
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 24. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 27.5.2019

395/24/RM/2019 Plnění usnesení Rady města Slavkova z 1. až 23. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

333/20, 334/20/1, 334/20/2, 335/20 z 20. schůze RM - 15. 4. 2019
359/22, 363/22 z 22. schůze RM - 29. 4. 2019
379/23 z 23. schůze RM - 13. 5. 2019

další úkoly trvají.

396/24/RM/2019 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

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

30 33 3113 2122 FO - ZŠ Komenského  - uložení odvodu z IF 640 000

30 35 8115 FO -  Tvorba FRR 640 000

30 33 3111 5331 14014 FO - ÚNP MŠ Zvídálek 95 000

71 71 6409 5901 14014 OVV - Snížení pol. nespecifikované rezervy -95 000

80 81 6171 5169 14008 13013 MěÚ  - Efektivní veřejná správa (58) - zapojení nevyč. f. pr. 911 000

80 81 6171 5169 14008 MěÚ  - Efektivní veřejná správa (58) - 5% spoluúčast 45 550

30 35 8115 FO - Financování - změna stavu kr. pr. na bank. účt. 956 550

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

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

30 35 8115 FO - Tvorba FRR 2 000 000

40 41 3639 6130 55 IR - Navýšení pol. - výkupy pozemků 3 000 000

40 41 3315 5171 537 IR - Navýšení  pol. -nutné opravy budov a staveb 2 300 000

40 41 5512 5171 5412 IR - Zař. nové pol. - oprava budovy SDH - spoluúčast  565 000

40 41 514 IR - Navýšení pol. IR - Nemovitosti - znalecké posudky. 100 000

40 41 71 71 6409 5901 OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy -100 000

60 61 1361 VV - Správní poplatky 17 900

20 22 3769 2212 ŽP - Pokuty 6 000

20 22 3722 2211 37221 ŽP - Třídění odpadu 1 000 

20 22 1334 ŽP - Odvody za odnětí půdy ze zem. půd.fondu 15 100 

60 63 2299 2212 DSH - Pokuty 36 200 

30 36 1381 FO - Daň z hazardních her 130 500

60 63 2219 2111 DSH - Příjmy parkovací karty 2 000

60 63 2223 2212 DSH - Sankční platby - pokuty 7 800

60 63 2223 2212 3156 DSH - Správní řízení radar 189 600



40 41 3639 3111 IR - Pozemky 1 205 400 

71 71 6409 5901 OVV - Navýšení pol. - nespecifikované rezervy 1 611 500

397/24/RM/2019 Návrh Dohody o stanovení individuálních cen, Univerzální smlouva o předávání
hotovosti v obalech

I. Rada města schvaluje
uzavření  Dohody o  stanovení  individuálních  cen s  Komerční  bankou,  a.s.,  se  sídlem  Na
Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054,  v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
uzavření Univerzální smlouvy o předávání hotovosti v obalech s Komerční bankou, a. s., se
sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054,  v předloženém znění.

398/24/RM/2019 Návrh na výkup pozemku parc. č. 926/1 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o úplatném převodu vlastnických práv k
pozemku parc. č. 926/1 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 481m2 ve vlastnictví paní
Olgy Zbořilové, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do vlastnictví města Slavkov u
Brna za celkovou kupní cenu ve výši 2.800.000,-Kč. Kupní smlouva bude uzavřena po vydání
pravomocného  územního  rozhodnutí  na  stavbu  rozšíření  kapacity  pracoviště  mateřské
školy  Zvídálek  na  ulici  Koláčkovo  náměstí  čp.107.  Smlouva  o  budoucí  kupní  smlouvě
pozbyde platnosti  pokud město do 3 let  od jejího uzavření  nezíská pravomocné územní
rozhodnutí.  Náklady  související  s  převodem  nemovitosti  (správní  poplatek  za  návrh  na
vklad, znalecký posudek č. 1599-28/2019) 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  smlouvy  o  budoucí  smlouvě
napřevod vlastnických práv k pozemku parc. č. 926/1 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna

o výměře 481m2 ve vlastnictví paní Olgy Zbořilové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ do vlastnictí města Slavkov u Brna.

Termín: 10.6.2019

399/24/RM/2019 Uzavření nájemní smlouvy - pan Obdržálek

I. Rada města schvaluje
uzavřít  smlouvu o  zemědělském pachtu  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  panem  Pavlem
Obdržálkem, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  .  Předmětem smlouvy budou pozemky parc. č.  4375,

4376,  4378,  4379,  4380,  5659  v  k.ú  Slavkov  u  Brna  o  celkové  výměře  18.499m2,  dle
přiložené mapy, za roční nájemné ve výši 6.838,-Kč.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvu o zemědělském pachtu mezi  městem Slavkov u Brna a
panem Pavlem Obdržálkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . 

