2018

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,  účetní  závěrku  -  Základní  škola  Komenského,  příspěvková  organizace  k
rozvahovému dni 31.12.2018 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený  výsledek  hospodaření  v  předloženém  znění   -  Základní  škola  Komenského,
příspěvková organizace za rok 2018 ve výši  731.949,40 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2018  Základní  školy  Komenského,
příspěvkové  organizaci  přidělením  do  rezervního  fondu  příspěvkové  organizace  ve
výši 731.949,40 Kč.

289/19/RM/2019 Účetní závěrka DDM, příspěvková organizace za rok 2018

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - DDM, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31.12.2018 v
předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění  - DDM, příspěvková organizace za rok
2018 ve výši  206.025,84 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2018  DDM,  příspěvkové  organizace
přidělením do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši  206.025,84 Kč.

290/19/RM/2019 Účetní závěrka ZŠ Tyršova, příspěvková organizace za rok 2018

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - Základní škola Tyršova, příspěvková organizace k rozvahovému



dni 31.12.2018 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění  - Základní škola Tyršova, příspěvková
organizace za rok 2018 ve výši  66.859,40 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2018   Základní  školy  Tyršova,
příspěvkové  organizace  přidělením  do  rezervního  fondu  příspěvkové  organizace  ve
výši 66.859,40 Kč.

IV. Rada města schvaluje
uložení   PO  ZŠ  Tyršova  odvod  finančních  prostředků  z  investičního  fondu  příspěvkové
organizace  Základní škola Tyršova ve výši 1.000.000 Kč do rozpočtu města Slavkov u Brna.

291/19/RM/2019 Účetní závěrka ZS-A, příspěvková organizace za rok 2018

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,  účetní  závěrku  -  Zámek  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvková  organizace  k
rozvahovému dni 31.12.2018 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený  výsledek  hospodaření  v  předloženém  znění   -  Zámek  Slavkov  -  Austerlitz,
příspěvková organizace za rok 2018 ve výši  150.467,17 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2018   Zámku  Slavkov  -  Austerlitz,
příspěvková organizace  přidělením  do  rezervního  fondu příspěvkové organizace  ve  výši
150.467,17 Kč.

292/19/RM/2019 Účetní závěrka TSMS, příspěvková organizace za rok 2018

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace k
rozvahovému dni 31.12.2018 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění  - Technické služby města Slavkov u
Brna, příspěvková organizace za rok 2018 ve výši  1.102.677,14 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018  Technické služby města Slavkov u
Brna, příspěvková organizace přidělením do fondu odměn příspěvkové organizace ve výši
200.000,00 Kč,  do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši  902.677,14 Kč.

293/19/RM/2019 Účetní závěrka MŠ Zvídálek, příspěvková organizace za rok 2018



I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace k rozvahovému
dni 31.12.2018 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění - Mateřská škola Zvídálek, příspěvková
organizace za rok 2018 ve výši  128.076,84 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2018   Mateřská  škola  Zvídálek,
příspěvková organizace přidělení do fondu odměn ve výši 20.000 Kč a do rezervního fondu
ve výši 108.076,84 Kč.

294/19/RM/2019 Návrh plánu tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plán tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna v roce 2019 v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit zastupitelstvu města plán tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města
Slavkov u Brna v roce 2019 v předloženém znění.

Termín: 30.4.2019

295/19/RM/2019  Návrh  střednědobého  výhledu  rozpočtu  města  Slavkov  u  Brna  na  období
2020-2024

I. Rada města projednala
návrh  střednědobého  výhledu  rozpočtu  města  Slavkov  u  Brna  na  období  2020-2024  v
předloženém znění a návrh akceptuje.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna na období 2020-2024
v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  střednědobého  výhledu rozpočtu  na  období
2020-2024 v předloženém znění.

