
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 101. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 16.10.2017

2209/101/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 100. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

1908/83 z 83. schůze RM - 17.05.2017
2123/95 z 95. schůze RM - 28.08.2017
2146/96 z 96. schůze RM - 06.09.2017
2166/97, 2169/97 z 97. schůze RM - 18.09.2017
2192/99, 2198/99 z 99. schůze RM - 02.10.2017

další úkoly trvají.

2210/101/RM/2017 Žádost o prodej pozemků ve vlastnictví města - Ing. Charvat

I. Rada města materiál odkládá

2211/101/RM/2017 Žádost o prodej pozemku - pan Přemek Florian

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s prodejem pozemku parc. č. 2579/4 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

702m2  dle přiložené mapy z vlastnictví města do vlastnictví pana Přemka Floriana,░░░░

░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  za kupní  cenu ve výši  380,88Kč/m2  bez  DPH stanovenou
znaleckým  posudkem  č.  3665-120-2017.  Náklady  související  s  převodem  nemovitosti
(správní poplatek za návrh na vklad a znalecký posudek) uhradí kupující. Daňové povinnosti
budou splněny dle zákona.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  k  projednání  žádost  o   prodej  pozemku  parc.  č.

2759/4 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 702m2.

Termín: 11.12.2017

2212/101/RM/2017 Návrh směny - manželé Navrátilovi



I. Rada města materiál odkládá
.

2213/101/RM/2017 Žádost o směnu pozemků - pan Červinka - doplnění

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zahájit jednání s manželi Kočí ve věci jejich nabídky na úpravu majetkových vztahů
k pozemkům v dané lokalitě.

Termín: 30.11.2017

2214/101/RM/2017 Stavby garáží na pozemcích města - majetkoprávní vypořádání

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zahájit jednání s vlastníky staveb - garáží ve věci prodeje pozemků ve vlastnictví
města, na nichž garáže stojí.

Termín: 30.11.2017

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zveřejnit informaci, že město hledá vlastníka stavby garáže na pozemcích parc. č.
2636/14 a parc. č. 2636/30 v k.ú. Slavkov u Brna. Doba zveřejnění 60dnů.

Termín: 20.10.2017

2215/101/RM/2017 Darovací smlouva - infrastruktura Slunečná

I. Rada města souhlasí
s   uzavřením  předložené  darovací  smlouvy  na  předání  veřejné  infrastruktury  na  ulici
Slunečná do majetku města z majetku pana Dana Navrátila, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předložené darovací smlouvy na předání veřejné infrastruktury na
ulici Slunečná do majetku města z majetku pana Dana Navrátila, bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ .

Termín: 30.10.2017

2216/101/RM/2017 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - VaK



I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.05.201 s  panem Jiřím Horáčkem a
paní Gabrielou Ševčíkovou, oba výše uvedení společně bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ a,  jejíž předmětem bude přefakturace vodného a stočného k pozemku parc. č. 2639/1 v
k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města souhlasí
s uzavření  přiložené smlouvy o dodávce vody a  odvádění odpadních vod v předloženém
znění se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., sídlem Brněnská 410/13, 68201
Vyškov, IČ49454587.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.05.2017 s  panem Jiřím
Horáčkem a paní  Gabrielou Ševčíkovou,  oba výše uvedení společně bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a, jejíž předmětem bude přefakturace vodného a stočného
k pozemku parc. č. 2639/1 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 30.11.2017

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit  uzavření  přiložené smlouvy o  dodávce  vody  a  odvádění  odpadních  vod  v
předloženém  znění  se  společností  Vodovody  a  kanalizace  Vyškov,  a.s.,  sídlem
Brněnská 410/13, 68201 Vyškov, IČ49454587.

