
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 88. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 26.6.2017

1996/88/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 87. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

1890/83 z 83. schůze RM - 17.05.2017
1933/84 z 84. RM - 29.05.2017
1969/86, 1972/86, 1973/86, 1979/86, 1980/86, 1982/86, 1993/86  z 86. schůze RM -
12.06.2017

vypouští ze sledování bod:

1975/86 z 86. schůze RM - 12.06.2017

další úkoly trvají.

1997/88/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
(Kč)

Výdaje
(Kč)

44
71 72 4116 33063 OVV - MAP - Dotace MŠMT - MAP 363 600

71 72 3299 5011 33063 OVV - MAP - Dotace MŠMT - MAP 363 600

45
30 32 4116 30419 FO - Dotace MK ČR - ZS-A účelová neinvestiční - Poznej hravě historii 40 000

30 32 3315 5336 30419 FO - Dotace MK ČR - ZS-A účelová neinvestiční - Poznej hravě historii 40 000

47

71 71 4122 33191 214
OVV-  Dotace  JMK  -  účelová  neinvestiční  -  Podpora  napoleonských
vzpomínkových akcí

760 000

71 71 3319 5169 33191 214
OVV-  Dotace  JMK  -  účelová  neinvestiční  -  Podpora  napoleonských
vzpomínkových akcí

760 000

48

30 33 4116 33063
FO - Dotace MŠMT - ZŠ Komenského - účelová neinvestiční - Rovný

přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání
858 600

30 33 3113 5336 33063
FO - Dotace MŠMT - ZŠ Komenského - účelová neinvestiční - Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání

858 600

49

40 41 4116 548 29025
OSMI - Dotace MZe neinvestiční - Slavkov u Brna oprava havarijního
stavu jižního břehu Velkého rybníka

549 100

40 41 2341 5171 548 29025
OSMI - Dotace MZe neinvestiční - Slavkov u Brna oprava havarijního

stavu jižního břehu Velkého rybníka
549 100

50

40 41 4216 548 29996
OSMI -  Dotace MZe investiční -  Slavkov u Brna oprava havarijního
stavu jižního břehu Velkého rybníka

704 000

40 41 2341 6121 548 29996
OSMI -  Dotace MZe investiční -  Slavkov u Brna oprava havarijního
stavu jižního břehu Velkého rybníka

704 000



1998/88/RM/2017 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1197/2 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé
Zádrapovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nezveřejňovat záměr prodeje části pozemku parc. č. 1197/2 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města žádost manželů Zádrapových.

Termín: 18.9.2017

1999/88/RM/2017 Žádost o směnu pozemků - pan Červinka - doplnění

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nezveřejňovat záměr směny části pozemku parc. č. 4213 v k.ú. Slavkov u Brna dle podané
žádosti pana Stanislava Červinky.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádost pana Červinky.

Termín: 18.9.2017

2000/88/RM/2017 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Ing. Radomír Filip

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  kanalizační
přípojky na pozemku parc. č. 165 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov
u Brna, k bytovému domu na pozemku parc. č. 116/1 v k.ú. Slavkov u Brna s panem Ing.
Radomírem Filipem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby kanalizační přípojky na
pozemku parc. č. 165 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u
Brna, k bytovému domu na pozemku parc. č. 116/1 v k.ú. Slavkov u Brna s panem
Ing. Radomírem Filipem, Tyršova 303, Slavkov u Brna.

Termín: 10.7.2017

2001/88/RM/2017 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - VaK Vyškov



I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemcích města parc. č. 1341 a
1459/1  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna,  která  zakládá  právo  stavebníka  Vodovody  a  kanalizace
Vyškov a.s.,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  k realizaci  prodloužení  vodovodního
řadu, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dohody o podmínkách vybudování stavby se společností Vodovody
a kanalizace Vyškov a.s., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 10.7.2017

2002/88/RM/2017 Služebnost - kamerový bod

I. Rada města ruší
usnesení č.1767/78/RM/2017.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s vlastníky dotčené nemovitosti
uvedenými v přiloženém návrhu smlouvy,  kdy tito jako povinní vlastníci  bytového domu na
ulici Brněnská čp. 1557, Slavkov u Brna, jsou  povinni strpět umístění kamerového bodu na
své nemovitosti, vše dle předloženého návrhu smlouvy.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti,  na  umístění
kamerového  bodu na  bytovém domě,  Brněnská  čp.1557  ve  Slavkově  u  Brna  dle
předloženého návrhu smlouvy.