Termín: 30.4.2019



296/19/RM/2019 Bezúplatný převod vlast.práva k pozemku parc. č. 1650/36 v k.ú. Slavkov u Brna -
ÚZSVM

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1650/36 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví  ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  do vlastnictví města
Slavkov u Brna a dát tak souhlas s uzavřením smlouvy o  bezúplatném převodu nemovitostí
č. UZSVM/BVY/971/2019-BVYM  v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  k  projednání  zastupitelstvu  města  bezúplatné  nabytí  pozemku  parc.  č.
1650/36 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví  ČR - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových  do vlastnictví města Slavkov u Brna a dát tak souhlas
s  uzavřením  smlouvy  o   bezúplatném  převodu  nemovitostí  č.  UZSVM/BVY
/971/2019-BVYM  v předloženém znění.

Termín: 15.4.2019

297/19/RM/2019 Nabytí nemovitosti ul. Slovákova čp. 264

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit radě města vyjednat a předložit zastupitelstvu města návrh kupní smlouvy na koupi
stavby čp. 264 a pozemku parc.č. 441 v k.ú. Slavkov u Brna do majetku města Slavkov u
Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do ZM návrh na koupi stavby čp. 264 a pozemku parc.č. 441 v k.ú. Slavkov
u Brna do majetku města Slavkov u Brna.

Termín: 15.4.2019

298/19/RM/2019  Výstavba  nové  stanice  obvodního  oddělení  PČR  -  memorandum  o  vzájemné
spolupráci

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený návrh memoranda o vzájemné spolupráci se subjektem Česká republika
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Kounicova 24, PSČ 611 32, IČ: 75151499. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  k projednání zastupitelstvu návrh na schválení  memoranda o vzájemné
spolupráci s PČR.



Termín: 15.4.2019

299/19/RM/2019 Akční plán města Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít Akční plán města Slavkov u Brna na rok 2019 - 2020 na vědomí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM Akční plán na rok 2019-2020.

Termín: 15.4.2019

300/19/RM/2019 Ceník poplatků za užívání pylonů - nájemní smlouva

I. Rada města pověřuje
odbor správy majetku, investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna k uzavírání nájemních smluv,
jejichž předmětem bude dočasné užívání reklamních pylonů na Palackého náměstí, a to s
obsahem smluv v předloženém znění. 

301/19/RM/2019 Rozšíření práva stavby - HZS JMK

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  předložený  dodatek  č.  1  smlouvy  o  zřízení  práva  stavby  se  subjektem  Česká
republika  -  Hasičský  záchranný  sbor  Jihomoravského  kraje,  jehož  předmětem je  změna
rozsahu práva stavby do části pozemku parc.č. 341/13 dle přiloženého geometrického plánu
č. 3543-103/2019 a koordinační situace.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města dodatek č. 1 smlouvy o zřízení  práva
stavby se  subjektem Česká republika  -  Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje, jehož předmětem je změna rozsahu práva stavby do části pozemku parc.č.
341/13  dle  přiloženého  geometrického  plánu  č.  3543-103/2019  a  koordinační
situace.

Termín: 15.4.2019

302/19/RM/2019 Obchodní centrum Křenovická

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě ze dne 20.6.2018 ve věci výstavby obchodního
centra v ulici Křenovická dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do  ZM  návrh  na  schválení  uzavření  dodatku  č.1  ke  Smlouvě  ze  dne
20.6.2018 ve věci výstavby obchodního centra v ulici Křenovická dle předloženého
návrhu.

Termín: 15.4.2019

303/19/RM/2019 DVM - dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ve věci
výstavby projektu: "Polyfunkční areál Slavkov u Brna, ul. Slovanská" se společností DVM
invest  s.r.o.,  Topolová 1418,  684 01 Slavkov u  Brna,  IČ:  292 41 871,  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  spolupráci  a
budoucích převodech infrastruktury ve věci  výstavby projektu: "Polyfunkční areál
Slavkov u Brna, ul. Slovanská" se společností DVM invest s.r.o., Topolová 1418, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 292 41 871, dle předloženého návrhu.

