
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 89. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 17.7.2017

2029/89/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 88. schůze RM z období 2014-2018

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

� považuje za splněné body:

1540/66/1.1. z 66. schůze RM - 28.11.2016
1603/70 z 70. schůze RM - 09.01.2017
1685/75 z 75. schůze RM - 20.02.2017
1851/81/1.1. z 81. RM - 18.04.2017
1896/83, 1897/83, 1899/83, 1900/83, 1901/83, 1904/83 z 83. schůze RM -
17.05.2017
1930/84, 1938/84/1.1., 1939/84/1.1. z 84. schůze RM - 29.05.2017
1967/86, 1968/86, 1970/86, 1971/86, 1974/86/1.1. z 86. schůze RM - 12.06.2017
1995/87 z 87. schůze RM - 21.06.2017
2000/88, 2006/88, 2009/88, 2010/88, 2011/88, 2012/88/1.1., 2012/88/2.1., 
2014/88 z 88. RM - 26.06.2017

� vypouští ze sledování bod

1767/78 z 78. schůze RM - 20.03.2017

� další úkoly trvají.

2030/89/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 51-54

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)

51

20 22 4116 307 29008
ŽP - Dotace MZe - neinvestiční účelová - činnost odborného 

lesního hospodáře
21 700

20 22 1036 5169 307 29008
ŽP - Dotace MZe - neinvestiční účelová - činnost odborného 

lesního hospodáře
21 700

52

40 41 4222 536 341
OSMIR - Dotace JMK - účelová investiční  - Rekonstrukce 
atletického stadionu - 2. etapa

150 000

40 41 3412 6121 536 341
OSMIR - Dotace JMK - účelová investiční  - Rekonstrukce 
atletického stadionu - 2. etapa

150 000

30 33 4116 33063 FO - Dotace MŠMT - MŠ Zvídálek účelová neinvestiční -

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu 

391 700



53

vzdělávání

30 33 3111 5336 33063

FO - Dotace MŠMT - MŠ Zvídálek účelová neinvestiční -

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu 
vzdělávání

391700

54
90 90 4116 13013 MěP - ÚP - Příspěvek na asistenta MěP 57 600

90 90 5311 5011 13013 MěP - ÚP - Příspěvek na asistenta MěP 57 600

2031/89/RM/2017 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 836/1 v k.ú. Slavkov u Brna - paní 
Komínková

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.8.2017

1.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 836/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u

Brna o výměře cca 126m2.

2032/89/RM/2017 Žádost o prodej pozemků v k.ú. Slavkov u Brna - společnost LIKO-S, a.s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas s prodejem pozemku parc. č. 2735/3 ostatní plocha o výměře 538m2 a části
pozemku parc. č. 2733/12 ostatní plocha o výměře cca 1825m2 z vlasnitctví města do 
vlastnictví společnosti LIKO-S, a.s., sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 
60734795 dle přiložené mapy za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1464-

40/2017 a to ve výši 240,-Kč/m2 bez DPH. Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.
Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, 
vypracování geometrického plánu, vypracování znaelckého posudku) uhradí žadatel.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 11.9.2017

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádost o prodej pozemků parc. č.
2735/3 a parc. č. 2733/12 v k.ú. Slavkov u Brna od společnosti LIKO-S, a.s.

2033/89/RM/2017 Směna pozemků - Ing. Daněček - doplnění

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.
zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 3819/17 v k.ú. Slavkov u Brna o 



Termín: 21.7.2017

výměře 3m2.

2034/89/RM/2017 Podání žádosti o pronájem pozemku parc. č. 347/4 v k.ú. Slavkov u Brna -
doplnění

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce č. 19N17/58 se Státním pozemkovým úřadem, sídlem 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, iČ: 01312774, jejíž předmětem je užívání pozemku 
parc. č. 347/4 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 1.9.2017

1.1. uzavřít smlouvu o výpůjčce č. 19N17/58 se Státním pozemkovým úřadem, sídlem
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, iČ: 01312774, jejíž předmětem je užívání 
pozemku parc. č. 347/4 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.

2035/89/RM/2017 Žádost o výměnu pronájatého pozemku - pan Šidlík

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s panem Martinem Šidlíkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ , jejíž předmětem bude obhospodařování pozemku parc. č. 1054 zahrada 

v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 1.333m2 dle přiložené mapy za roční pachtovné ve výši 533,-
Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.8.2017

1.1. uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu s panem Martinem Šidlíkem, ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jejíž předmětem bude obhospodařování pozemku parc. č. 

1054 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 1.333m2 dle přiložené mapy za roční 
pachtovné ve výši 533,-Kč.

