
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 108. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 11.12.2017

2346/108/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 107. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

2215/101 ze 101. schůze RM - 16.10.2017
2237/102, 2250/102, 2251/102, 2252/102 ze 102. schůze RM - 30.10.2017
2271/103,  2273/103,  2276/103,  2279/103/1.1.,  2279/103/1.2.,  2280/103,
2281/103, 2282/103 ze 103. schůze RM - 13.11.2017
2295/104 ze 104. schůze RM - 22.11.2017
2297/105,  2298/105,  2299/105,  2300/105,  2302/105,  2304/105,  2306/105,
2307/105,  2308/105,  2309/105,  2311/105,  2312/105,  2313/105,  2315/105,
2317/105, 2320/105, 2335/105 ze 105. schůze RM - 27.11.2017
2338/107 ze 107. schůze RM - 04.12.2017

vypustit ze sledování bod:

2241/102 ze 102. schůze RM - 30.10.2017

další úkoly trvají.

2348/108/RM/2017 Příloha koncepce školství 2017 - 2021 - ekonomický odhad

I. Rada města bere na vědomí
přílohu koncepce školství 2017 - 2021 - ekonomický odhad.

2349/108/RM/2017 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1157 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Doubek

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1157 trvalý travní porost v k.ú. Slavkov u

Brna o výměře cca 180m2.

2350/108/RM/2017  Pokyny  pro  stavební  činnosti,  označování  budov,  umísťování  reklamních
zařízení - změna a Nařizení města Slavkov u Brna č. 11/2017

I. Rada města materiál odkládá



2351/108/RM/2017 Zrušení VZ - poliklinika čp.288

I. Rada města ruší
své usnesení ze 105. schůze rady města č. 2322/105/RM/2017/ ze dne 27.11.2017.

II. Rada města ruší
probíhající veřejnou zakázku "Zateplení části polikliniky čp. 288 s výměnou střešního pláště
z keramické krytiny ve Slavkově u Brna".

2352/108/RM/2017 Zřízení věcného břemene pro společnost itself, s.r.o. - uzavření dodatku č. 1

I. Rada města souhlasí
s uzavřením přiloženého dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností itself, s.r.o., IČ: 188626016, sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno pro
stavbu s názvem "Přípojná optická trasa pro vodárnu Slavkov". Dodatkem č. 1 se doplňuje
pozemek parc. č. 4293 v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít přiložený dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene se
společností itself, s.r.o., IČ: 188626016, sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00
Brno pro stavbu s názvem "Přípojná optická trasa pro vodárnu Slavkov". Dodatkem
č. 1 se doplňuje pozemek parc. č. 4293 v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku
města.

Termín: 12.12.2017

2353/108/RM/2017 LED veřejné osvětlení

I. Rada města schvaluje
na základě průzkumu trhu, který provedla pracovní skupina, instalaci nových LED svítidel
parkového  typu  od  výrobce  CARANDINI  svítidla  CityMAX  jako  náhradu  za  stávající
používaná výbojková svítidla OCP.

2354/108/RM/2017 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.23-2017

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.23/2017.

II. Rada města rozhoduje
o  ukončení  členství  pana  Zdeňka  Mžourka  v  komisi  rady  města  pro  rozvoj  města  a
dopravu na vlastní žádost.

2355/108/RM/2017 Zahájení VZ - Dodávka osobního automobilu pro město Slavkov u Brna

I. Rada města ruší



probíhající veřejnou zakázku "Dodávka osobních automobilů pro město Slavkov u Brna".

II. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  "Dodávka  osobního  automobilu  pro  město  Slavkov  u  Brna"
na dodavatele služebního vozu dle předložených návrhů zadávacích podmínek soutěže.

III. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:
1/ AUTO - BAYER, s.r.o., Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 469 94 360
2/ MAGNUM CAR, a.s., Brněnská 444/37, 682 01 Vyškov, IČ:255 11 611
3/ CAR LEASING s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ:283 45 401

IV. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
členové: Bc. Libor Eliáš, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar,
náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Mgr. Petr Kostík, Vojtěch Lstibůrek, Ing. Petr Janek.