Termín: 31.7.2019

400/24/RM/2019 Žádost o propachtování pozemku parc. č.  3639/2 v k.ú. Slavkov u Brna - pan
Sovadina

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s panem Tomášem Sovadinou, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jejíž předmětem bude užívání pozemku parc. č. 3639/2 zahrada v

k.ú. Slavkov u Brna o výměře 818m2 dle přiloženého zákresu v mapě za roční pachtovné ve

výši 1,40Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy  o  zemědělském  pachtu  s  panem  Tomášem  Sovadinou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jejíž předmětem bude užívání pozemku

parc.  č.  3639/2 zahrada v k.ú.  Slavkov u Brna o výměře 818m2  dle  přiloženého

zákresu v mapě za roční pachtovné ve výši 1,40Kč/m2.

Termín: 31.7.2019

401/24/RM/2019 Kolotoče

I. Rada města souhlasí
s hostováním a s umístěním atrakcí provozovatele Emila Schulze, Zborovská 939/2, 616 00
Brno, IČ: 67587470 v aleji ulice Kaunicova ve Slavkově u Brna při konání hodů ve dnech
11.10.2019 -13.10.2019.

402/24/RM/2019 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Navrátil"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 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.  23/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna,
který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Navrátil ") v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  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.  23/1 ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov



u B., kabel NN Navrátil ") v předloženém znění.

Termín: 31.5.2019

403/24/RM/2019 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., přelož.příp.NN VAK
Vyškov"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
E.ON  Distribuce,  a.  s.,  F.  A.  Gerstnera  2151/6,  370  49  České  Budějovice,  IČ:
28085400 týkající se pozemků parc. č.  1238/1, 1252, oba ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u  Brna,  které  jsou  v  majetku města  (stavba  s  názvem "Slavkov u  B.,
přelož.příp.NN VAK Vyškov") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít  smlouvy   o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  se
společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č.  1238/1, 1252, oba
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s
názvem "Slavkov u B., přelož.příp.NN VAK Vyškov") v předloženém znění.

Termín: 28.6.2019

404/24/RM/2019 Výstavba domova pro seniory Čáslava - Zlatá Hora

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit úpravu uzavřené smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ve věci
výstavby  projektu:  "Dům pro  seniory  -  Slavkov -  Zlatá Hora"  se  společností   STAVEBNÍ
SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o. , se sídlem Tomáškova 21, Brno PSČ 615 00, IČO: 023 58 14,
dle varianty "B", která je přílohou této zprávy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. Předložit  do  ZM  úpravu  uzavřené  smlouvy  o  spolupráci  a  budoucích  převodech
infrastruktury ve věci výstavby projektu: "Dům pro seniory - Slavkov - Zlatá Hora" se
společností  STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o. , se sídlem Tomáškova 21, Brno
PSČ 615 00, IČO: 023 58 14, dle varianty "B", která je přílohou této zprávy.

Termín: 10.6.2019

405/24/RM/2019 Mgr. Havránek - smlouva o spolupráci

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o spolupráci, budoucích převodech infrastruktury a zřízení práva
stavby s panem Mgr. Radimem Havránkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dle předloženého
návrhu.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do  ZM  návrh  uzavření  smlouvy  o  spolupráci,  budoucích  převodech
infrastruktury  a  zřízení  práva  stavby  s  panem  Mgr.  Radimem  Havránkem,░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dle předloženého návrhu.

Termín: 10.6.2019

406/24/RM/2019 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Lenka Budíková

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby 2 parkovacích
stání a terasy na pozemku města s Ing. Lenkou Budíkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░  na pozemku parc. č. 1806 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 2
parkovacích stání a terasy na pozemku města s Ing. Lenkou Budíkovou, ░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░   na pozemku parc.  č.  1806 v k.  ú.  Slavkov u  Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 30.6.2019

407/24/RM/2019 Revitalizace zámeckého parku - INTERREG

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření "Dohody o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A
Slovenská  republika  -  Česká  republika"  k  projektu  "Spoznajme  historické  parky"  se
společností  Ifigénia  -  združenie na podporu turizmu, Gen.  M.  R.  Štefánika 611/2 91451
Trenčianske Teplice, IČO: 42147573 v předloženém znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  finanční  spoluúčast  na  projektu  "Spoznajme  historické  parky"  v  rámci
programu Interreg V-A Slovenská  republika  -  Česká republika  ve  výši  10% z  celkových
nákladů.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předfinancování projektu "Spoznajme historické parky" v rámci programu Interreg
V-A Slovenská republika - Česká republika ve výši dle důvodové zprávy.

