
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 79.  schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 3.4.2017

1788/79/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 78. schůze RM z období 2014-2018

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

� považuje za splněné body:

1700/75 z 75. schůze RM - 20.02.2017
1740/76 z 76. schůze RM - 06.03.2017
1758/78, 1759/78, 1762/78, 1770/78, 1772/78, 1780/78, 1781/78, 1782/78,
1783/78 z 78. schůze RM - 20.03.2017

� další úkoly trvají.

1789/79/RM/2017 Schválení účetní závěrky TSMS, příspěvková organizace za rok 2016

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku - Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace k 
rozvahovému dni 31.12.2016 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření v předloženém znění  - Technické služby města Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace - výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši  272 874,97 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku v předloženém znění  - Technické služby města Slavkov u 
Brna, příspěvková organizace - převod do rezervního fondu ve výši 272 874,97 Kč.

1790/79/RM/2017 Schválení účetní závěrky ZS-A, příspěvková organizace za rok 2016

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku - Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace k 
rozvahovému dni 31.12.2016 v předloženém znění.



II. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření v předloženém znění  - Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková 
organizace - výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši  416 240,81 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku v předloženém znění - Zámek Slavkov - Austerlitz,
příspěvková organizace - převod do fondu odměn ve výši 200 000,00 Kč, převod do 
rezervního fondu ve výši 216 240,81 Kč.

1791/79/RM/2017 Schválení účetní závěrky školských příspěvkových organizací zřízených městem 
Slavkov u Brna za účetní rok 2016

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku - Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016, v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku - Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, 
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016 v předloženém znění.

III. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku - Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace, sestavenou k 
rozvahovému dni 31.12.2016 v předloženém znění.

IV. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku - Základní umělecká škola Františka France, Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016 v předloženém znění.

V. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku - Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016.

VI. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření za rok 2016 v předloženém znění:
Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace - výsledek hospoadření 
za rok 2016 ve výši 665 958,54 Kč
Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace - výsledek hospoadření za 



rok 2016 ve výši 297 796,89 Kč
Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace - výsledek hospoadření za rok 2016 ve výši 
100 347,52 Kč
Základní umělecká škola Františka France, Slavkov u Brna, příspěvková organizace -
výsledek hospoadření  2016 ve výši 187 643,87 Kč
Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace - výsledek hospoadření za rok
2016  ve výši 437 096,05 Kč

VII. Rada města schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku v předloženém znění takto:
Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace - převod do rezervního 
fondu ve výši 665 958,54 Kč
Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace - převod do rezervního 
fondu ve výši 297 796,89 Kč
Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace - převod do rezervního fondu ve výši 100 
347,52 Kč
Základní umělecká škola Františka France, Slavkov u Brna, příspěvková organizace - převod 
do rezervního fondu ve výši 107 643,87 Kč a převod do fondu odměn ve výši 80 000,00 Kč
Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace - převod do rezervního fondu 
ve výši 437 096,05 Kč

1792/79/RM/2017 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje
a provádí v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 227/14/ZM/2016 ze dne 
12.12.2016 následující rozpočtové opatření v předloženém znění takto:

RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy Výdaje

21
80 81 4116 13011 SPOD 1 355 100

80 81 6171 5011 13011 SPOD 1 355 100

22

40 41 4216 14053 33966
Dotace MŠMT - přístavba ZŠ
Tyršova

25 000
000

40 41 3113 6121 14053 33966
Dotace MŠMT - přístavba ZŠ
Tyršova

25 000
000

1793/79/RM/2017 Návrh na výkup pozemků parc. č. 232/1 a parc. č. 2216/6 v k.ú. Slavkov u Brna -
manželé Hanákovi

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.
zajistit vypracování znaleckého posudku ke zjištění ceny obvyklé pozemků parc. č. 



Termín: 28.4.2017

232/1 a parc. č. 2216/6 v k.ú. Slavkov u Brna.

1794/79/RM/2017 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2847/1 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé 
Esslerovi

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 2847/1 ostatní plocha -

zeleň v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 40m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 12.6.2017

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města žádost manželů ░░░░ ░░░ o prodej části 
pozemku parc. č. 2847/1 v k.ú. Slavkov u Brna.

