
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 82. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 2.5.2017

1853/82/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 81. schůze RM z období 2014-2018

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

� považuje za splněné body:

1659/73/2.1. z 73. schůze RM - 06.02.2017
1686/75/2.1. z 75 schůze RM - 20.02.2017
1793/79, 1796/79, 1800/79, 1820/79, 1830/81, 1831/81 z 79. schůze RM -
03.04.2017

� další úkoly trvají.

1854/82/RM/2017 TJ SOKOL - žádost o finanční příspěvek

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku Tělocvičné jednotě Sokol Slavkov  u Brna, Husova 7, 684
01  Slavkov u Brna, IČ: 42660271.

1855/82/RM/2017 Směna pozemků - PEGAS GONDA s.r.o.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 12.6.2017

1.1. zveřejnit záměr směny nebo prodeje části pozemku ve vlastnictví města Slavkov u
Brna parc.č. 4990, orná půda, k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 532m2. 

1856/82/RM/2017 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Urban"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemku parc. č. 
3750/77 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené situace (stavba 
s názvem "Slavkov, kabel NN Urban") v předloženém znění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.5.2017

1.1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, 
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se 
pozemku parc. č. 3750/77 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle 
přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Urban") v předloženém
znění.

1857/82/RM/2017 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Kappelová"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemku parc. č. 
3750/79 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené situace (stavba 
s názvem "Slavkov, kabel NN Kappelová") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.5.2017

1.1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, 
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se 
pozemku parc. č. 3750/79 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle 
přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Kappelová") v předloženém
znění.

1858/82/RM/2017 Věcné břemeno pro GasNet s.r.o. - stavba s názvem "STL plynovodní přípojka 
pro rodinný dům č.p. 1257, v obci Slavkov u Brna, ul. Slovákova, číslo stavby: 9900088692"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klišská 
940/96, 400 00 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající se pozemku parc. č. 446 ostatní 
plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle přiloženého geometrického plánu 
č. 3123-3236/2016 (stavba s názvem "STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 1257, v 
obci Slavkov u Brna, ul. Slovákova, číslo stavby: 9900088692") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



Termín: 31.5.2017

1.1. uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem
Klišská 940/96, 400 00 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající se pozemku parc. č. 
446 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle přiloženého 
geometrického plánu č. 3123-3236/2016 (stavba s názvem "STL plynovodní přípojka 
pro rodinný dům č.p. 1257, v obci Slavkov u Brna, ul. Slovákova, číslo stavby: 
9900088692") v předloženém znění.

1859/82/RM/2017 Parkovací stání u ZŠ Tyršova - Návrh smlouvy o právu provést stavbu

I. Rada města schvaluje
předložený návrh smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, Žerotínovo 
nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 16.5.2017

1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, v předloženém znění.

1860/82/RM/2017 Žádost o umístění prodejního stánku Kulhánek&Drápal

I. Rada města nesouhlasí
s vydáním kladného stanoviska k umístění prodejního stánku dle žádosti společnosti 
Kulhánek&Drápal s.r.o. a jeho napojením na chodník na pozemku parc. č. 1341 v majetku 
města Slavkov u Brna z důvodů uvedených v důvodové zprávě.

1861/82/RM/2017 Oprava silnice I/50 - objízdná trasa

I. Rada města schvaluje
předložený návrh na vedení objízdné trasy při opravě povrchu silnice I/50 a tří mostů dle
popisu uvedeného v zásadách organizace výstavby odst. 4.10, který je přílohou projektu pro 
stavební povolení.

1862/82/RM/2017 Mobiliář na Palackého náměstí

I. Rada města schvaluje

1. uzavření smlouvy o dílo na akci: "Slavkov u Brna - doplnění mobiliáře na Palackého
náměstí" se společnost mmcité 1, a.s., Bílovice čp. 519, PSČ 687 12, IČ: 276 70 864 dle 
předloženého návrhu.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 26.5.2017

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci: "Slavkov u Brna - doplnění mobiliáře na 
Palackého náměstí"  se společnost mmcité 1, a.s., Bílovice čp. 519, PSČ 687 12, IČ: 
276 70 864 dle předloženého návrhu.

1863/82/RM/2017 Přístavba ZŠ Tyršova - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2017 ze dne 1.3.2017 se společností VAŠSTAV, s.r.o., 
Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČO: 46964541 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 15.5.2017

1.1. zajistit se společností VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČO:
46964541 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2017 ze dne 1.3.2017.

1864/82/RM/2017 Atletický stadion - dodatek č.2 smlouvy o dílo

I. Rada města ruší
své usnesení č. 1834/81/RM/2017 ze dne 18.4.2017.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo na akci: "Rekonstrukce atletického stadionu Slavkov u 
Brna" se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130 v 
předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 19.5.2017

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci: "Rekonstrukce atletického 
stadionu Slavkov u Brna" se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 
Otnice, IČ: 27713130.