Termín: 31.7.2017

2003/88/RM/2017  MINI  MĚSTEČKO  SLAVKOV  2017  -  žádost  o  spolupráci  a  užívání  veřejného
prostranství

I. Rada města souhlasí
s  poskytnutím  prostranství  ve  Svojsíkově  parku  na  pořádání  akce  "MINI  MĚSTEČKO
SLAVKOV 2017" Apoštolské církvi, KC NADĚJE Bučovice, Urbáškova 132, 685 01 Bučovice v
termínu od 11.8.2017 - 12.8.2017. 

2004/88/RM/2017 Žádost o užívání veřejného prostranství - stánkový prodej knih

I. Rada města nesouhlasí
s poskytnutím veřejného prostranství subjektu Beránek - levné knihy, Nová Ves 69, 582 91
Světlá nad Sázavou, IČ: 635 65 463  k stánkovému prodeji knih na parkovišti na ulici Boženy



Němcové.

2005/88/RM/2017 Sadová - pachtovní smlouva - kanalizace

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  smlouvu  o  zajištění  provozu  a  pachtu  splaškové  kanalizace  v  ulici  Sadová  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 smlouvu o zajištění provozu a pachtu
splaškové kanalizace v ulici Sadová se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.
s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587 v předloženém znění.

Termín: 31.10.2017

2006/88/RM/2017  Sadová  -  smlouva  o  úhradě  finančního  podílu  na  vybudování  veřejné
infrastruktury

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o úhradě finančního podílu na vybudované veřejné infrastruktuře v ulici
Sadová  s   Ing.  Jiřím  Karkoškou,  bytem:  Smetanova  980,  68401  Slavkov  u  Brna,   v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  úhradě  finančního  podílu  na  vybudované  veřejné
infrastruktuře v ulici Sadová s  Ing. Jiřím Karkoškou, bytem: Smetanova 980, 68401
Slavkov u Brna, v předloženém znění.

Termín: 14.7.2017

2007/88/RM/2017 Rekonstrukce atletického stadionu - dodatek č.3 smlouvy o dílo

I. Rada města schvaluje

1. uzavření dodatku č.3 smlouvy o dílo ze dne 21.9.2016 na akci: "Rekonstrukce atletického
stadionu Slavkov u Brna" se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ:
27713130 dle předloženého návrhu za  podmínky schválení  realizace 2.etapy projektu
rekonstrukce atletického stadionu dle tohoto návrhu v zastupitelstvu města.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.  3  smlouvy  o  dílo  na akci:  "Rekonstrukce  atletického



stadionu  Slavkov  u  Brna"  se  společností  PROSTAVBY,  a.s.,  Dědina  447,  683  54
Otnice, IČ: 27713130 dle předloženého návrhu.

Termín: 28.7.2017

2008/88/RM/2017 Rekonstrukce komunikace ul. Slovanská - Dodatek č.1

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.1  ke  smlouvě  o  dílo  na  akci:  "Rekonstrukce  ulice  Slovanská" se
společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová
60, 620 00 Brno IČ:48035599 dle předložené důvodové zprávy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci: "Rekonstrukce ulice Slovanská" se
společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava,
Jahodová 60, 620 00 Brno IČ:48035599.

Termín: 14.7.2017

2009/88/RM/2017 Územní studie "Východní obchvat" - výsledek VZ

I. Rada města rozhoduje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o tom, že nejvhodnější nabídka byla
podána uchazečem panem Ing. arch. Vojtěchem Menclem, Starobrněnská 13, 602 00 Brno,
IČ: 665 87 280.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky: "Dopravní infrastruktura ve vazbě na TEN-T,
Dálnice  D1  a  propojení  na  silnici  I/50  a  I/54"  s  panem Ing.arch.  Vojtěchem Menclem,
Starobrněnská 13,  602 00 Brno,  IČ:  665 87 280 dle  předloženého návrhu za  podmínky
schválení podání žádosti o dotaci z IROP zastupitelstvem města.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy o dílo na realizaci  zakázky:  "Dopravní infrastruktura ve
vazbě na TEN-T, Dálnice D1 a propojení na silnici I/50 a I/54" s panem Ing.arch.
Vojtěchem  Menclem,  Starobrněnská  13,  602  00  Brno,  IČ:  665  87  280  dle
předloženého  návrhu  za  podmínky  schválení  podání  žádosti  o  dotaci  z  IROP
zastupitelstvem města.