2356/108/RM/2017 Rekonstrukce elektroinstalace radnice - dodatek č. 2 k SOD

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo z 09.10.2017 se společností JIMI CZ, a.s., Butovická
296/14, 158 00 Praha 5, IČO: 25313436,  v rámci probíhající akce "Rekonstrukce rozvodů
silnoproudu a slaboproudu v budově radnice č. p. 65" dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo z 09.10.2017 se společností JIMI CZ,
a.s., Butovická 296/14, 158 00 Praha 5, IČO: 25313436,  v rámci probíhající akce
"Rekonstrukce rozvodů silnoproudu a slaboproudu v budově radnice č. p. 65" dle
předloženého návrhu.

Termín: 15.12.2017

2357/108/RM/2017 Propustek - k.ú. Nížkovice

I. Rada města ukládá
na  základě  vypracovaného  statického  posouzení  společností  AMBERG  Engineering  a.s.
odboru IR a TSMS zahájit a realizovat úkony ve věci uzavření užívání propustku na veřejně
přístupné komunikaci na pozemku parc.č.1346/247 a 1348/3 v k.ú. Nížkovice a zajistit jeho
opravu.

2358/108/RM/2017 Ukončení ,,Smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 43/324"

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 43/324, která byla uzavřena se
společností Zubní ordinace, Slavkov u Brna, s.r.o.,Tyršova 324, 684 01 Slavkov u Brna, IČ
29372046, dohodou k datu 31.1.2018.



II. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 30,50 m2,  
vhodných pro provozování zubní amulance, umístěných ve II. NP budovy polikliniky Tyršova

č.p.324,  Slavkov u Brna.   Nájemné je  stanoveno ve výši  900 Kč /m2/rok  za  prostory  o

výměře  29  m2  a  dále  za  plochu  o  výměře  1,5  m2  je  nájemné  stanoveno  ve  výši  450

Kč/m2/rok.
 Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  ukončení  smlouvy  se  společností  Zubní  ordinace,  Slavkov  u  Brna,
s.r.o.,Tyršova 324, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 29372046, dohodou k datu 31.1.2018.

Termín: 31.1.2018

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 22.1.2018

2359/108/RM/2017 Doplnění výpovědní lhůty

I. Rada města souhlasí
s doplněním výpovědní lhůty v délce 6 měsíců do dohody s umístěním anténního systému,
uzavřené se splolečností NetDeluxe s.r.o., se sídlem Palackého nám. 79, 684 01 Slavkov u
Brna, IČ: 05647134.

2360/108/RM/2017 Uplatnění práva opce na prodloužení doby nájmu o 5 roků

I. Rada města bere na vědomí
uplatnění opčního práva na prodloužení doby nájmu o 5 roků České spořitelny, a.s. Praha 4,
Olbrachtova  1929/62,  PSČ  140  00,  IČ:  45244782  v  souladu  s  uzavřenou  smlouvou  na
pronájem nebytových prostor k umístění  a provozování pobočky České spořitelny,  a.s.  a
peněžního  bankomatu ze dne 25.11.1990 ve znění pozdějších dodatků, nájemcem prostor v
budově Palackého nám.123, Slavkov u Brna.

2361/108/RM/2017 Žádost o snížení nájemného - ČR - Hasičský záchranný sbor

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  9   ke  ,,  Smlouvě  o  nájmu  nebytových  prostor  č.  5/2002  ze  dne
30.12.2002",  s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje,
se sídlem Brno, Zubatého 1, PSČ 614 00, IČ: 70884099, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajistit uzavření dodatku č. 9 s HZS JmK.

Termín: 29.12.2017

2362/108/RM/2017 Prodloužení smlouvy o výpůjčce

I. Rada města souhlasí
s prodloužením smlouvy o výpůjčce SC Bonaparte uzavřené mezi Městem Slavkov u Brna a
příspěvkovou organizací Zámek Slavkov - Austerlitz, p.o., na rok 2018.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce.

Termín: 29.12.2017

2363/108/RM/2017 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Slavkov u Brna

I. Rada města souhlasí
se  zpracováním  projektu  Místní  akční  plán  rozvoje  vzdělávání  II.  v  ORP  Slavkov  u
Brna v  souladu se zněním výzvy 02_17_047 Místní  akční  plány vzdělávání  II  vyhlášené
MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

II. Rada města ukládá
zpracování  a  podání  úplné  projektové  žádosti  Ing.  Richardu  Podborskému  a  Mgr.  Jitce
Schovancové, kteří v případě schválení budou tento projekt personálně zajišťovat.

