
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 107. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 4.12.2017

2337/107/RM/2017 Oprava fasád budov radnice - dodatek č. 2 k SOD

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo z 27.3.2017 se společností Tocháček spol. s r.o.,
IČ:44961367, Slovinská 36, 612 00 Brno,  v rámci projektu: "Obnova fasád budov radnice
čp. 64 a čp. 65 - Slavkov u Brna" dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo z 27.3.2017 se společností Tocháček
spol. s r.o.,  IČ:44961367, Slovinská 36, 612 00 Brno,  v rámci projektu: "Obnova
fasád budov radnice čp. 64 a čp. 65 - Slavkov u Brna" dle předloženého návrhu.

Termín: 11.12.2017

2338/107/RM/2017 Slunečná - pachtovní smlouva - vodovodní řad a kanalizační stoka

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit smlouvy o zajištění provozu a pachtu vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici
Slunečná 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 smlouvy o zajištění  provozu a pachtu
vodovodního řadu a kanalizační stoky se společností Vodovody a kanalizace Vyškov,
a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587 v předloženém znění.

Termín: 11.12.2017

2339/107/RM/2017 Smlouva o právu provést stavbu pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel VN
smyčka TS HEROLD"

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  se  společností  E.ON  Distribuce,  a.s.,  F.  A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, týkající se pozemku parc. č.
4814 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, dle přiložené situace
(stavba s názvem "Slavkov, kabel VN smyčka TS HEROLD") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností E.ON Distribuce, a.s.,



F.  A.  Gerstnera  2151/6,  370  01  České  Budějovice,  IČO  28085400,  týkající  se
pozemku parc. č.  4814 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je
město,  dle  přiložené  situace  (stavba  s  názvem  "Slavkov,  kabel  VN  smyčka  TS
HEROLD").

Termín: 31.1.2018

2340/107/RM/2017 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - AZ Steeltrading

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené dohody o podmínkách vybudování stavby 2 ks vodovodních a 2 ks
kanalizačních  přípojek  na  pozemku  parc.  č.  2902  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  ve
vlastnictví  města,  se  společností  AZ  Steeltrading  s.r.o.,  Božetěchova  3003/133,  IČO
29368740, 612 00 Brno.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby 2 ks vodovodních a 2 ks
kanalizačních přípojek na pozemku parc. č. 2902 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města, se společností AZ Steeltrading s.r.o., Božetěchova 3003/133, IČO
29368740, 612 00 Brno.

Termín: 31.12.2017

2341/107/RM/2017 Generální finanční ředitelství - dodatek č. 20

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 5.1.1994 ve
znění dodatků č. 1- 19, s Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím,  se sídlem
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město, IČ: 72080043, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 20 s Generálním finančním ředitelstvím.

Termín: 29.12.2017

2342/107/RM/2017 Žádost o pronájem prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u
Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s firmou EYES OPTIK, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 3/13, 682 01
Vyškov,  IČ: 29262381,  na pronájem prostor sloužících k podnikání   -  místnost č.  2.22 o

výměře 13,23 m2, která se nachází ve II. NP budovy polikliniky, Tyršova č.p. 324, PSČ 684
01 Slavkov u Brna.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné

stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy.

Termín: 29.12.2017

2343/107/RM/2017 Žádost MDDr. Evy Kašparové

I. Rada města souhlasí
s  tím,  aby  veškeré  opravy  a  drobné úpravy,  prováděné  v  pronajatých  prostorách  zubní
ordinace  na  poliklinice  ve  Slavkově,  Tyršova  324,  na  které  nebyl  dán  příspěvek  od
pronajímatele, mohla MDDr. Eva Kašparová, trvale bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░ IČ:  05678722,  jako nájemce zahrnout do svých režijních nákladů.

2344/107/RM/2017 Zápisy z jednání školské rady ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova

I. Rada města bere na vědomí
zápis  č.  2/2017  z  jednání  Školské  rady  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace a zápis č.  2/2017 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

2345/107/RM/2017 DDM - schválení finančního daru

I. Rada města schvaluje
Domu dětí a mláděže Slavkov u Brna, příspěvkové organizaci, přijetí částky ve výši 30 000,-
Kč za účelem zakoupení nového sportovního oblečení pro dívky volejbalu DDM Slavkov u
Brna, podle předložené smlouvy.