Termín: 30.6.2017

2010/88/RM/2017 Výměna oken ve dvorním traktu budovy Palackého náměstí 65 - smlouva o dílo

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "Výměna oken ve dvorním traktu budovy Městského úřadu



Palackého  náměstí  č.  p.  65,  Slavkov  u  Brna,  684  01"  se  společností  SULKO  s.r.o.,
Československé armády 981/41, Zábřeh, 789 01, IČ: 47976969, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci "Výměna oken ve dvorním traktu budovy
Městského úřadu Palackého náměstí č. p. 65, Slavkov u Brna, 684 01" se společností
SULKO s.r.o.,  Československé  armády  981/41,  Zábřeh,  789  01,  IČ:  47976969,  v
předloženém znění.

Termín: 7.7.2017

2011/88/RM/2017 Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání

I. Rada města schvaluje
zveřejnění  záměru pronájmu prostor  sloužících k  podnikání  -  místnosti  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 zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 30.6.2017

2012/88/RM/2017 Žádost o prodloužení nájemních smluv - Čmielová, Ondroušková

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12.07.2016 k bytu č. 5, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Alenou Čmielovou, ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░░░ ░░░░  ░░░░
obsahujícím  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  30.06.2020  za  smluvní

nájemné 60 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 15.07.2013 k bytu č. 3, Úzká 643, Slavkov u
Brna, uzavřené s paní Barborou Ondrouškovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ obsahujícím
prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,  a to do 30.06.2022 za smluvní nájemné 55,50
Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s paní Alenou Čmielovou.

Termín: 30.6.2017



2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s paní Barborou Ondrouškovou.

Termín: 30.6.2017

2013/88/RM/2017 Žádost o schválení výměny bytů - Šmerda, Šťastná, Krahulová

I. Rada města zprávu odkládá do doby vyjádření bytové komise

2014/88/RM/2017 Pronájem plochy v areálu kotelny Zlatá Hora

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o pronájmu prostor o výměře 15 m2 na parcele 1784/296 v k. ú. Slavkov u
Brna, s panem Vojtěchem Šedým, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Nájemní
smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  neurčitou  s  výpovědní  lhůtou  3  měsíce  a  nájemné
stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o pronájmu prostor o výměře 15 m2 na parcele 1784/296 v
k. ú. Slavkov u Brna, s panem Vojtěchem Šedým, trvale bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░  ░  .  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok.

Termín: 7.7.2017

2015/88/RM/2017 Termíny a program RM a ZM na II. pololetí roku 2017

I. Rada města schvaluje
předložený návrh termínů a programu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na
II. pololetí roku 2017.

2016/88/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, ZS-A

I. Rada města schvaluje
uzavření  předložené  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje  na
realizaci projektu "Dětská prohlídková trasa Tajemství ztracené koruny" v rámci projektu
Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017, s Jihomoravským krajem,
IČ: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. 

2017/88/RM/2017 Rozpočtové opatření ZS-A č. 3

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém



znění v příloze. 

2018/88/RM/2017 Rozpočtové opatření ZS-A č. 4

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění v příloze. 

2019/88/RM/2017 Rozpočtové opatření ZS-A č. 5

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění. 

2020/88/RM/2017 Rozpočtové opatření ZS-A č. 6

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění v příloze. 

2021/88/RM/2017 Navýšení mzdových prostředků pro zaměstnance ZS-A

I. Rada města bere na vědomí
informaci o navýšení mzdových prostředků pro zaměstance ZS-A. 

2022/88/RM/2017 Doplatek kupní ceny vodních atrakcí na koupaliště

I. Rada města schvaluje
čerpání  investičního  fondu  Technických  služeb  města  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace,  ve výši 29.230,-Kč na doplatek kupní ceny vodních atrakcí.

