
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 61. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 6.4.2020

961/61/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném užívání nebytových prostor a movitého
majetku - HZS Jmk

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr bezplatného užívání níže uvedených nebytových prostor a movitého
majetku:

- elektrickou bránu umístěnou na pozemku parc.č. 340/2 v k.ú. Slavkov u Brna,
- branku umístěnou na pozemku parc. č. 340/2 v k.ú. Slavkov u Brna,
- sloupky na čtečky, které jsou umístěné na pozemku parc.č. 340/2 v k.ú. Slavkov u
Brna,
- sjezd do areálu na pozemku parc. č. 340/2 v k.ú. Slavkov u Brna,
- 2 ks návěstidel světelného signalizačního zařízení umístěných na pozemcích parc.
č. 338/1 a parc.č. 339/6 v k.ú. Slavkov u Brna,
- plot, vč. sloupků a dílců na pozemku parc. č. 340/2 v k.ú. Slavkov u Brna,
- čst přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 340/2 v k.ú. Slavkov u Brna,
- 10 parkovacích míst zbudovaných na pozemku parc. č. 340/2 v k.ú. Slavkov u Brna,
- zeleň nacházející se na pozemku parc. č. 340/2 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 10.4.2020

962/61/RM/2020 Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 11.06.2012 - spol. Rostěnice, a.s.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr pachtu pozemku parc. č. 1083/29 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o

celkové výměře 6.444m2.

Termín: 10.4.2020

963/61/RM/2020 Hasičská stanice Čs.Armády - pachtovní smlouva - splašková kanalizace

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit smlouvu o zajištění provozu a pachtu splaškové kanalizace nové hasičské stanice na
ul. Čs.Armády se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01
Vyškov, IČ: 494 54 587 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o zajištění provozu a pachtu
splaškové  kanalizace  nové  hasičské  stanice  na  ul.  Čs.Armády  se  společností
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54
587 v předloženém znění.

Termín: 29.5.2020

964/61/RM/2020 RD Audo - dodatek č.1 ke smlouvě o výstavbě

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření dodatklu č.1 k plánovací smlouvě uzavřené dne 20.12.2017 se společností
RD AUDO spol. s r.o., IČ: 256 60 837 dle předloženého návrhu s tím, že SO 1A bude doplněn
o asfaltový kryt.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrh na uzavření dodatku č.1 k plánovací smlouvě uzavřené dne
20.12.2017 se společností RD AUDO spol. s r.o., IČ: 256 60 837 dle bodu I.

Termín: 20.4.2020

965/61/RM/2020 Žádost Ing. arch. Snášel - Lesní

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. informovat  Ing.  arch.  Jana  Snášela  o  současném  stavu  uzavřených  smluvních
ujednání ve věci výstavby veřejné infrastruktury ulice Lesní, dle kterých není možné
bez  dohody  zainteresovaných  smluvních  stran  a  vlastníků  sousedních  pozemků
podané žádosti vyhovět.

Termín: 30.4.2020

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zaslat vlastníkům pozemků, kterým bude výstavbou veřejné infrastruktury na ulici
Lesní zhodnocen pozemekm, informaci,  že město Slavkov u Brna by pro zajištění
této výstavby přivítalo společnou smlouvu o výstavbě a vyzvat je ke společnému
jednání.

Termín: 30.4.2020

966/61/RM/2020 Regenerace sídliště Nádražní - schválení studie

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu  města  schválit  studii  Regenerace  sídliště  Nádražní  Slavkov  u  Brna  dle
předložené situace z března 2020, která je přílohou této zprávy.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  ke  schválení  studii  Regenerace  sídliště  Nádražní
Slavkov u Brna dle předložené situace z března 2020.

Termín: 20.4.2020

967/61/RM/2020 Koláčkovo náměstí - změna návrhu řešení

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit zajištění nového stavebně architektonického řešení lokality Koláčkovo náměstí od
ulice Slovákova po ulici Brněnská formou oslovení architektonických ateliérů k předložení
jejich návrhů řešení.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrh řešení projektu Koláčkovo náměstí.

Termín: 20.4.2020

968/61/RM/2020 Rekonstrukce zateplení střechy nové budovy ZŠ Komenského

I. Rada města informuje zastupitelstvo města
o  stavu  projektu:  "Rekonstrukce  zateplení  střechy  nové  budovy  ZŠ
Komenského" dle předloženého projektového záměru.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM informaci k projektu  "Rekonstrukce zateplení střechy nové budovy
ZŠ Komenského".

