
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 86.  schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 12.6.2017

1965/86/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 85. schůze RM z období 2014-2018

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

� považuje za splněné body:

1494/64 z 64. schůze RM - 14.11.2016
1760/78, 1761/78 z 78. schůze RM - 20.03.2017
1794/79 z 79. schůze RM - 03.04.2017
1829/81, 1835/81, 1837/81, 1846/81, 1847/81 z 81. schůze RM - 18.04.2017
1859/82, 1865/82, 1866/82, 1878/82/2.1. z 82. schůze RM - 02.05.2017
1886/83, 1888/83/1.2., 1892/83, 1894/83/1.1., 1894/83/2.1., 1898/83, 1902/83, 
1905/83, 1906/83, 1918/83 z 83. schůze RM - 17.05.2017
1924/84, 1926/84, 1927/84/1, 1927/84/2, 1928/84, 1937/84, 1938/84/2.1., 
1939/84/2.1., 1940/84, 1941/84 z 84. schůze RM - 29.05.2017
1953/85, 1954/85, 1956/85, 1957/85, 1958/85, 1964/85 z 85. schůze RM -
05.06.2017

� další úkoly trvají.

1966/86/RM/2017 Žádost o prodej pozemku parc. č. 70 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nezveřejňovat záměr prodeje pozemku parc. č. 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 11.9.2017

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města záměr prodeje pozemku parc. č. 70
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.

1967/86/RM/2017 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Karkoška"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 



370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemků parc. č. 1194/3 zahrada a parc. 
č. 1194/6 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené situace 
(stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Karkoška") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.6.2017

1.1. uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemků parc. č. 1194/3 
zahrada a parc. č. 1194/6 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle 
přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Karkoška") v předloženém
znění.

1968/86/RM/2017 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - pan Brázda

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 16.05.2013 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Milanem Brázdou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.05.2022 za smluvní 

nájemné 60 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.6.2017

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s panem Milanem Brázdou.

1969/86/RM/2017 Žádost o výměnu pronájatého pozemku - pan Šidlík

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 16.6.2017

1.1. zajistit zveřejnění pronájmu pozemku parc. č. 1054 v k.ú. Slavkov u Brna.

1970/86/RM/2017 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Martin Vrba

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby plynovodní 
přípojky k RD na pozemku parc. č. 2507 v k.ú. Slavkov u Brna na pozemku ve vlastnictví



města Slavkov u Brna parc. č. 2520 v k.ú. Slavkov u Brna s panem Martinem Vrbou░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 26.6.2017

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby plynovodní přípojky k RD 
na pozemku parc. č. 2507 v k.ú. Slavkov u Brna na pozemku ve vlastnictví města 
Slavkov u Brna parc. č. 2520 v k.ú. Slavkov u Brna s panem Martinem Vrbou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

1971/86/RM/2017 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Jiří Horáček

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby vodovodní a 
kanalizační přípojky pro areál firmy (pozemek parc. č. 2639/1 v k.ú. Slavkov u Brna) na 
pozemcích ve vlastnictví města Slavkov u Brna parc. č. 2637/8 a 2639/3 v k.ú. Slavkov u 
Brna s panem Jiřím Horáčkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 26.6.2017

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby vodovodní a kanalizační 
přípojky pro areál firmy (pozemek parc. č. 2639/1 v k.ú. Slavkov u Brna) na 
pozemcích ve vlastnictví města Slavkov u Brna parc. č. 2637/8 a 2639/3 v k.ú. 
Slavkov u Brna s panem Jiřím Horáčkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

1972/86/RM/2017 Návrh na dokončení rekonstrukce atletického stadionu

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
odsouhlasit dokončení rekonstrukce atletického stadionu realizací 2. etapy rekonstrukce dle 
uzavřené smlouvu o dílo  a dodatku č.2 se společností PROSTAVBY, a.s. 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zrušit své usnesení č. 227/14/ZM/2016/V, a schválit financování prací z položky č. ORJ 40,
rekonstrukce stadionu II. etapa ve výši 18.300 tis. Kč.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit radě města hledat dotační možnosti financování rekonstrukce II. etapy rekonstrukce 
stadionu.



IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.6.2017

1.1. předložit ZM k projednání návrh na dokončení rekonstrukce atletického stadionu 
realizací 2. etapy rekonstrukce dle uzavřené smlouvu o dílo  a dodatku č.2 se 
společností PROSTAVBY, a.s.