2023/88/RM/2017 Rozpočtové opatření TSMS č.2/2017

I. Rada města schvaluje
Technickým  službám  města  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace,  převod  finančních
prostředků ve výši 350.000,-Kč z rezervního do investičního fondu.

II. Rada města schvaluje
Technickým službám města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, čerpání investičního
fondu ve výši 350.000,-Kč na úhradu opravy technologie filtrace na koupališti.

2024/88/RM/2017 Přístavba ZŠ Tyršova - zahájení VZ na dodavatele mobiliáře a zrušení probíhající
VZ

I. Rada města ruší



probíhající  veřejnou  zakázku  na  zajištění  dodavatele  mobiliáře  na  akci  "Přístavba  ZŠ
Tyršova".

II. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  3.  kategorie  na  dodávku  mobiliáře  na
akci: "Přístavba ZŠ Tyršova" - Vybavení mobiliářem dle návrhu zadávacích podmínek.

III. Rada města schvaluje
komisi pro posouzení kvalifikace v níže uvedeném složení:
Členové: Mgr. Jiří Půček, Mgr. Milan Konečný, Ing. Dalibor Kašpar, Bc. Libor Eliáš, Ing. Petr
Lokaj
Náhradníci:  Mgr.  Zdeněk  Vičar,  Mgr.  Michaela  Filipiecová,  Mgr.  Petr  Lysek,  Ing.  Hynek
Charvat, Romana Krchňavá, Ing. Petr Janek, Mgr. Petr Kostík

IV. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:
1. MY DVA group a.s., Osadní 1053/28, 170 00, Praha - Holešovice, IČO: 29030684
2. František Vlasák, Na Jámě 1485/82, 692 01, Mikulov, IČO: 49960822
3. Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51, Šlapanice, IČO: 25310119

2025/88/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 (Kč) Výdaje (Kč)

46
71 71 3319 5169 33194 OVV- Navýšení položky - Předfinancování projektů - "Evropa je vše, co potřebujeme" 170 800

71 71 6409 5901 33194 OVV - Snížení položky - Nespecifikované rezervy -170 800

2026/88/RM/2017 Směrnice k poskytování dotací z rozpočtu města Slavkov u Brna dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Rada města zprávu odkládá

2027/88/RM/2017 Změna nařízení o zpoplatnění stání

I. Rada města vydává
nařízení města Slavkov u Brna o zpoplatnění stání na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna,
 v předloženém znění.

II. Rada města vydává
nařízení města Slavkov u Brna o zpoplatnění stání na Komenského náměstí ve Slavkově u
Brna, v předloženém znění.

III. Rada města vydává
nařízení  města  Slavkov  u  Brna  o  zpoplatnění  stání  na  parkovací  ploše  na  ulici  Boženy



Němcové ve Slavkově u Brna, v předloženém znění.

IV. Rada města vydává
Ceník  parkovného  za  stání  silničních  motorových  vozidel  na  vymezených  úsecích
místních komunikací ve Slavkově u Brna, v předloženém znění.

2028/88/RM/2017 Příspěvek na úhradu poplatku za komunální odpad

I. Rada města schvaluje
poskytnutí daru z rozpočtu města v celkové výši 200,-Kč v případě úhrady svozové sazby
typu M poplatku za komunální odpad za druhé kalendářní pololetí roku 2017, a to pro osoby,
které řádně splnily svoji ohlašovací a registrační povinnost k placení poplatku za komunální
odpad,  a  zároveň  si  řádně  podaly  Žádost  o  příspěvek  na  částečné  pokrytí  nákladů  na
poplatek za komunální odpad - svozová sazba typu M, kde uvedly pravdivé údaje, a zároveň
za druhé pololetí roku 2017 řádně zaplatily poplatek za komunální odpad formou úhrady
svozové sazby typu M, a to ve výši minimálně 400,-Kč. 

II. Rada města schvaluje
Pravidla pro poskytování příspěvku na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální
odpad pro druhé pololetí roku 2017. 