Termín: 30.11.2017

2217/101/RM/2017 Rekonstrukce ulice Slovanská - TDI - dodatek č.1 příkazní smlouvy

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.1  příkazní  smlouvy  se  společností  EXACT  ING,  s.r.o.,  Nezamyslova
1423/6,  615  00  Brno,  IČ:  292  36  517  na  výkon  technického  dozoru  investora  na  akci
"Rekonstrukce ulice Slovanská" dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.1  příkazní  smlouvy  se  společností  EXACT  ING,  s.r.o.,
Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno, IČ: 292 36 517 na výkon technického dozoru
investora  na  akci  "Rekonstrukce  ulice  Slovanská"  dle  podmínek  uvedených  v
důvodové zprávě.

Termín: 27.10.2017

2218/101/RM/2017 Výsledek VZ - OPZ Výzva č.33 - Strategie

I. Rada města rozhoduje



na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: "Vytvoření Strategie
města  a  Strategie  efektivního  hospodaření  pro  město  Slavkov  u  Brna",  že  nejvhodnější
nabídku předložil uchazeč AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ:269
54 770

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: "Vytvoření Strategie města a
Strategie efektivního hospodaření pro město Slavkov u Brna", se společností AQE
advisors, a.s.,  tř.  Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ:269 54 770 za podmínky
kladného stanoviska poskytovatele dotace v rámci kontroly této zakázky.

Termín: 31.10.2017

2219/101/RM/2017 Návrh na obsazení bytu č. 1, Litavská 1496,Slavkov u Brna

I. Rada města materiál odkládá

2220/101/RM/2017 Opětovné podání žádosti o udělení souhlasu s umístěním sídla firmy

I. Rada města neschvaluje
opětovné vydání souhlasu s umístěním sídla firmy pro společnost Geminiconsult s.r.o. na
adrese Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, PSČ 684 01.

2221/101/RM/2017 Žádost o poskytnutí finančního daru

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  poskytnutí  peněžitého daru pro: Diecézní charita Brno,  IČ: 44990260, se sídlem
Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9 ve výši 30 000 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Marii Jedličkové

1.1. předložit žádost o poskytnutí peněžitého daru v předloženém znění zastupitelstvu
města.

Termín: 11.12.2017

2222/101/RM/2017 Seznam osob, kterým byl poskytnut příspěvek na částečné pokrytí nákladů na
poplatek za komunální odpad v roce 2017

I. Rada města schvaluje
poskytnutí daru z rozpočtu města na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální



odpad, a to ve výši a osobám tak, jak je uvedeno  v příloze této zprávy. 

2223/101/RM/2017 Prodloužení servisních smluv kopírovacích strojů

I. Rada města souhlasí

1. s uzavřením pěti Doplňků servisní smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX
typu  P3635  (výrobní  čísla  3968235132  a  3968248242)  umístěných  na  odboru  SV  a
oddělení  SM,  a  typu  WC5225  (výrobní  čísla  3315773066,  3315771624  a
3316618030) umístěné na odborech IR a oddělení ŽP a ŽÚ, 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  pěti  Doplňků  servisní  smlouvy  o  provádění  technické  péče  na
strojích  XEROX  typu  P3635  (výrobní  čísla  3968235132  a  3968248242)  a  typu
WC5225 (výrobní  čísla  3315773066,  3315771624  a  3316618030)  se  společností
SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v předložených
zněních.

Termín: 31.10.2017

2224/101/RM/2017 Organizační změna v oddělení správy majetku

I. Rada města bere na vědomí
záměr organizačních změn v oddělení správy majetku od 1.1.2018 při zachování současného
objemu pracovních úvazků.

II. Rada města stanoví
celkový počet pracovních míst a zaměstnanců zařazených do městského úřadu s účinností
od 1.1.2018 na 78 zaměstnanců.

2225/101/RM/2017 Skleníky v areálu Zámku Slavkov - Austerlitz

I. Rada města materiál odkládá

2226/101/RM/2017 ZŠ Komenského - úprava rozpočtu

I. Rada města schvaluje
napojení  rezervního  fondu  (SÚ  413)  ZŠ  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace ve výši 110.000 Kč na rozpočet organizace.

II. Rada města schvaluje
úpravu  rozpočtu  ZŠ  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace,  tak,  jak  je
uvedeno v důvodové zprávě.

2227/101/RM/2017 MŠ Zvídálek - žádost o přijetí finančního daru



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