1973/86/RM/2017 Územní studie - dotace IROP

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit podání žádosti o dotaci z IROP na projekt pod názvem: "Řešení dopravní 
infrastruktury území správního obvodu ORP Slavkov u Brna ve vzbě na trasu TEN-T - dálnice
D1  a její propojení se silnicemi I/50 a I/54" dle podmínek a způsobu financování, 10% 
spoluúčast a předfinancování celého projektu.  

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 19.6.2017

1.1. předložit do ZM návrh na podání žádosti o dotaci z IROP na projekt pod názvem:
"Řešení dopravní infrastruktury území správního obvodu ORP Slavkov u Brna ve 
vzbě na trasu TEN-T - dálnice D1  a její propojení se silnicemi I/50 a I/54" dle 
podmínek a způsobu financování, 10% spoluúčast a předfinancování celého 
projektu. 

1974/86/RM/2017 Přístavba ZŠ Tyršova - dodatečné práce

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 1.3.2017 se společností VAŠSTAV, s.r.o., IČ: 
469 64 541 řešící změnu rozsahu plnění předmětu smlouvy ve výši 388.915,- Kč vč. DPH dle 
důvodové zprávy.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 1.3.2017 se společností VAŠSTAV, s.r.o., IČ: 
469 64 541 řešící změnu rozsahu plnění předmětu smlouvy ve výši 534.018,- Kč vč. DPH dle
důvodové zprávy, za předpokladu schválení rozpočtové opatření č. 34 - Navýšení položky -
Přístavba ZŠ Tyršova zastupitelstvem města.

III. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 26.6.2017

2. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 26.6.2017

1.1.  zajistit uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo se společností VAŠSTAV, s.r.o.,
Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČO: 46964541. 

2.1. zajistit uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo se společností VAŠSTAV, s.r.o., 
Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČO: 46964541za předpokladu schválení 
financování zastupitelstvem města.

1975/86/RM/2017 Restaurátorský průzkum souboru sochařské výzdoby v areálu zámku Slavkov u 
Brna - výsledek VZ

I. Rada města rozhoduje
o vyloučení uchazeče MgA. Zdeněk Kovářík, Chotěbudice 21, 675 31 Jemnice, IČO: 
72132231 z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávací dokumentace (ocenění tabulky
předmětu plnění dle požadavků zadavatele).

II. Rada města rozhoduje,
že na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na 
akci: "Restaurátorský průzkum souboru sochařské výzdoby v areálu zámku Slavkov u Brna", 
byla jako nejvhodnější nabídka předložena uchazečem MgA. René Tikalem, akad. 
soch., Stochovská 148/24, 161 00 Praha-Ruzyně, IČO: 48624705.

III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku: "Restaurátorský průzkum souboru sochařské výzdoby v 
areálu zámku Slavkov u Brna" s panem MgA. René Tikalem, akad. soch., Stochovská 148/24, 
161 00 Praha-Ruzyně, IČO: 48624705 v předloženém znění.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.6.2017

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na zakázku: "Restaurátorský průzkum souboru 
sochařské výzdoby v areálu zámku Slavkov u Brna" s panem MgA. René Tikalem, 
akad. soch., Stochovská 148/24, 161 00 Praha-Ruzyně, IČO: 48624705 v 
předloženém znění.

1976/86/RM/2017 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. PRIHL-2009-01-016033



 uzavření předloženého návrhu Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.
PRIHL-2009-01-016033 společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 
410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 49454587.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.6.2017

1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu Smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod č. PRIHL-2009-01-016033 se společností Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 49454587.

1977/86/RM/2017 Oprava výpustného objektu záchytného rybníka

I. Rada města schvaluje

1. provedení opravy výpustného objektu záchytného rybníka dle varianty č.1 z položky
rozpočtu města odboru SMIR pod názvem "Nutné opravy budov a staveb".

1978/86/RM/2017 Žádost o zateplení městských domů a odvlhčení zdí na ulici Litavská 1496, 1497, 
1498

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.7.2017

1.1. zajistit v průběhu měsíce července 2017 provedení prohlídky bytů v domech
Litavská 1496-1498 za účelem zjištění skutečného stavu a rozsahu poškození 
vlhkostí a plísní, o výsledku informovat RM.

1979/86/RM/2017 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - pan Rosner

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13.05.2016 k bytu č. 1, Fügnerova 109, 
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Antonem Rosnerem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.05.2018 za smluvní 

nájemné 50 Kč/m2.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.6.2017

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s panem Antonem Rosnerem.