1795/79/RM/2017 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Novák, Kappelová

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu s Ivonou
Kappelovou,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a Ing. Jakubem Novákem, ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 3750/79  v k. ú.  Slavkov
u Brna před rodinným domem na pozemcích parc. č. 3750/91, 3750/136  v k. ú. Slavkov u 
Brna. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 28.4.2017

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu s s Ivonou 
Kappelovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a Ing. Jakubem Novákem, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 3750/79  v 
k. ú.  Slavkov u Brna před rodinným domem na pozemcích parc. č. 3750/91, 
3750/136  v k. ú. Slavkov u Brna. 

1796/79/RM/2017 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Barta

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu pro  RD  
č. p. 474 na parc. č. 1411  na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 1341 v k. ú. Slavkov u 



Brna s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 21.4.2017

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu pro  RD č. p. 
474 na parc. č. 1411  na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 1341 k. ú. Slavkov u
Brna s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

1797/79/RM/2017 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Zelnice, Protihluková opatření

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby prodloužení
protihlukového valu a stavby nové protihlukové stěny v jeho koruně se společností KALÁB-
stavební firma, spol. s r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ: 49436589, na pozemcích 
města Slavkov u Brna parc. č. 354/4, 354/5, 354/30 v  k. ú. Slavkov u Brna ke stavbě 
obytné zóny Zelnice.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 28.4.2017

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby prodloužení
protihlukového valu a stavby nové protihlukové stěny v jeho koruně se společností 
KALÁB stavební firma, spol. s r. o., Vídeňská 15, 639 00 Brno, IČ: 49436589,  na 
pozemcích města Slavkov u Brna parc. č. 354/4, 354/5, 354/30 v k. ú. Slavkov u
Brna. 

1798/79/RM/2017 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - Stavebniny Lubomír Minařík

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě, jejiž předmětem bude pronájem části

pozemku parc. č. 694 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 70m2 se společností STANAM -
stavebniny Lubomír Minařík, sídlem Špitálská 730, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 15243761, 
jehož předmětem je prodloužení doby nájmu a to do 30.04.2017 za nájemné ve výši 50,-

Kč/m2 za účelem uskladnění stavebního materiálu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



Termín: 7.4.2017

1.1. uzavření dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě, jejiž předmětem bude pronájem

části pozemku parc. č. 694 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 70m2 se společností 
STANAM - stavebniny Lubomír Minařík, sídlem Špitálská 730, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ: 15243761,jehož předmětem je prodloužení doby nájmu a to do 30.04.2017

za nájemné ve výši 50,-Kč/m2 za účelem uskladnění stavebního materiálu.

1799/79/RM/2017 Žádost o pronájem pozemků v lokalitě průmyslového areálu ulice Topolová - pan 
Bednář

I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s panem Ondřejem Bednářem,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ , jejímž předmětem budou části pozemků parc. č. 2973/24; 2973/25; 2973/27; 
2973/40, vše ostatní plocha a pozemky parc. č. 2972/62 ostatní plocha, 2972/64 zastavěná 

plocha a nádvoří, vše v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 2.500m2 nacházející se v 
průmyslovém areálu ulice Topolová dle přiložené mapy za roční nájemné ve výši 20,-

Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 28.4.2017

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Ondřejem Bednářem, bytem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░ , jejímž předmětem budou části pozemků parc. č. 2973/24; 
2973/25; 2973/27; 2973/40, vše ostatní plocha a pozemky parc. č. 2972/62 ostatní 
plocha, 2972/64 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Slavkov u Brna o celkové

výměře cca 2.500m2 nacházející se v průmyslovém areálu ulice Topolová dle 
přiložené mapy za roční nájemné ve výši 20,-Kč/m2/rok.

1800/79/RM/2017 Žádost o pronájem pozemku parc. č. 1798/3 v k.ú. Slavkov u Brna - pan 
Doupovec

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu na pozemek parc. č. 1798/3 orná půda v k.ú. 