408/24/RM/2019 OPZ 58 - Výběr zpracovatele - Podpora podnikání, Strukturovaná data

I. Rada města rozhoduje
o tom, že nejvhodnější nabídka na projekt: "Koncepce efektivního využití nestrukturovaných
dat ve městě Slavkov u Brna" byla podána společností Obce v datech, s.r.o., IČ: 057 55 875.



II. Rada města rozhoduje
o tom, že nejvhodnější nabídka na projekt: "Koncepce podpory podnikání ve městě Slavkov
u  Brna  -  Zpracování  strategických  dokumentů  pro  město  Slavkov  u  Brna"  byla  podána
společností AQE advisors, a.s., IČ:269 54 770.

III. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zpracování  projektu:  "Koncepce  efektivního  využití
nestrukturovaných dat ve městě Slavkov u Brna" se společností Obce v datech, s.r.o., IČ:
057 55 875.

IV. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy o dílo na zpracování projektu: "Koncepce podpory podnikání ve městě
Slavkov  u  Brna  -  Zpracování  strategických  dokumentů  pro  město  Slavkov  u  Brna"  se
společností AQE advisors, a.s., IČ: 269 54 770.

V. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zpracování  projektu:  "Koncepce  efektivního
využití  nestrukturovaných  dat  ve  městě  Slavkov  u  Brna"  se  společností  Obce  v
datech, s.r.o., IČ: 057 55 875.

Termín: 30.6.2019

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu: "Koncepce podpory podnikání ve
městě Slavkov u Brna - Zpracování strategických dokumentů pro město Slavkov u
Brna" se společností AQE advisors, a.s., IČ: 269 54 770.

Termín: 30.6.2019

409/24/RM/2019 Výběrové řízení na dodavatele plastových oken a dveří BD Litavská 1496, 1497,
1498

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností ABLAK, s.r.o., Objekt garáže ev. č. 0255, 683 03 Luleč IČ: 26890178, v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění.

Termín: 7.6.2019

410/24/RM/2019 Žádost o prodloužení nájemních smluv - Veselá, Moškvan, Lacinová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 15.02.2017 k bytu č. 5, Zlatá Hora 1228,



Slavkov u Brna, uzavřené s paní Sabinou Veselou, ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░░░  ,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31.12.2019.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 02.06.2014 k bytu č. 6, Sídliště Nádražní
1193, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Martinem Moškvanem, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31.12.2019.

III. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 27.05.2010 k bytu č. 5, Palackého nám.
123, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Lenkou Lacinovou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░ , obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31.12.2019.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatků k  nájemním smlouvám s  paní  Sabinou Veselou,  panem
Martinem Moškvanem a paní Lenkou Lacinovou.

Termín: 31.5.2019

411/24/RM/2019 Výpověď z nájmu bytu pro hrubé porušení nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje
výpověď nájemní smlouvy, která byla uzavřena s paní Martinou Mikuláškovou, ░░░░ ░░░░
░░ trvale bytem Bučovická 187, 684 01 Slavkov u Brna,  na pronájem bytu č.4, Bučovická
187, Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit výpověď nájemní smlouvy paní Mikuláškové.

Termín: 28.6.2019

412/24/RM/2019 Pronájem kanceláře na Koláčkově náměstí 727

I. Rada města schvaluje
uzavření  nájemní  smlouvy  na  pronájem  kanceláře  č.  212  o  celkové  výměře  17,30  m2

umístěné ve II.NP v administrativní budově na Koláčkově náměstí 727, Slavkov u Brna, s
firmou VYSKOČIL - ROZVOD PLYNU s.r.o., se sídlem Věteřov 142, PSČ 697 01, IČ: 25336878.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné

stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy s firmou VYSKOČIL - ROZVOD PLYNU s.r.o.



Termín: 6.6.2019

413/24/RM/2019 Pronájem prostor v suterénu polikliniky

I. Rada města schvaluje
uzavření  nájemní  smlouvy  na  pronájem  prostor  v  suterénu  budovy  polikliniky,  Tyršova
č.p.324, Slavkov u Brna -  místností  1.19 o výměře 36 m2 a 1.20 o výměře 13,15 m2,  s
Klubem seniorů Slavkov u Brna, z.s., Polní 1144, Slavkov u Brna, IČ: 08013977.  Nájemné je
stanoveno ve výši 1 Kč/rok, ostatní služby budou hrazeny v plné výši.  Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít nájemní smlouvu s Klubem seniorů Slavkov u Brna.