Termín: 5.4.2019

304/19/RM/2019 OPZ výzva 58 - strategie

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 18.11.2018 na zpracování
strategie část 1 "Koncepce veřejné dopravy města Slavkov u Brna" v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 18.11.2018 na zpracování
strategie část 2 "Koncepce zajištění a rozvoje služeb technického charakteru města Slavkov
u Brna" v předloženém znění.

III. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku č.1  ke  smlouvě o  poskytování  služeb ze dne 8.11.2018 na zpracování
strategie část 3 "Koncepce SMART CITY Slavkov - rozvoj a implementace SMART přístupů
při řízení města a úřadu" v předloženém znění.

IV. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 18.11.2018 na zpracování
strategie část 4 "Koncepce podpory cestovního ruchu" v předloženém znění.

V. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajisti uzavření dodatků č.1 ke smlouvám na zpracování 4 strategických dokumentů
města.

Termín: 31.5.2019

305/19/RM/2019 Tyršova - rekonstrukce zpevněných ploch

I. Rada města schvaluje
realizaci projektu: "Revitalizace parku ul. Tyršova - Slavkov u Brna, I.etapa".

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit podání žádosti města o dotaci MMR na projekt "Revitalizace parku ul.  Tyršova -
Slavkov u Brna, I.etapa".

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města podání žádosti města o dotaci MMR na
projekt "Revitalizace parku ul. Tyršova - Slavkov u Brna, I.etapa".

Termín: 28.4.2019

306/19/RM/2019 Zahájení VZ - užitkový automobil pro ZS-A

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  na  dodávku:  "Nákup  užitkového  automobilu  pro  ZS-A"  dle
předložené zadávací dokumentace.

II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:
1/ I-TEC Czech, spol. s r.o., Rudná 30/3, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 26834634,
2/ Happy auto, s.r.o., Kytnerova 20/14, Medlánky, 621 00 Brno, IČ: 25340425,
3/ AUTO - BAYER, s.r.o., Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 46994360.

III. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:

členové: Ing. Marie Jedličková, Mgr. Eva Oubělická, DiS., Ing. Petr Lokaj,
náhradníci: Bc. Libor Eliáš, Ing. Martin Indráček, Ing. Petr Janek, Ing. Dalibor Kašpar.

307/19/RM/2019 Pověření Junáku ke sběru železného šrotu od občanů města

I. Rada města pověřuje
organizaci Junák - český skaut, středisko Slavkov u Brna, z. s. k provedení každoročního
sběru železného šrotu od občanů města s platností na 3 roky.

308/19/RM/2019 Tvorba a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2019



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit tvorbu a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2019 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit tvorbu a čerpání FSM na jednání zastupitelstva města.

Termín: 15.4.2019

309/19/RM/2019 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - Konečný, Hájková, Zaoralová, Stratilová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 23.03.2015 k bytu č. 7, Zlatá Hora 1357,
Slavkov  u  Brna,  uzavřené s  panem Michalem Konečným,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.12.2019.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 21.11.2017 k bytu č. 2, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Hanou Marianou Hájkovou,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.12.2019.

III. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy ze dne 18.03.2013 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1229, Slavkov u
Brna, uzavřené s paní Petrou Zaoralovou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  na  dobu
určitou do 30. 06. 2019.

IV. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 05.12.2018 k bytu č. 9, Zlatá Hora 1227,
Slavkov  u  Brna,  uzavřené s  paní  Martinou  Stratilovou,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.06.2019.

310/19/RM/2019 ZZS JmK - snížení ploch pronajatých prostor

I. Rada města schvaluje
schvaluje  uzavření  dodatku  č.  4  ke  smlouvě  o  nájmu  nebytových  prostor  -  poliklinika
50,51/324,  která  byla  uzavřena se    Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského
kraje, p.o. , se sídlem Kamenice 798/1 d, Brno, PSČ 625 00, IČ: 00346292, jehož obsahem je

snížení předmětu nájmu o dvě samostatné místnosti, a to: místnost č. 1.07 o výměře 16 m2

a místnost č. 1.08 o výměře 20,20 m2.