Slavkov u Brna o výměře 2173m2 nacházející se v lokalitě ulice Slovanská s panem Zdeňkem 
Doupovcem, trvalým pobytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ dle přiložené mapy za roční 
pachtovné ve výši 4.004Kč/ha s výpovědní dobou 1 rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na pozemek parc. č. 1798/3 orná 



Termín: 28.4.2017

půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 2173m2 nacházející se v lokalitě ulice 
Slovanská s panem Zdeňkem Doupovcem, trvalým pobytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ dle přiložené mapy za roční pachtovné ve výši 4.004Kč/ha s výpovědní dobou 
1 rok.

1801/79/RM/2017 Pronájem pozemku parc. č. 354/4 v k.ú. Slavkov u Brna - Kynologický klub

I. Rada města ruší
své usnesení č. 1601/70/RM/2017 ze dne 09.01.2017.

II. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na dobu určitou a to 10 let s Kynologickým klubem 
Pozořice, sídlem Na Městečku 32, 664 07 Pozořice, IČ: 65341830 s výpovědní lhůtou 1 rok, 
jejímž předmětem bude užívání části pozemku parc. č. 354/4 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 

3.700m2 dle přiloženého zákresu za účelem zřízení oploceného cvičiště pro psy za roční 
nájemné ve výši 3.000,-Kč.  Údržbu a náklady související s provozem cvičiště pro psy 
vykonává a hradí nájemce.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 28.4.2017

1.1. zajistit uzavření předložené nájemní smlouvy na dobu určitou a to 10 let s
Kynologickým klubem Pozořice, sídlem Na Městečku 32, 664 07 Pozořice, IČ: 
65341830 s výpovědní lhůtou 1 rok, jejímž předmětem bude užívání části pozemku 

parc. č. 354/4 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 3.700m2 dle přiloženého zákresu za 
účelem zřízení oploceného cvičiště pro psy za roční nájemné ve výši 3.000,-Kč.  
Údržbu a náklady související s provozem cvičiště pro psy vykonává a hradí nájemce.

1802/79/RM/2017 Žádost o výpůjčku pozemku parc. č. 3122/16 a části pozemku parc. č. 5574 v 
k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna, sídlem Nerudova 
269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 49408194, jejíž předmětem bude užívání části pozemku 
parc. č. 5574 ostatní plocha a celého pozemku parc. č. 3122/16 trvalý travní porost, oba v 

k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 8093m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



Termín: 7.4.2017

1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna, sídlem 
Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 49408194, jejíž předmětem bude užívání 
části pozemku parc. č. 5574 ostatní plocha a celého pozemku parc. č. 3122/16 trvalý 

travní porost, oba v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 8093m2.

1803/79/RM/2017 Žádost o výpůjčku - Myslivecký spolek Slavkov u Brna

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 07.05.2013 uzavřené s panem Ing. 
Stanislavem Drápalem, sídlem Sokolská 80, Křenovice u Slavkova, IČ: 42661340, jehož
předmětem bude zúžení předmětu nájmu na pozemky parc. č.  5278; 5235/1 a parc. č. 
5277/1 v k.ú. Slavkov u Brna nacházející se v lokalitě Spravedlnost dle přiložené mapy. 
Účinnost dodatku č. 1 bude k 01.01.2018.

II. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna, sídlem Nerudova 
269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 49408194 s účinností od 01.01.2018, jejíž předmětem bude 
užívání pozemků parc. č. 5329; 5466; 5439; 5436; 5330; 5438 v k.ú. Slavkov u Brna 
nacházející se v lokalitě Kozí Hory dle přiložené mapy.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 7.4.2017

2. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 28.4.2017

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 07.05.2013 uzavřené s 
panem Ing. Stanislavem Drápalem, sídlem Sokolská 80, Křenovice u Slavkova, IČ: 
42661340, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu na pozemky parc. č.  
5278; 5235/1 a parc. č. 5277/1 v k.ú. Slavkov u Brna nacházející se v lokalitě
Spravedlnost dle přiložené mapy. Účinnost dodatku č. 1 bude k 01.01.2018.