1865/82/RM/2017 Administrace VZ - Vybavení mobiliářem přístavby ZŠ Tyršova



uzavření příkazní smlouvy na výkon administrace veřejné zakázky na dodávku mobiliáře na 
akci "Přístavba ZŠ Tyršova" se společností VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, 739 61 
Třinec, IČO: 250 84 275, v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 17.7.2017

1.1. zajistit uzavření příkazní smlouvy na výkon administrace veřejné zakázky na 
dodávku mobiliáře na akci "Přístavba ZŠ Tyršova" se společností VIA Consult a.s.,
nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČO: 250 84 275, v předloženém znění. 

1866/82/RM/2017 Rekonstrukce ulice Slovanská - výběr TDI

I. Rada města rozhoduje
na základě podaných nabídek na výkon technického dozoru investora v rámci stavební akce:
"Rekonstrukce ulice Slovanská" o tom, že nejvhodnější nabídka byla podána společností 
EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno, IČ:292 36 517.

II. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy se společností EXACT ING, s.r.o., IČ: 292 36 517 na výkon 
technického dozoru investora v rámci akce: "Rekonstrukce ulice Slovanská" dle
předloženého návrhu za podmínky zajištění pravomocného stavebního povolení stavby.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.5.2017

1.1. zajistit uzavření příkazní smlouvy se společností EXACT ING, s.r.o., IČ: 292 36 517 
na výkon technického dozoru investora v rámci akce: "Rekonstrukce ulice 
Slovanská" dle předloženého návrhu za podmínky zajištění pravomocného 
stavebního povolení stavby.

1867/82/RM/2017 Rekonstrukce atletického stadionu - výběr dodavatele sportovního vybavení

I. Rada města rozhoduje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: "Rekonstrukce 
atletického oválu" - Sportovní vybavení o tom, že nejvhodnější nabídka byla předložena
společností LA Sport s.r.o., Lísková 1366/13, 31216 Plzeň, IČ 26342995.

II. Rada města schvaluje
uzavření kupní smlouvy na akci: "Rekonstrukce atletického oválu" - Sportovní vybavení



se společností LA Sport s.r.o., Lísková 1366/13, 31216 Plzeň, IČ 26342995. 

1868/82/RM/2017 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č. 20/2017

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.20-2017.

1869/82/RM/2017 Žádost o souhlas s výměnou bytů

I. Rada města souhlasí
se vzájemnou výměnou bytů mezi panem Jiřím Rudolfem, nájemcem bytu č. 3, sídliště 
Nádražní 1191, Slavkov u Brna, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a panem Tomášem
Matuchou, nájemcem bytu č. 1, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ a současně schvaluje uzavření nájemních smluv s těmito nájemci.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.5.2017

1.1. zajistit uzavření nájemních smluv s pány Tomášem Matuchou a Jiřím Rudolfem.

1870/82/RM/2017 Žádost o převod práv a povinností k bytu s finanční spoluúčastí - pan Fries

I. Rada města souhlasí
s převodem práv a povinností dle smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu 
a převodu k bytu č. 5, Litavská 1483, Slavkov u Brna a související smlouvy o zápůjčce, z paní
Šaňkové Daniely, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ na pana Friese Martina, trvale 
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . V případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5, Litavská 1483, Slavkov u Brna, s panem Friesem
Martinem s účinností od 01.06.2017.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.5.2017

1.1. zajistit uzavření smluv souvisejících s převodem práv a povinností dle smlouvy o 
účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu k bytu č. 5, Litavská 
1483, Slavkov u Brna.

1871/82/RM/2017 Návrh na uzavření Dodatků ke smlouvám na separaci odpadů

I. Rada města souhlasí



s uzavřením Dodatku č. 19 ke smlouvě č. 22/Sep-papír o nakládání s odpadem vytříděným
z komunálního odpadu - kat. č. 20 01 01 - PAPÍR A LEPENKA uzavřené ze dne 23. 11. 2001 a 
Dodatku č. 20 ke smlouvě č. 2/Sep - plasty o nakládání s odpadem vytříděným 
z komunálního odpadu - kat. č. 15 01 02 - Plastové obaly uzavřené ze dne 4. 5. 2000 se 
společností RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov-město, IČ: 49435612.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

Termín: 10.5.2017

1.1. zajistit uzavření Dodatků č. 19 a č. 20 ke smlouvám o nakládání s odpady
vytříděnými z komunálního odpadu - PAPÍR A LEPENKA a Plastové obaly se 
společností RESPONO, a.s., Vyškov.

1872/82/RM/2017 Zápis z komise pro životní prostředí č. 21/2017

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 21/2017 z komise pro životní prostředí.

1873/82/RM/2017 Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2016

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2016.