2364/108/RM/2017 Prodloužení servisní smlouvy na programové vybavení CODEXIS

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k servisní smlouvě č. 490110799 programového vybavení CODEXIS se
společností  ATLAS  consulting  spol  s.r.o.,  Výstavní  292/13,  702  00  Ostrava,  Moravská
Ostrava, IČ: 46578706, v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.1  k  servisní  smlouvě  č.  490110799  programového
vybavení CODEXIS se společností ATLAS consulting spol s.r.o., Výstavní 292/13, 702
00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 46578706, v předloženém znění. 

Termín: 31.1.2018

2365/108/RM/2017 Anketa Sportovec roku

I. Rada města uděluje
v anketě Sportovec roku 2017 tato ocenění:



Nejlepší sportovec ve věku

6 - 10 let:
Kristýna Slaninová - cheerleading
Ondřej Slezák - atletika
10 - 15 let:
Marek Hrubý - atletika, judo
Sára Müllerová - cheerleading
Patricie Pavlíková - atletika
Pavel Peksa - atletika

15 - 18 let:
Sabina Macharová - cheerleading

Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let:

Glitter stars
čestné uznání:
FBC Slavkov - starší žáci
Atletika Slavkov - mladší žákyně
SK Slavkov u Brna (fotbal) - mladší žáci

Sportovní počin roku:

Austerlitz Adventure - Běh Slavkovem
čestné uznání:
Austerlitz Golf and Bike

Sportovec s nejlepší reprezentací města Slavkov u Brna:

Isabela Hortová - moderní gymnastika
čestné uznání:
Jana Matuštíková - zimní plavání
Pavel Boudný - cyklistika

Vedoucí mládeže:

Zdeněk Vičar - atletika
čestné uznání:
Renata Martínková - cheerleading
Radek Májek - fotbal
Miroslav Uhlíř - florbal

Sportovní osobnost roku:

Stanislav Ryšánek - fotbal, in memoriam

II. Rada města bere na vědomí



zápis ze 23. schůze komise pro sport a volný čas.

2366/108/RM/2017 Servisní smlouva - IT služby ZS-A

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městem Slavkov u Brna a Zámkem Slavkov - Austerlitz,
příspěvková organizace dle přílohy materiálu.

2367/108/RM/2017 Prodloužení  smlouvy o výpůjčce -  expozice Austerlitz  -  malé město velkých
dějin

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce exponátů z Vlastivědného muzea v Olomouci pro rok 2018 
mezi Vlastivědným muzeem v Olomouci, IČ: 00100609 jako půjčitelem a městem Slavkov u
Brna,   Zámkem  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvkovou  organizací,  IČ:  00373320  a
společností SKR stav s.r.o., IČ: 26961474 jako vypůjčitelem v předloženém znění.

2368/108/RM/2017 Rozpočtové opatření ZS-A č. 12

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 12 Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém znění v příloze.

2369/108/RM/2017 Rozpočtové opatření ZS-A č. 13

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 13 Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém znění v příloze.

2370/108/RM/2017 Žádost o přesun finančních prostředků ZS-A

I. Rada města schvaluje
přesun finančních prostředků  ZS-A z  rezervního  fondu do investičního  fondu ve  výši  555 264,76  Kč,  v

předloženém znění v příloze.

2371/108/RM/2017 Rozpočtové opatření TSMS č.5/2017

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření TSMS č.5/2017 v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

2372/108/RM/2017 Základní škola Tyršova - likvidace neupotřebitelného majetku

I. Rada města schvaluje
vyřazení neupotřebitelného majetku Základní  školy Tyršova Slavkov u Brna,  příspěvková
organizace, dle důvodové zprávy.

2373/108/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 ve výši 5.000,-Kč dle předložené zprávy.

2374/108/RM/2017 MŠ Zvídálek - přesun finančních prostředků

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
přesun finančních prostředků v jednotlivých nákladových položkách dle předložené zprávy.

2375/108/RM/2017 MŠ Zvídálek - Uzavření provozu mateřské školy

I. Rada města bere na vědomí
uzavření  provozu  Mateřské  školy  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace, v době vánočních prázdnin.