2.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna, sídlem 
Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 49408194 s účinností od 01.01.2018, jejíž 
předmětem bude užívání pozemků parc. č. 5329; 5466; 5439; 5436; 5330; 5438 v 
k.ú. Slavkov u Brna nacházející se v lokalitě Kozí Hory dle přiložené mapy.

1804/79/RM/2017 Rekonstrukce atletického stadionu - zahájení VZ na dodavatele sportovního 
vybavení



zahájení veřejné zakázky malého rozsahu 3. kategorie na dodávku sportovního vybavení na 
akci: "Rekonstrukce atletického oválu" - Sportovní vybavení dle předložené zadávací
dokumentace.

II. Rada města schvaluje
komisi pro posouzení kvalifikace v níže uvedeném složení:
Členové: Mgr. Milan Konečný, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jakub Navrátil, pan Petr Zvonek, Ing. 
Petr Janek.
Náhradníci: Mgr. Petr Lysek, Bc. Libor Eliáš, pan Milan Žižlavský, Mgr. Miroslav Lstibůrek, 
Ing. Petr Lokaj.

III. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:

1. GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 28570987
2. DOR - SPORT s.r.o., č.p. 247, 739 36 Bruzovice, IČ 60774151
3. LA Sport s.r.o., Lísková 1366/13, 31216 Plzeň, IČ 26342995

1805/79/RM/2017 OPZ - Zahájení VZ - Vzdělávání

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky na zajištění vzdělávání v rámci projektu: "Otevřené a
transparentní město" dle předloženého návrhu zadávací dokumentace.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení podání nabídky:
PMVIA s.r.o., Průmyslová 591/1, 682 01 Vyškov, IČ: 276 73 189
EuroProfis, s.r.o., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha, IČ:256 40 224
Naviga 4, s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha, IČ: 267 56 102

III. Rada města schvaluje
komisi pro posouzení kvalifikace v níže uvedeném složení:
Členové: JUDr. Radovan Dávid, PhD., Ing. Marie Jedličková, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Petr
Lokaj.
Náhradníci: Ing. Lucie Kratochvílová, Ing. Hynek Charvat, Mgr. Petr Kostík, Ing. Petr Janek.

1806/79/RM/2017 58. Výzva OPZ - Efektivní veřejná správa

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.
vystavit společnosti FAIRWAY, z.s., se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1944/31, Černá Pole, 



Termín: 30.4.2017

602 00 Brno, IČ: 270 40 585 objednávku na administraci podání žádosti o dotaci dle 
výzvy Opračního programu zaměstnanost č. 03-16-58.

1807/79/RM/2017 Žádost o úpravu nájemní smlouvy - pan Hrabovský

I. Rada města materiál odkládá

1808/79/RM/2017 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Zaoralová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 18.03.2013 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1229, 
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Petrou Zaoralovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.03.2018 za smluvní 

nájemné ve výši 60 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.4.2017

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s paní Petrou Zaoralovou.

1809/79/RM/2017 Žádost o udělení výjimky

I. Rada města souhlasí
s  užíváním veřejného prostranství rozsahu 2 m x 3 m před prodejnou Zahrádkářské 
prodejny, Mgr. Šárka Valnohová, Koláčkovo nám. 720, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 
68359756 v období od 1.4.2017 - 31.5.2017 k prodeji jarních sazenic.

1810/79/RM/2017 Moneta - označení provozovny

I. Rada města nesouhlasí
s umístěním označení banky MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 
4 - Michle, IČ: 25672720 na fasádu budovy Palackého nám. 89 ve Slavkově u Brna dle 
předloženého návrhu.

II. Rada města doporučuje
žadateli zajistit nový návrh označení pobočky se souhlasným stanoviskem Národního 
památkového úřadu.

1811/79/RM/2017 Rozdělení správy majetku mezi TSMS a ZS A



I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 26.3.2012 uzavřené s příspěvkovou 
organizací Technické služby města Slavkov u Brna,  se sídlem Československé armády 1676, 
684 01 Slavkov u Brna,  IČ: 70890471, v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 26.3.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne
10.2.2014, ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.12.2016 uzavřené s příspěvkovou organizací 
Zámek Slavkov - Austerlitz,  se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ:00373320, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 28.4.2017

2. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 28.4.2016

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 26.3.2012 .