II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu  místnosti č. 1.07 o výměře 16 m2 a místnosti č. 1.08 o výměře
20,20 m2 v  I. NP budovy polikliniky, Tyršova 324, 684 01 Slavkov u Brna.  Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši

900 Kč/m2/rok. 



III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika
50,51/324,  která  byla  uzavřena  se    Zdravotnickou  záchrannou  službou
Jihomoravského kraje, p.o.

Termín: 15.4.2019

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 5.4.2019

311/19/RM/2019 Zpráva o činnosti oddělení životního prostředí za rok 2018

I. Rada města bere na vědomí
předloženou  zprávu  o  činnosti  oddělení  životního  prostředí,  OSÚÚPŽP,  MěÚ  Slavkov  u
Brna za rok 2018.

312/19/RM/2019 Zpráva o činnosti komise pro životní prostředí za rok 2018

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti komise pro životní prostředí za rok 2018.

313/19/RM/2019 Zápis z komise pro životní prostředí č. 28/2019

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 28/2019 z komise pro životní prostředí.

314/19/RM/2019 5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2019-2020

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
projednat 5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2019-2020. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit  5.  Komunitní  plán  sociálních  služeb  ORP  Slavkov  u  Brna  2019-2020
zastupitelstvu města k projednání.

Termín: 31.5.2019

315/19/RM/2019 Návrh na svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města

I. Rada města projednala
předložený podnět pana Aloise Hlásenského a skupiny občanů města. 



II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
přijmout usnesení toho znění, že zastupitelstvo města projednalo předložený podnět pana
Aloise Hlásenského a skupiny občanů. 

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
hlasovat o tom, zda souhlasí s konáním mimořádného zasedání zastupitelstva města, jehož
účelem bude projednat záležitosti uvedené v předloženém návrhu pana Aloise Hlásenského
a skupiny občanů města. 

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
přijmout  usnesení  toho  znění,  že  zastupitelstvo  města  se  s  v  předloženém  podnětu
uvedenými pořady seznámilo, neshledalo však zákonné důvody pro to, aby v rámci výkonu
svých samosprávných kompetencí s těmito pořady seznamovalo občany města; tím nejsou
dotčeny zákonné povinnosti města ohledně pořizování zápisu ze zasedání zastupitelstva a
požadavky zákona o svobodném přístupu k informacím.  

316/19/RM/2019 Uplatnění nároku na bolestné a ztížení společenského uplatnění

I. Rada města pověřuje
starostu města jednat  o předloženém nároku na bolestné a ztížení společenského uplatnění
a předložit radě města výsledek tohoto jednání ke schválení. 

317/19/RM/2019 Zahraniční služební cesta - Rakousko

I. Rada města schvaluje
zahraniční služební cesty Mgr. Evy Oubělické, DiS. do Rakouska dne 10. dubna 2019.

318/19/RM/2019 Organizační struktura ZS-A

I. Rada města schvaluje
organizační strukturu ZS-A dle přílohy k 1. 4. 2019.

319/19/RM/2019  Konkurzní  řízení  na  obsazení  pracovního  místa  ředitele/ředitelky  Základní
umělecké školy Fr. France Slavkov u Brna, příspěvková organizace

I. Rada města SCHVALUJE
zveřejnění  inzerátu  na  úřední  desce  obce  Města  Slavkova  u  Brna,  na  internetových
stránkách  města  www.slavkov.cz  a  internetových  stránkách  odboru  školství
Jihomoravského kraje www.jmskoly.cz.

II. Rada města POVĚŘUJE starostu
-  požádat  krajský  úřad  a  Českou  školní  inspekci  o  delegování  jejich  zástupce  za  člena
konkurzní komise,
-  požádat  ředitelku  Základní  umělecké  školy  v  Rousínově,  Sušilovo  nám.  14  paní  Hanu
Jánskou o souhlas se svým jmenováním za člena konkurzní komise,
- vyzvat ředitelku ZUŠ Fr. France, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických
pracovníků školy do konkurzní komise a doložila ji zřizovateli zápisem o volbě.