Termín: 8.6.2020

969/61/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 60. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

874/52 z 52. schůze RM - 10. 2. 2020
927/56 z 56. schůze RM - 9. 3. 2020
944/60, 948/60, 949/60 z 60. schůze RM - 23. 3. 2020

    další úkoly trvají.

970/61/RM/2020 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města



schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

Č. SRO
Č. náv.

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

 8 8

30 36 2310 2132 FO - Vak - pohledávka z nájemného 3 400

71 71 6409 5901 OVV - Nav. pol. nespecifikovaná rezerva 3 400

 9

9

30 36 1122 FO - Nav. pol. DPPO obce 4 043 700

71 71 6409 5901 OVV - Nav. pol. nespecifikovaná rezerva 176 800

30 36 6399 5365 FO - DPPO obce 3 866 900

 10 10

20 22 1334 ŽP - Odvody za odnětí zemědělské půdy 244 900

20 22 3769 2212 ŽP - Pokuty 29 000

30 36 1361 136141 FO - Správní poplatky VHP 1 000

30 36 1383 FO - Zrušený odvod z VHP 50 200

30 36 6171 2143 FO - Kurzové rozdíly 2 600

30 36 6409 2324 FO - Omylové platby 2019 64 400

40 41 1361 IR - Správní poplatky 2 900

60 61 4121 VV - Veřejnoprávní smlouvy 34 000

60 61 3639 2212 VV - Sankční platby pokuty 9 200

60 63 2299 2212 DSH -Pokuty 22 800

80 81 6171 2111 MěÚ - Služby 500

71 71 6409 5901 OVV - Nav. pol. nespecifikovaná rezerva 461 500

 11 11

60 61 6402 2222 98348 VV - Finanční vypořádání Volby EU 1 600

71 71 6409 5901 OVV - Nav. pol. nespecifikovaná rezerva 1 600

 12 12

71 71 2510 5512 OVV - Podpora podnikání 200 000

71 71 6409 5901 OVV - Sníž. pol. nespecifikované rezervy -200 000

13

40 41 2219 6121 578 IR - Zař. nové pol. Studie Koláčkovo nám. 300 000

 13 71 71 6409 5901 OVV - Sníž. pol. nespecifikované rezervy -300 000

 14 14

30 36 1111 FO - DPFO placená plátci -2 801 000

30 36 1112 FO - DPFO placená poplatníky -44 000

30 36 1113 FO - DPFO vybíraná srážkou -240 000

30 36 1121 FO - DPPO -2 015 000

30 36 1211 FO DPH -5 111 000

30 31 3639 2122 3639 FO - TSMS - uložení odvodu z IF 921 000

30 32 3315 2122 1601 FO - ZS-A - uložení odvodu z IF 127 000

30 33 3111 2122 1401 FO - MŠ Zvídálek  - uložení odvodu z IF 5 000

30 33 3113 2122 1406 FO - ZŠ Komenského  - uložení odvodu z IF 671 000

30 33 3113 2122 1405 FO - ZŠ Tyršova - uložení odvodu z IF 262 000

30 33 3231 2122 1407 FO - ZUŠ - uložení odvodu z IF 350 000



30 36 3421 2122 1403 FO - DDM - uložení odvodu z IF 387 000

30 31 3639 5351 3639 FO - TSMS - snížení příspěvku na provoz -1 002 900

30 32 3315 5351 1601 FO - ZS-A - snížení příspěvku na provoz -558 100

30 32 3315 5351 33991 FO - ZS-A - zrušení ÚNP Dny Slavkova -250 000

30 33 3111 5351 1401 FO - MŠ Zvídálek  - snížení příspěvku na provoz -84 100

30 33 3113 5331 1406 FO - ZŠ Komenského  - snížení příspěvku na provoz -725 900

30 33 3113 5331 1405 FO - ZŠ Tyršova - snížení příspěvku na provoz -738 800

30 33 3231 5331 1407 FO - ZUŠ - snížení příspěvku na provoz -200 000

30 36 3421 5331 1403 FO - DDM - snížení příspěvku na provoz -87 800

80 81 6171 5137 51371 MěÚ - Snížení pol. DDHM - ICT -200 000

80 81 6171 5137 51372 MěÚ - Snížení pol.  DDHM - ostatní -600 000

80 81 6171 5167 51671 MěÚ - Snížení pol. služby - školení -200 000

80 81 6171 5171 51711 MěÚ - Snížení pol. opravy - majetek -150 000

80 81 6171 6121 MěÚ - Snížení pol. kotelna čp. 260 -450 000

80 81 6171 6123 MěÚ - Snížení pol. dopravní prostředky -200 000

90 91 5311 6122 MěP - Zrušení pol. - stroje, přístr. (kamerový systém) -600 000

60 61 3399 5194 902 VV - Sníž. pol. Sbor pro občanské záležitosti -50 000

60 63 2223 5169 DSH - BESIP -20 000

71 71 3399 5169 33993 OVV - Den osvobození -80 000