2.1. zajistit uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 26.3.2012 ve znění 
dodatků č.1 a 2.

1812/79/RM/2017 Pořízení obrazu

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu kupní smlouvy na pořízení obrazu zámku s Eduardem 
Andrlou, Slovákova 1259, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 72328711.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 28.4.2017

1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy na pořízení obrazu s  Eduardem Andrlou, Slovákova 
1259, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 72328711.

1813/79/RM/2017 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2016

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2016 v předloženém znění.



I. Rada města bere na vědomí
Předloženou zprávu o činnosti Odboru životního prostředí za rok 2016.

1815/79/RM/2017 Zpráva o činnosti komise pro životní prostředí rok 2016

I. Rada města bere na vědomí
Předloženou zprávu o činnosti komise pro životní prostředí za rok 2016.

1816/79/RM/2017 Zpráva o činnosti komise pro zahraniční vztahy

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro zahraniční vztahy. 

1817/79/RM/2017 Žádost o refundaci nákladů za pronájem hřiště

I. Rada města schvaluje
 poskytnutí celkové částky 10.500,-Kč na úhradu poplatku za pronájem hřiště ve Vyškově
(25.3.2017 a 1.4.2017)  z důvodu rekonstrukce stadionu ve Slavkově u Brna spolku SK 
Slavkov u Brna, IČ: 42660467, dle přiložené žádosti z položky č. 5169 ORJ 41, IR - Ostatní 
činnost místní správy.

1818/79/RM/2017 Žádost o navýšení počtu zaměstnanců na městské policie

I. Rada města stanoví
s účinností od 1.5.2017 celkový počet zaměstnanců Městské policie Slavkov u Brna na pět.

1819/79/RM/2017 Smlouva se skupinou BSP - Dny Slavkova

I. Rada města schvaluje

1. uzavření smlouvy s Michalem Pavlíčkem, Rosovice 130, 26211, IČ:71682848,
 zastupujícího hudební skupinu BSP zajišťující závěrečný hudební program Dnů Slavkova 
3. června 2017,

2. pro případ, že město na Dny Slavkova nezíská dotaci, úhradu nákladů na vystoupení
skupiny BSP z položky č 5169 ORJ 71, Různé - Propagace.

1820/79/RM/2017 Smlouva o propagaci a spolupráci při výrobě audiovizuálního díla

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci při výrobě audiovizuálního díla a o jeho propagaci se



společností BIOKOVOFILM s.r.o., se sídlem Jižní II 779/12, PSČ 141 00, Praha 4, IČ: 
27075788, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

Termín: 24.4.2017

1.1. zajistit uzavření smlouvy o spolupráci při výrobě audiovizuálního díla a o jeho 
propagaci se společností BIOKOVOFILM s.r.o., se sídlem Jižní II 779/12, PSČ 141 00, 
Praha 4, IČ: 27075788, v předloženém znění.

1821/79/RM/2017 Výzva 28 - podání žádosti o dotaci

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí
a schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt v rozsahu uvedeném ve zprávě z výzvy 28.

1822/79/RM/2017 Přehled stížností na MěÚ za I. čtvrtletí roku 2017

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu stížností podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za I. čtvrtletí roku
2017. 

1823/79/RM/2017 ZŠ Komenského - veřejná zakázka, výměna světel

I. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání veřejné zakázky, jejíž hodnota přesáhne 100.000 Kč bez DPH, na realizaci 
oprav světel v učebnách a kabinetech.

1824/79/RM/2017 MŠ Zvídálek - prázdninový provoz

I. Rada města bere na vědomí
zajištění prázdninového provozu Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

1825/79/RM/2017 Žádost o částečný převod investičního příspěvku.

I. Rada města schvaluje
převod části investičního příspěvku od zřizovatele ze spoluúčasti na dozaci  z OPŽP na 
pořízení nádob na BRO na investiční dotaci na pořízení vodních atrakcí na koupaliště v 
částce 241 000,-Kč.