2036/89/RM/2017 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Martin Krejčí

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby plynovodní 
přípojky a sjezdu na pozemku parc. č. 2213/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví 



města Slavkov u Brna, k rodinnému domu na pozemku parc. č. 2431 v k.ú. Slavkov u Brna s 
panem Martinem Krejčím, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 10.8.2017

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby plynovodní přípojky a
sjezdu na pozemku parc. č. 2213/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví 
města Slavkov u Brna, k rodinnému domu na pozemku parc. č. 2431 v k.ú. Slavkov u 
Brna s panem Martinem Krejčím, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

2037/89/RM/2017 Věcné břemeno pro SKR Living, s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností SKR Living,
s.r.o., sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 03552837 týkající se pozemků parc. č. 
1237/1, 1237/2 v k. ú. Slavkov u Brna v majetku společnosti SKR Living, s.r.o. dle přiložené
situace (stavba s názvem "Výstavba veřejného osvětlení na ulici Příční a Kaunicova ")
v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.7.2017

1.1. uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností SKR
Living, s.r.o., sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 03552837 týkající se pozemků 
parc. č. 1237/1, 1237/2 v k. ú. Slavkov u Brna v majetku společnosti SKR Living, 
s.r.o. dle přiložené situace (stavba s názvem "Výstavba veřejného osvětlení na ulici 
Příční a Kaunicova ") v předloženém znění.

2038/89/RM/2017 Věcné břemeno pro Gas Net, s.r.o. - manželé Vrbovi

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Gas Net, s.r.o., sídlem 
Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající se pozemku parc. č. 2520, 
ostatní plocha, v k. ú. Slavkov u Brna, v majetku města dle přiložené mapy v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



Termín: 31.7.2017

1.1. uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Gas Net, s.r.o., 
sídlem Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající se pozemku 
parc. č. 2520, ostatní plocha, v k. ú. Slavkov u Brna, v majetku města dle přiložené 
mapy v předloženém znění.

2039/89/RM/2017 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel příp. NN Krčmář"

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 pozemků parc. č. 
2341/2, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 2676, ostatní ploch,a v k. ú. Slavkov u Brna v 
majetku města dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel příp. NN Krčmář") 
v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.7.2017

1.1. uzavřít smlouvu 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 
pozemků parc. č. 2341/2 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2676 ostatní plocha v
k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené situace (stavba s názvem 
"Slavkov, kabel příp. NN Krčmář") v předloženém znění.

2040/89/RM/2017 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, přeložka komunikace 
Nerudova"

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. 
343/2 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené situace (stavba 
s názvem "Slavkov,přeložka komunikace Nerudova") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

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. 343/2, ostatní plocha, v k. ú. Slavkov u Brna, v majetku města dle 
přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov,přeložka komunikace Nerudova") 
v předloženém znění.



Termín: 31.8.2017

2041/89/RM/2017 Umístění kamerového bodu - Husova čp.21

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o umístění kamerového systému s panem Miroslavem Moudrým, bytem 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.8.2017

1.1. zajistit uzavření dohody o umístění kamerového systému s panem Miroslavem
Moudrým, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v předloženém znění. 

2042/89/RM/2017 Žádost o umístění stánku

I. Rada města souhlasí
s poskytnutím veřejného prostranství společnosti  Slavkovský pivovar s.r.o., U Mlýna 1422, 
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 29313678 na Palackého náměstí u městské kašny k umístění 
stánku s prodejem piva dne 22.7.2017 od 16 hod.

2043/89/RM/2017 Sídliště Nádražní - osvětlení přístupové cesty k dětskému hřišti a klubovně 
Junáků

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené smlouvy o souhlasu s realizací stavby na pozemku parc. č. 2817/4 
za účelem osvětlení přístupové cesty, a to s Českou republikou - Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČ: 
69797111. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 11.8.2017

1.1. zajistit uzavření předložené smlouvy o souhlasu s realizací stavby na pozemku parc. 
č. 2817/4 za účelem osvětlení přístupové cesty, a to s Českou republikou - Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 2, IČ: 69797111. 

2044/89/RM/2017 Rekonstrukce komunikace Nádražní - smlouva o přeložce CETIN



uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MJ/2017/00115 v rámci projektu: "Rekonstrukce ulice Nádražní - hotel Florian" se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 
130 00 Praha 3, dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.8.2017

1.1. zajistit uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MJ/2017/00115 v rámci projektu: "Rekonstrukce ulice Nádražní - hotel Florian" 
se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 040 84 063, Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3, dle předloženého návrhu.

2045/89/RM/2017 Oprava fasád budov radnice - dodatek č.1 k SOD

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo z 27.3.2017 se společností Tocháček spol. s r.o.,
IČ:44961367, Slovinská 36, 612 00 Brno,  v rámci projektu: "Obnova fasád budov radnice 
čp. 64 a čp. 65 - Slavkov u Brna" dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.8.2017

1.1. zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo z 27.3.2017 se společností Tocháček 
spol. s r.o., IČ:44961367, Slovinská 36, 612 00 Brno,  v rámci projektu: "Obnova 
fasád budov radnice čp. 64 a čp. 65 - Slavkov u Brna" dle předloženého návrhu.