Termín: 7.6.2019

414/24/RM/2019 Záměr rozdělení nebytových prostor Koláčkovo náměstí 727

I. Rada města schvaluje
rozdělení  nebytových  prostor  m.  č.  214  ve  II.NP  v  administrativní  budově  Koláčkovo
náměstí 727, Slavkov u Brna v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  rozdělení nebytových prostor m. č.  214 ve II.NP v administrativní budově
Koláčkovo náměstí 727, Slavkov u Brna dle předloženého návrhu.

Termín: 7.6.2019

415/24/RM/2019 Závěrečná zpráva "Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji"
vypracováno pro správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna

I. Rada města bere na vědomí
Závěrečnou  zprávu  "Analýzu  potřebnosti  sociálních  služeb  v  Jihomoravském  kraji"
vypracovanou pro správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna a předkládá jí
k projednání zastupitelstvu města.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit  Závěrečnou  zprávu  "Analýzu  potřebnosti  sociálních  služeb  v
Jihomoravském kraji" zastupitelstvu. 

Termín: 17.6.2019

416/24/RM/2019 Žádost Linky bezpečí



I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši  5.000 K z  položky rozpočtu města určené na humanitární  účely  v  roce 2019  Lince
bezpečí, z.s. , IČ: 61383198, sídlo Ústavní 95, 181 02 Praha 8.

417/24/RM/2019 Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o nočním klidu

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit OZV č. 3/2019, kterou se mění OZV č. 1/2019 o nočním klidu, v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit OZV č. 3/2019 ke schválení v zastupitelstvu města. 

Termín: 10.6.2019

418/24/RM/2019 Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu

I. Rada města stanoví
celkový počet pracovních míst a zaměstnanců zařazených do městského úřadu s účinností
od 01.06.2019 na 82 zaměstnanců, s tím, že tato změna nebude mít vliv na výdajovou část
schváleného rozpočtu městského úřadu.

419/24/RM/2019 Žádost o individuální dotaci - Karel Rotroekl

I. Rada města schvaluje
poskytnutí  individuální  dotace Karlu Rotroeklovi,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ve  výši
49.000 Kč

II. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 49.000 Kč
Karlu Rotroeklovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  individuální  dotace  -  Karel
Rotroekl.

Termín: 31.5.2019

420/24/RM/2019 Návrh na pořízení víceúčelového komunálního vozidla

I. Rada města schvaluje
projektový záměr TSMS na pořízení víceúčelového komunálního vozidla. 



421/24/RM/2019 Stanovení odměny ředitelce ZS-A a řediteli TSMS za 1. pololetí roku 2019

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitelku ZS-A a ředitele TSMS za 1. pololetí roku 2019.

422/24/RM/2019 Služební cesty do Rakouska a Itálie

I. Rada města schvaluje
zahraniční služební cesty Mgr. Evy Oubělické, DiS. do Rakouska a Itálie dle důvodové zprávy
v období od 12. do 16. června 2019.

423/24/RM/2019 Čerpání investičního fondu ZS - A

I. Rada města schvaluje
čerpání  investičního  fondu  Zámku  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvková  organizace,  ve  výši
582.857 Kč.

424/24/RM/2019 Rozpočtové opatření ZS - A č. 2

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

425/24/RM/2019 Rozpočtové opatření ZS - A č. 3

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění

426/24/RM/2019 Rozpočtové opatření ZS - A č. 4

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění

427/24/RM/2019 Pravidla pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení

I. Rada města schvaluje
Pravidla pro poskytování  odměn ředitelům škol  a školských zařízení s účinností  od roku
2019.

428/24/RM/2019 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol  a  školských zařízení  za  1.  pololetí
2019

I. Rada města schvaluje



výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 1. pololetí roku 2019 v
předloženém znění.

429/24/RM/2019 ZŠ Komenského - projektový záměr na bezbarérový přístup a učebnu přírodních
věd

I. Rada města schvaluje
realizaci projektu "Učebna přírodních věd a bezbariérový přístup" v ZŠ Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace. Jako gestora projektu jmenuje starostu města Bc. Michala
Boudného.

430/24/RM/2019 MŠ Zvídálek - žádost o možnost přijetí finančního daru

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
přijetí finančního daru ve výši 20.000,-Kč dle předložené zprávy.