III. Rada města POVĚŘUJE
paní Romanu Krchňavou funkcí tajemníka komise; tajemník komise není členem konkurzní
komise

IV. Rada města ODVOLÁVÁ
paní MgA. Janu Jelínkovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Základní
umělecká  škola  Františka  France  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace  a  to  ke  dni
31.07.2019.  Posledním  dnem  výkonu  práce  ředitelky  příspěvkové  organizace  Základní
umělecká škola Františka France Slavkov u Brna je den 31.07.2019. Důvodem odvolání je
vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, příspěvková organizace podle ustanovení §
166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

320/19/RM/2019 Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace

I. Rada města SCHVALUJE
zveřejnění  inzerátu  na  úřední  desce  obce  Města  Slavkova  u  Brna,  na  internetových
stránkách  města  www.slavkov.cz  a  internetových  stránkách  odboru  školství
Jihomoravského kraje www.jmskoly.cz.

II. Rada města POVĚŘUJE starostu
- požádat krajský úřad, Českou školní inspekci a školskou radu o delegování jejich zástupce
za člena konkurzní komise,
-  požádat  ředitele  Základní  školy  v  Bučovicích,  Školní  710  pana  Mgr.  Aleše  Navrátila  o
souhlas se svým jmenováním za člena konkurzní komise,
-  vyzvat  ředitele ZŠ Komenského,  aby zorganizoval  volbu zástupce z  řad pedagogických
pracovníků školy do konkurzní komise a doložil ji zřizovateli zápisem o volbě.

III. Rada města POVĚŘUJE
paní Romanu Krchňavou funkcí tajemníka komise; tajemník komise není členem konkurzní
komise

IV. Rada města ODVOLÁVÁ
pana Mgr. Vladimíra Soukopa z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní
škola  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace  a  to  ke  dni  31.07.2019.
Posledním dnem výkonu práce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Komenského
Slavkov u Brna je den 31.07.2019. Důvodem odvolání je vyhlášení konkurzu na pracovní
místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková  organizace  podle  ustanovení  §  166  odst.  3  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o
předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

321/19/RM/2019 ZŠ Komenského - převod prostředků

I. Rada města schvaluje
převod prostředků Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace z



rezervního  fondu  ve  výši  640.000  Kč  do  investičního  fondu  dle  Návrhu  1  /  Návrhu  2
uvedeného v důvodové zprávě.

322/19/RM/2019 Základní umělecká škola Fr. France - převod z RF do IF

I. Rada města souhlasí
s převedením finančních prostředků ve výši 800.000,-Kč z rezervního fondu do investičního
fondu Základní umělecké školy Fr. France. 

323/19/RM/2019  DDM  Slavkov  u  Brna  -  rekonstrukce  a  dispoziční  změny  stávajících  prostor,
vybavení nábytkem

I. Rada města souhlasí
s  použitím  části  rezervního  fondu  Domu  dětí  a  mládeže  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace, ve výši 450.000,- Kč  k posílení fondu investic Domu dětí a mládeže Slavkov u
Brna, příspěvková organizace. 

324/19/RM/2019  MŠ  Zvídálek  -  zapojení  do  projektu  Poskytování  bezplatné  stravy  dětem
ohroženým chudobou

I. Rada města souhlasí
se  zapojením  Mateřské  školy  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,  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_19_009  Operačního  programu  potravinové  a  materiální  pomoci,  jehož  cílem  je
poskytnutí finančního příspěvku na školní obědy dětem ze sociálně slabých rodin.

325/19/RM/2019 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

považovat za splněné body:

511/25 z 25. zasedání ZM - 14. 6. 2019
64/3/I, 64/3/II z 3. zasedání ZM - 18. 2. 2019
79/4 z 4. zasedání ZM - 18. 3. 2019

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

326/19/RM/2019 Program 5. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 5. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