2046/89/RM/2017 Rekonstrukce komunikace ul. Slovanská - Dodatek č.2

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.2 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 s předmětem dle předložené důvodové zprávy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci: "Rekonstrukce ulice Slovanská" se 
společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, 



Termín: 31.7.2017

Jahodová 60, 620 00 Brno IČ:48035599.

2047/89/RM/2017 Přístavba ZŠ Tyršova, vybavení mobiliářem - výsledek VZ

I. Rada města rozhoduje,
že na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na
akci "Přístavba ZŠ Tyršova - Vybavení mobiliářem", byla nejvýhodnější nabídka předložena 
uchazečem Mgr. Františkem Vlasákem, DISTR služba škole Mikulov, Na Jámě 82, 692 01 
Mikulov, IČO: 49960822.

II. Rada města schvaluje
uzavření kupní smlouvy na zakázku "Přístavba ZŠ Tyršova - Vybavení mobiliářem" s
panem Mgr. Františkem Vlasákem, DISTR služba škole Mikulov, Na Jámě 82, 692 01 
Mikulov, IČO: 49960822 v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 24.7.2017

1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy na zakázku "Přístavba ZŠ Tyršova - Vybavení 
mobiliářem" s panem Mgr. Františkem Vlasákem, DISTR služba škole Mikulov, Na 
Jámě 82, 692 01 Mikulov, IČO: 49960822 v předloženém znění.

2048/89/RM/2017 Rekonstrukce elektro - zajištění administrace VZ

I. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy se společností WebSport Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, 
680 01 Boskovice, IČ: 292 77 825 na administraci veřejné zakázky na stavební práce v rámci 
projektu: "Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu budovy radnice čp.65 Slavkov u Brna".

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.7.2017

1.1. zajistit uzavření příkazní smlouvy se společností WebSport Consulting service s.r.o., 
Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, IČ: 292 77 825 na administraci veřejné zakázky 
na stavební práce v rámci projektu: "Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu 
budovy radnice čp.65 Slavkov u Brna".

2049/89/RM/2017 Společný nákup energií



záměr společného nákupu energií s příspěvkovými organizacemi města Slavkov u Brna 
prostřednictvím komoditní burzy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 11.8.2017

1.1. předložit radě města ke schválení návrh na uzavření smlouvy se společností 
Organizačně správní institut, o.p.s., se sídlem  Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno, 
IČ: 017 07 060  o zajištění nákupu energií prostřednictvím komoditní burzy.

2050/89/RM/2017 Žádost o přepis nájemní smlouvy - pan Khůl

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna, s paní Jiřinou 
Krahulovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a to na dobu určitou do 30.11.2017 

za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.7.2017

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Jiřinou Krahulovou.

2051/89/RM/2017 Žádost o schválení výměny bytů

I. Rada města materiál odkládá

2052/89/RM/2017 Geneze právního vývoje ve věci bytového domu - sídliště Nádražní 1155,1156.

I. Rada města materiál odkládá k dopracování

2053/89/RM/2017 Přehled stížností podaných na MěÚ za II. čtvrtletí roku 2017

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stížnostech podaných za II. čtvrtletí roku 2017.

2054/89/RM/2017 Přestupky - posílení agendy

I. Rada města stanoví



s účinností od 1.9.2017 celkový počet pracovních míst a zaměstnanců zařazených do
městského úřadu na 72 zaměstnanců.

2055/89/RM/2017 Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací Zámek Slavkov - Austerlitz a 
Technické služby města Slavkov u Brna

I. Rada města určuje
platy pro ředitelku Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, a pro ředitele
Technických služeb města Slavkov u Brna,  příspěvková organizace, ve výši dle přílohy k této 
zprávě.

2056/89/RM/2017 Žádost o individuální dotaci - PC AUSTERLITZ 1805, z. s. - turnaj v pétanque

I. Rada města schvaluje
poskytnutí individuální dotace spolku PC AUSTERLITZ 1805, z. s., Čelakovského 552, 684 01  
Slavkov u Brna, IČ: 26988518 ve výši 10.000 Kč na mezinárodní turnaj v pétangue - GP
Austelitz 2017.

II. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se spolkem PC 
AUSTERLITZ 1805, z. s., Čelakovského 552, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 26988518, v 
předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

Termín: 31.7.2017

1.1. zajistit se spolkem PC AUSTERLITZ 1805, z. s. uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí individuální dotace.

2057/89/RM/2017 Služební cesta - Tatarstán

I. Rada města schvaluje
služební cestu Bc. Michalovi Boudnému ve dnech 1. 8. - 4. 8. 2017 do Tatarstánu.

2058/89/RM/2017 Vyřazení majetku - Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace

I. Rada města materiál odkládá

2059/89/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 5000,-Kč dle předložené zprávy.