1874/82/RM/2017 Deklarace potřebnosti a podpory sociálních služeb pro rok 2018

I. Rada města souhlasí
se systémem spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2018 podle
Pravidel JMK pro rok 2018 a deklaruje potřebnost a finanční podporu pro služby uvedené v 
tabulce zařazené do skupiny A a C dle možností rozpočtu města za podmínky, že služby 
úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.

poskytovatel druh služby kategorie

DCH Brno, OCH Hodonín pečovatelská služba A

DCH Brno, OCH Hodonín centrum denních služeb A

DCH Brno, OCH Hodonín charitní poradna A

Rodinná pohoda, o.s.,
Vyškov

centrum denních služeb A

Rodinná pohoda, o.s.,
Vyškov

odlehčovací služby C

?
sociálně-aktiviz.služby pro
rodiny s dětmi

A



II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit systém spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2018
podle  Pravidel JMK pro rok 2018 a deklarovat potřebnost a finanční podporu v konkrétní 
výši pro služby uvedené v tabulce zařazené do skupiny A a C za podmínky, že služby úspěšně 
projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

Termín: 29.9.2017

? raná péče A

1.1. předložit Deklaraci potřebnosti a podpory sociálních služeb pro rok 2018 včetně 
vypočtených částek dotací ke schválení zastupitelstvu města.

1875/82/RM/2017 Souhlas s postoupením smlouvy o vydávání periodického tisku

I. Rada města souhlasí
s postoupením smlouvy o vydávání periodického tisku uzavřené dne 1. 12. 2014 mezi 
městem a panem Bedřichem Malečkem, Polní 1337, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 49411896 
jako postupitelem a společností BM typo, s. r. o., se sídlem Brněnská 642, 684 01 Slavkov u 
Brna, IČ: 04862929, jako postupníkem. 

1876/82/RM/2017 Grafický manuál města

I. Rada města schvaluje
grafický manuál vycházející z nového loga města Slavkov u Brna

1877/82/RM/2017 Žádost o záštitu a souhlas s užitím znaku a loga města

I. Rada města uděluje
oficiální záštitu nad přátelskými florbalovými turnaji OPEN FAIR Vyškov 2017 konanými v 
termínu 2.-4. června 2017. 

II. Rada města souhlasí
s užitím znaku, loga a praporu města na propagační materiály a jiné reklamní předměty 
užité v souvislosti s uvedeným turnajem.

1878/82/RM/2017 Žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu

I. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.5.2017

2. Mgr. Bohuslavu Fialovi

Termín: 30.6.2017

1.1. projednat se žadatelem koordinaci provozu zámecké resturace v době rekonstrukce
valů.

2.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádost společnosti CORIDA CZ, s.r.o. se 
sídlem Královická 1607/54, 100 00 Praha 10, IČ: 27911713, kterou zastupuje pan 
Michal Vlkolenszki, o udělení výjimek z doby nočního klidu pro hudební 
produkce dne 14.7.2017 a 18.8.2017 konané v prostorách zámeckých valů.

1879/82/RM/2017 Přestupky - posílení agendy

I. Rada města stanoví
s účinností od 1.6.2017 celkový počet pracovních míst a zaměstnanců zařazených do 
městského úřadu na 70 zaměstnanců.

1880/82/RM/2017 Žádost o zřízení nového místa výkonu a navýšení kapacity ZŠ Tyršova Slavkov u 
Brna

I. Rada města schvaluje
Základní škole Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, umístit jednu učebnu v 
Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, od 1.9.2017, a to 
bezplatně po dobu realizace přístavby ZŠ Tyršova do doby zápisu navýšené kapacity ZŠ 
Tyršova v rejstříku škol a školských zařízení.

II. Rada města schvaluje
podání žádosti o zápis změn v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení v
mimořádném termínu s účinností od 1.9.2017:

1. navýšení kapacity Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace o 30 
žáků. Změna z nejvyššího povoleného počtu žáků z 340 na 370 

2. zápis nového místa výkonu činnosti Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace v Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

Termín: 31.5.2017

1.1. podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.



2. Mgr. Vladimíru Soukopovi

Termín: 15.5.2017

2.1. uzavřít dohodu o užívání učebny na ZŠ Komenského se Základní školou Tyršova 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace

1881/82/RM/2017 Volby do školských rad

I. Rada města jmenuje
do volební komise pro volby do školských rad základních škol zřizovaných městem Mgr. 
Bohuslava Fialu a paní Romanu Krchňavou. Náhradníky Bc. Jarmilu Cenkovou a paní Lenku
Pěnčíkovou.

II. Rada města stanovuje
termíny pro uskutečnění voleb do školských rad:
- 05.06.2017 od 15:00 do 17:30 hodin - Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková
organizace
- 06.06.2017 od 13:30 do 17:00 hodin - Základní škola Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace

III. Rada města stanovuje
ředitelům lhůtu pro podávání návrhů na kandidáty do školských rad:
- do 30.05.2017 - ZŠ Komenského
- do 30.05.2017 - ZŠ Tyršova

1882/82/RM/2017 ZŠ Komenského - ceník pronájmů

I. Rada města schvaluje
ceník pronájmů učeben a dalších zařízení Základní školy Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.

1883/82/RM/2017 ZŠ Tyršova - ceník služeb

I. Rada města schvaluje
ceník služeb na období od 1.9.2017 do 31.8.2018, který předložila Základní škola Tyršova 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.