71 71 6223 5169 OVV - Komise pro zahraniční vztahy -100 000

71 71 6171 5169 61711 OVV - Sníž. pol. propagace -100 000

71 71 3429 5229 404 OVV - Sníž. pol. Dotace na veřejnoprospěšné č. -300 000

71 71 6409 5901 OVV - Snížení  pol. nespecifikované rezervy -790 400

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

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

Termín: 30.6.2020

971/61/RM/2020 Účetní závěrka města Slavkov u Brna za účetní rok 2019

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 31.12.2019.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výsledek hospodaření běžného účetního období města Slavkov u Brna za rok 2019
ve výši 11.533.432,09 Kč z hlavní činnosti  a ve výši 4.601.538,52 Kč z hospodářské činnosti.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města



schválit  rozdělení  hospodářského  výsledku  města  Slavkov  u  Brna   za  rok  2019   -
převedení finančních prostředků  ve výši 27.141.176,89 Kč do Fondu rezerv a rozvoje města
Slavkov u Brna, převedení finančních prostředků ve výši 5.828.317,52 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: 30.6.2020

972/61/RM/2020 Účetní závěrka ZS-A, příspěvková organizace za rok 2019

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 31.12.2019 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený  výsledek  hospodaření  v  předloženém  znění   -  Zámek  Slavkov  -  Austerlitz,
příspěvková organizace za rok 2019 ve výši  958.095,98 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2019   Zámku  Slavkov  -  Austerlitz,
příspěvková organizace přidělením  do  rezervního  fondu  příspěvkové  organizace  ve  výši
958. 095, 98 Kč.

IV. Rada města schvaluje
čerpání rezervního fondu PO ZS-A   do výše 558.095,98 Kč na provoz.

V. Rada města schvaluje
uložení odvodu finančních prostředků z investičního fondu PO ZS-A ve výši 127.000 Kč do
rozpočtu města Slavkov u Brna.

VI. Rada města schvaluje
uložení odvodu příspěvku na provoz PO ZS-A ve výši 808.100 Kč.

973/61/RM/2020 Účetní závěrka TSMS, příspěvková organizace za rok 2019

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 31.12.2019 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění  - Technické služby města Slavkov u
Brna, příspěvková organizace za rok 2019 ve výši  1.002.878,40 Kč.



III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019  Technické služby města Slavkov u
Brna, příspěvková organizace přidělením do rezervního fondu  příspěvkové organizace ve
výši  1.002.878,40 Kč.

IV. Rada města schvaluje
čerpání rezervního fondu PO TSMS  do výše 1.002.878,40 Kč na provoz.

V. Rada města schvaluje
uložení odvodu finančních prostředků z investičního fondu PO TSMS ve výši 921.000 Kč do
rozpočtu města Slavkov u Brna.

VI. Rada města schvaluje
uložení odvodu příspěvku na provoz PO TSMS ve výši 1.002.900 Kč.

974/61/RM/2020 Účetní závěrka ZŠ Komenského, příspěvková organizace za rok 2019

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 31.12.2019 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený  výsledek  hospodaření  v  předloženém  znění   -  Základní  škola  Komenského,
příspěvková organizace za rok 2019 ve výši  1.125.819,97 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2019  Základní  školy  Komenského,
příspěvkové  organizaci  přidělením  do  rezervního  fondu  příspěvkové  organizace  ve
výši 1.125.819,97 Kč.

IV. Rada města schvaluje
čerpání rezervního fondu PO ZŠ Komenského do výše 725.819,97 Kč na provoz.

V. Rada města schvaluje
uložení  odvodu  finančních  prostředků  z  investičního  fondu  PO  ZŠ  Komenského  ve  výši
671.000 Kč do rozpočtu města Slavkov u Brna.