431/24/RM/2019 MŠ Zvídálek - žádost o neinvestiční účelový příspěvek

I. Rada města schvaluje
neinvestiční účelový příspěvek ve výši 95 tis. Kč na výměnu podlahové krytiny ve třídách
Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

432/24/RM/2019 MŠ Zvídálek - zpráva z přijímacího řízení

I. Rada města bere na vědomí
zprávu  o  přijímacím  řízení  na  školní  rok  2019/2020  do  Mateřské  školy  Zvídálek,
Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

433/24/RM/2019 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

vypustit ze sledování bod:

50/3 z 3. řádného zasedání ZM - 23. 3. 2015

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

434/24/RM/2019 Program 6. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 6. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

435/24/RM/2019 Jmenování člena do komise pro zahraniční vztahy



I. Rada města jmenuje
paní Hanu Nectoux Frkalovou členkou komise pro zahraniční vztahy.

436/24/RM/2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, ZS-A

I. Rada města schvaluje
uzavření  předložené  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje  na
realizaci  projektu "Zkvalitnění  služeb poskytovaných informačním centrem návštěvníkům
formou pořízení  nové tiskárny a cizojazyčných brožur",   mezi  Jihomoravským krajem, se
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337,  jako poskytovatelem, městem
Slavkov u Brna jako zřizovatelem a Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvkovou organizací
jako příjemcem.

437/24/RM/2019 VZ "Veřejná infrastruktura ke stanicím HZS JMK a ZZS JMK" - výběr zhotovitele

I. Rada města rozhoduje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, že nejvhodnější nabídka na realizaci
stavebních  prací  na  akci  "Veřejná  infrastruktura ke  stanicím HZS JMK a  ZZS  JMK" byla
předložena uchazečem VS - build, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice, IČ28312015.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku: "Veřejná infrastruktura ke stanicím HZS JMK a ZZS
JMK" se  společností  VS -  build,  s.r.o.,  Družstevní  369,  664 43 Želešice,  IČ28312015 po
uplynutí doby pro podání námitek.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít smlouvu o dílo na akci: "Veřejná infrastruktura ke stanicím HZS JMK a ZZS
JMK"   se  společností  VS  -  build,  s.r.o.,  Družstevní  369,  664  43  Želešice,
IČ28312015 po uplynutí doby pro podání námitek.

Termín: 31.7.2019

438/24/RM/2019 Mirror - smlouva o spolupráci

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o spolupráci, budoucích převodech infrastruktury a zřízení práva
provést stavbu se společností Mirror Development s.r.o., Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno,
IČ: 277 41 036 dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do  ZM  návrh  na  schválení  uzavření  smlouvy  o  spolupráci  a  budoucích
převodech  infrastruktury  se  společností  Mirror  Development  s.r.o.,  Wintrova
2853/30a, 628 00 Brno, IČ: 277 41 036 dle předloženého návrhu.



Termín: 10.6.2019

439/24/RM/2019 Odměny členům zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout
podle  §  76  z.č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v  platném znění,  mimořádnou
odměnu  za  splnění  mimořádných  a  zvlášť  závažných  úkolů  města  následujícím  členům
zastupitelstva města:

Bc.  Michal  Boudný,  Ing.  Marie  Jedličková  -  především  za  zajištění  významných
investičních akcí (zejména obnova valů a zámecké zdi, obnova komunikací ve městě),
práce na přípravě strategických dokumentů z projektu V 80, projektu finančního řízení
města a  jeho příspěvkových organizací,  realizaci  projektu  MAP II  školství,  zahájení
spolupráce s městským architektem, výsledek auditu hospodaření města bez výhrad -
"A",
Vendula Andrlová, Mgr. Jana Bangová, Bc. Libor Eliáš, Veronika Hrušecká, Ing. Hynek
Charvat,  Ing.  Ivan  Charvát,  Ing.  arch.  Dušan  Jakoubek,  Mgr.  Petr  Jeřábek,  Mgr.
Přemysl  Jeřábek,  Mgr.  Petr  Kostík,  Mgr.  Renáta Macharová,   Mgr.  Vladimír  Soukop,
Dagmar  Živníčková  -  za  účast  na  projednávání  a  schvalování  nejdůležitějších
rozhodnutí  zastupitelstva města -  zejména závěrečný účet města,  změna územního
plánu města,  vytvoření  podmínek pro výstavbu obchodního centra a další  investiční
výstavbu  ve  městě,  rozhodování  o  majetkových  záležitostech  vyhrazených
zastupitelstvu města,

každému ve výši nejvyšší měsíční odměny, která mu náleží v kalendářním roce 2019.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  na  poskytnutí  mimořádných  odměn  členům
zastupitelstva města.

Termín: 31.5.2019