1980/86/RM/2017 Pronájem prostor sloužících k podnikání na poliklinice

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání - místnosti č. 21 o 

výměře 17 m2, umístěné v suterénu budovy polikliniky, Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna, s 
paní Jarmilou Jilichovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , IČ: 
75812771. 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

Termín: 30.6.2017

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Jarmilou Jilichovou.

1981/86/RM/2017 Záměr pronájmu

I. Rada města zprávu odkládá

1982/86/RM/2017 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č. 21/2017

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.21/2017.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.6.2017

1.1. prověřit informace z diskuze o nesouhladu variant pod písmeny "A" a "B" s územním 
plánem.

1983/86/RM/2017 Změna členů povodňové komise města Slavkov u Brna

I. Rada města souhlasí
a odvolává tajemníka povodňové komise města, kterým je Ing. Renáta Rašková.



II. Rada města souhlasí
a jmenuje novým tajemníkem povodňové komise města Ing. Andreu Večerkovou.

1984/86/RM/2017 veřejnoprávní smlouvy - přestupky

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o návrhu nových veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků.

1985/86/RM/2017 Dodatek č. 2 ke smlouvě o úhradě nákladů na režijní přejezdy autobusů

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úhradě nákladů na režijní přejezdy ze dne 24.8.2016, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 19.12.2016, se společností VYDOS BUS, a.s. se sídlem Jiřího 
Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov, IČ: 26950731, jehož předmětem je úhrada vícenákladů ve 
výši 64.464,-Kč včetně DPH, v předloženém znění.

1986/86/RM/2017 Usnesení z jednání Bezpečnostní rady ORP Slavkov u Brna

I. Rada města bere na vědomí
usnesení z jednání Bezpečnostní rady ORP Slavkov u Brna, konaného dne 25. května 2017.

1987/86/RM/2017 Služební cesty - Polsko, Chorvatsko, Francie

I. Rada města schvaluje
služební cestu Mgr. Petra Kostíka ve dnech 16. - 18. 6. 2017 do polského Slawkówa.

II. Rada města schvaluje
služební cestu Bc. Michala Boudného, PhDr. Vladimíry Zichové a Davida Kučery, DiS do
partnerského města Pag v Chorvatsku ve dnech 22. - 25. 6. 2017 a použití soukromého 
vozidla RZ 9B52908 pro tuto cestu.

III. Rada města schvaluje
služební cestu Ing. Hynka Charvata a  Mgr. Martina Ráji, PhD. do partnerského města 
Darney ve Francii ve dnech 22. - 26. 6. 2017 

1988/86/RM/2017 Volby do školských rad

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o volbách do školských rad.

II. Rada města jmenuje



za zřizovatele tyto členy školské rady Základní školy Komenského Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace a Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace:
Mgr. Bohuslava Fialu
Mgr. Petra Kostíka
p. Romanu Krchňavou

1989/86/RM/2017 ZŠ Komenského - projekt zdravé školní budovy

I. Rada města bere na vědomí
informaci ředitele Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace o 
zapojení se do vznikajícího projektu, který má za cíl zlepšit vnitřní prostředí školní budovy.

1990/86/RM/2017 ZŠ Komenského - reklamace fasády

I. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

Termín: 12.7.2017

1.1. jednat se zhotovitelem opravy fasády na budově ZŠ Komenského ve věci odstranění 
vad dle smlouvy ze dne 2.5.2006.

1991/86/RM/2017 MŠ Zvídálek - žádost o povolení výjimky

I. Rada města schvaluje
výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace, IČ: 71002391,  na školní rok 2017/2018 v rozsahu 
uvedeném ve zprávě.

1992/86/RM/2017 DDM - Prázdninový provoz DDM Slavkov u Brna

I. Rada města bere na vědomí
informaci o prázdninovém provozu v DDM Slavkov u Brna ve školním roce 2016/2017.

1993/86/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 44 schvalované ZM

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 44:

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

44
30 31 3639 5331 363910

FO - TSMS - Havárie - oprava technologie na

koupališti
115 000

FO - TSMS - Havárie - oprava technologie na -115



II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

Termín: 30.6.2017

30 35 8115 koupališti 000

1.1. předložit rozpočtové opatření č. 44 zastupitelstvu města v předloženém znění.