VI. Rada města schvaluje
uložení odvodu příspěvku na provoz PO ZŠ Komenského ve výši 725.900 Kč.

975/61/RM/2020 Účetní závěrka ZŠ Tyršova, příspěvková organizace za rok 2019

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 31.12.2019 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění  - Základní škola Tyršova, příspěvková



organizace za rok 2019 ve výši  738.774,70 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2019   Základní  školy  Tyršova,
příspěvkové  organizace  přidělením  do  rezervního  fondu  příspěvkové  organizace  ve
výši 738.774,70 Kč.

IV. Rada města schvaluje
čerpání rezervního fondu PO ZŠ Tyršova do výše 738.774,70 Kč na provoz.

V. Rada města schvaluje
uložení odvodu finančních prostředků z investičního fondu PO ZŠ Tyršova ve výši 262.000
Kč.

VI. Rada města schvaluje
uložení odvodu příspěvku na provoz PO ZŠ Tyršova ve výši 738.800 Kč.

976/61/RM/2020 Účetní závěrka MŠ Zvídálek, příspěvková organizace za rok 2019

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 31.12.2019 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění - Mateřská škola Zvídálek, příspěvková
organizace za rok 2019 ve výši  84.106,50 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2019   Mateřská  škola  Zvídálek,
příspěvková organizace přidělením do rezervního fondu ve výši 84.106,50 Kč.

IV. Rada města schvaluje
čerpání rezervního fondu PO MŠ Zvídálek do výše 84.106,50 Kč na provoz.

V. Rada města schvaluje
uložení odvodu finančních prostředků z investičního fondu PO MŠ Zvídálek ve výši 5.000 Kč.

VI. Rada města schvaluje
uložení odvodu příspěvku na provoz PO MŠ Zvídálek ve výši 84.100 Kč.

977/61/RM/2020 Účetní závěrka DDM, příspěvková organizace za rok 2019

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 31.12.2019 v
předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění  - DDM, příspěvková organizace za rok



2019 ve výši  87.778,27 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2019  DDM,  příspěvkové  organizace
přidělením  do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 87.778,27 Kč.

IV. Rada města schvaluje
čerpání rezervního fondu PO DDM  do výše 87.778,27 Kč na provoz.

V. Rada města schvaluje
uložení odvodu finančních prostředků z investičního fondu PO DDM ve výši 387.000 Kč do
rozpočtu města Slavkov u Brna.

VI. Rada města schvaluje
uložení odvodu příspěvku na provoz PO DDM ve výši 87.800 Kč.

978/61/RM/2020 Účetní závěrka ZUŠ, příspěvková organizace za rok 2019

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 31.12.2019 v
předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění - ZUŠ, příspěvková organizace za rok
2019 ve výši  316.788,94 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2019  ZUŠ,  příspěvkové  organizace
přidělením do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši  316.788,94 Kč.

IV. Rada města schvaluje
čerpání rezervního fondu PO ZUŠ do výše 316.788,94 Kč na provoz.

V. Rada města schvaluje
uložení odvodu finančních prostředků z investičního fondu PO ZUŠ ve výši 350.000 Kč do
rozpočtu města Slavkov u Brna.

VI. Rada města schvaluje
uložení odvodu příspěvku na provoz PO ZUŠ ve výši 200.000 Kč.

979/61/RM/2020 Dotační program Podpora podnikání

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit dotační program "Podpora podnikání" včetně jejich příloh v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové



1.1. předložit  dotační  program Podpora podnikání  v  předloženém znění  zastupitelstvu

Termín: 30.6.2020

980/61/RM/2020 Návrh Fondu dopravní infrastruktury

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Fond dopravní infrastruktury v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit Fond dopravní infrastruktury v předloženém znění zastupitelstvu města.

Termín: 30.6.2020

981/61/RM/2020 Návrh tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  tvorbu  a  čerpání  Fondu  rezerv  a  rozvoje  města  Slavkov  u  Brna  v  roce  2020  v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  tvorbu  a  čerpání  Fondu  rezerv  a  rozvoje  města
Slavkov u Brna v roce 2020 v předloženém znění.

Termín: 31.5.2020

982/61/RM/2020 Tvorba a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2020

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit tvorbu a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2020 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  na  jednání  zastupitelstva  města  ke  schválení tvorbu  a  čerpání  Fondu
správy majetku pro rok 2020 v předloženém znění.

Termín: 20.4.2020

983/61/RM/2020 Prominutí nájemného nájemcům nebytových prostor

I. Rada města schvaluje
prominutí  nájemného za  měsíce  duben  a  květen  2020  nájemcům  nebytových  prostor  v
majetku města,  uvedených v příloze č. 1,  kteří museli v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu  a  vládního  opatření  týkajícího  se  zákazu  maloobchodního  prodeje  zboží  a  služeb



uzavřít své provozovny.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  prominutí  nájemného  za  měsíce  duben  a  květen  2020  nájemcům  nebytových
prostor v majetku města,  uvedených v příloze č. 2,  kteří museli v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu a vládního opatření týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje zboží a
služeb uzavřít své provozovny.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit na jednání zastupitelstva města návrh na prominutí nájemného za měsíce
duben a květen 2020 nájemcům nebytových prostor v majetku města,  uvedených v
příloze č. 2,   kteří museli  v souvislosti  s  vyhlášením nouzového stavu a vládního
opatření  týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje zboží  a služeb uzavřít  své
provozovny.

Termín: 20.4.2020

984/61/RM/2020 Zpráva o činnosti oddělení životního prostředí za rok 2019

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti oddělení životního prostředí, OSÚÚPŽP za rok 2019.

985/61/RM/2020 Zápis z komise pro životní prostředí č. 32/2020

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 32/2020 z komise pro životní prostředí.

986/61/RM/2020 Zpráva o činnosti komise pro životní prostředí za rok 2019

I. Rada města bere na vědomí
předloženou  zprávu o činnosti komise pro životní prostředí za rok 2019.

987/61/RM/2020 Křesťanská mateřská škola Karolínka - individuální dotace

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí individuální dotace Křesťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově u
Brna, Malinovského 280, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 71341251 ve výši 220 000 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení žádost o poskytnutí individuální dotace
Křesťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově u Brna, Malinovského 280, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 71341251, v předloženém znění.



Termín: 10.4.2020

988/61/RM/2020 Zástupci města na VH Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. a Respono, a. s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1. delegovat zástupce města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s., IČ: 49454587, paní Ing. Marii Jedličkovou, místostarostku města Slavkova u Brna.
Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora
Eliáše, člena rady města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a
ke všem právním jednáním dle programu valné hromady, stanov a.s. a platných právních
předpisů.

2. delegovat zástupce města na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., IČ: 49435612,
pana Bc. Michala Boudného, starostu města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo
pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města
Slavkova  u  Brna.  Delegovaný  zástupce  je  zmocněn  k  hlasování  a  ke  všem  právním
jednáním  akcionáře  dle  programu  valné  hromady,  stanov  a.s.  a  platných  právních
předpisů.

989/61/RM/2020 Schválení společenské úsluhy - poskytování roušek

I. Rada města bere na vědomí
bezplatné  poskytnutí  roušek  a  desinfekčních  prostředků  občanům/obyvatelům  města
Slavkov u Brna, ke kterému došlo do dnešního dne.

II. Rada města schvaluje
bezplatné poskytování roušek a desinfekčních prostředků, případně další materiál a služby
nezbytné ke zmírnění epidemie nového koronaviru, občanům/obyvatelům města Slavkov u
Brna a svěřuje starostovi  města Bc. Michalu Boudnému rozhodování  s  tím spojená,  a to
maximálně do výše prostředků určených v rozpočtu města na mimořádné události a krizové
stavy.

990/61/RM/2020 Prodloužení servisní smluvy kopírovacího stroje

I. Rada města souhlasí

1. s uzavřením Doplňku servisní smlouvy o provádění technické péče na stroji XEROX typu
WC3655,  výrobní  číslo  3353185836,  se  společností  SPIN  SERVIS  s.r.o.,  Škroupova
3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  Doplňku  servisní  smlouvy  o  provádění  technické  péče  na  stroji
XEROX typu WC3655, výrobní číslo 3353185836, se společností SPIN SERVIS s.r.o.,
Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v předloženém znění.

Termín: 30.4.2020

991/61/RM/2020 Čerpání investičního fondu ZS - A



I. Rada města schvaluje
čerpání  investičního  fondu  Zámku  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvkové  organizace,  ve  výši
72.500 Kč v souvislosti s novými webovými stránkami organizace.

992/61/RM/2020 MŠ Zvídálek - změna termínu zápisu do MŠ Zvídálek

I. Rada města bere na vědomí
změnu termínu zápisu do Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí  495,  Slavkov u
Brna, příspěvková organizace, na školní rok 2020/2021.

993/61/RM/2020 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

považovat za splněné body:

159/10 z 10. zasedání ZM - 9. 12. 2019
184/11, 196/11 z 11. zasedání ZM - 2. 3. 2020

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

994/61/RM/2020 Program 12. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 12. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


