
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 91. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 7.8.2017

2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 90. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

1903/83 z 83. schůze RM - 17.05.2017
1976/86 z 86. schůze RM - 12.06.2017
2001/88, 2007/88, 2008/88 z 88. schůze RM - 26.06.2017
2031/89,  2033/89,  2034/89,  2036/89,  2037/89,  2039/89,  2040/89,  2043/89,
2046/89, 2047/89, 2048/89 z 89. schůze RM - 17.07.2017
2060/90, 2061/90 z 90. schůze RM - 26.07.2017

další úkoly trvají.

2070/91/RM/2017  Žádost  o  prodej  části  pozemku  parc.  č.  1643/24  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  -
společnost Facility RP, s.r.o.

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 1643/24 ostatní plocha v
k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádost o prodej části pozemku parc. č.
1643/24 v k.ú. Slavkov uBrna od společnosti Facility RP, s.r.o.

Termín: 11.9.2017

2071/91/RM/2017 Žádost o prodej části pozemků v k.ú. Slavkov u Brna - společnost Golf Invest
Austerlitz, a.s.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1085/1 trvalý travní porost

o výměře cca 109m2 a parc. č. 1085/6 ostatní plocha o výměře cca 1m2, oba v k.ú.



Slavkov u Brna.

Termín: 11.8.2017

2072/91/RM/2017 Žádost o uzavření smlouvy o zemědělském pachtu - společnost Agria, a.s.

I. Rada města souhlasí
s ukončením smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 16.01.2014 uzavřené mezi městem
Slavkov  u  Brna  a  panem  Josefem  Sedláčkem,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░
formou dohody a to ke dni  31.08.2017. Dlužné pachtovné ve výši  1.960,-Kč uhradí  pan
Sedláček  při  podpisu  Dohody  o  ukončení  smlouvy  o  zemědělském  pachtu,  což  bude
ujednáno v dohodě. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pachtu na pozemky parc. č. 4401; 4398; 4393 orná půda v
k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 11.8.2017

2073/91/RM/2017 Žádost o pronájem plochy v areálu kotelny Zlatá Hora

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostor o výměře 15 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok na parcele
1784/296 v k. ú. Slavkov u Brna za podmínky uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu prostor o výměře 15 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok
na parcele 1784/296 v k. ú. Slavkov u Brna za podmínky uzavření nájemní smlouvy
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Termín: 11.8.2017

2074/91/RM/2017  Smlouva  o  budoucí  smlouvě o  zřízení  věcného  břemene  -  Slavkov  u  Brna  -
"Stanice HZS JMK a JSDH Slavkov u Brna"

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Jihomoravským
krajem, sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, jejíž předmětem je pozemek parc.
č. 3774/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku Jihomoravského kraje dle
přiložené  mapy  (stavba  s  názvem  "Stanice  HZS  JMK  a  JSDH  Slavkov  u  Brna")
v předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  s
Jihomoravským  krajem,  sídlem  Žerotínovo  nám.  449/3,  601  82  Brno,  jejíž
předmětem je pozemek parc.  č.  3774/1 ostatní  plocha v  k.  ú.  Slavkov u  Brna v
majetku Jihomoravského kraje dle přiložené mapy (stavba s názvem "Stanice HZS
JMK a JSDH Slavkov u Brna") v předloženém znění.

Termín: 31.8.2017

2075/91/RM/2017 Věcné břemeno pro E.ON -  stavba s  názvem "Slavkov,  kabel NN Navrátil  2x
garáž"

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.
2636/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené
situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Navrátil 2x garáž") 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
pozemků  parc.  č.  2636/1  zastavěná  plocha  a  nádvoří v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna  v
majetku města dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Navrátil
2x garáž") v předloženém znění.

Termín: 18.8.2017

2076/91/RM/2017 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Manželé Nemuchovští

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu  na
pozemku parc. č. 1209 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, k
dostavbě garáže k rodinnému domu na pozemku parc. č. 1198/1 v k.ú. Slavkov u Brna s
manželi Ing. Michaelou a Janem Nemuchovskými, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na pozemku parc.
č.  1209  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  ve  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna,  k
dostavbě garáže k rodinnému domu na pozemku parc. č. 1198/1 v k.ú. Slavkov u
Brna s manželi  Ing. Michaelou a Janem Nemuchovskými, oba bytem ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░

Termín: 31.8.2017

2077/91/RM/2017 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Lysákovi



I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  vodovodní
přípojky na pozemku parc. č. 165 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov
u Brna,  k rodinnému domu na pozemku parc.  č.  116/2 v k.ú.  Slavkov u Brna s  manželi
Reném a Ivetou Lysákovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody o podmínkách vybudování stavby vodovodní přípojky na
pozemku parc. č. 165 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u
Brna, k rodinnému domu na pozemku parc. č. 116/2 v k.ú. Slavkov u Brna s manželi
Reném a Ivetou Lysákovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 10.8.2017

2078/91/RM/2017 Smlouva o právu provedení stavby - manželé Šebečkovi

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o právu provedení stavby spočívající ve výměně stávající pojistkové skříně
veřejného  osvětlení  umístěné  v  soklu  RD  na  ulici  Slovákova  č.p.  399  umístěného  na
pozemku  parc.  č.  666  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  ve  vlastnictví  manželů  Jiřího  a  Marie
Šebečkových, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░   v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provedení stavby spočívající ve výměně stávající
pojistkové skříně veřejného osvětlení umístěné v soklu RD na ulici Slovákova č.p.
399  umístěného  na  pozemku  parc.  č.  666  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  ve  vlastnictví
manželů Jiřího a Marie Šebečkových v předloženém znění.

Termín: 28.8.2017

2079/91/RM/2017 Parkovací stání ZŠ Tyršova - technický dozor

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 8.3.2017 se společností HANDL s.r.o,
Uhřice  10,  683  33  Nesovice,  IČO:  27708047  na  rozšíření  předmětu  smlouvy  o  funkci
technického dozoru na akci "Parkovací stání ŽS Tyršova" a "Rekonstrukce vjezdu a areálové
kanalizace ZŠ Tyršova" v obsahovém znění dle důvodové zprávy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření dodatku č.  1 k příkazní smlouvě ze dne 8.3.2017 se společností
HANDL s.r.o,  Uhřice 10,  683 33 Nesovice,  IČO:  27708047 na rozšíření  předmětu



smlouvy  o  funkci  technického  dozoru  na  akci  "Parkovací  stání  ŽS  Tyršova"  a
"Rekonstrukce vjezdu a  areálové  kanalizace  ZŠ Tyršova" v  obsahovém znění  dle
důvodové zprávy.

Termín: 21.8.2017

2080/91/RM/2017 Přístavba ZŠ Tyršova - parkovací stání a soubor víceprací a méněprací

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 1.3.2017 se společností VAŠSTAV, s.r.o.,
Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČO: 469 64 541 ve znění dle důvodové zprávy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.  zajistit  uzavření  dodatku č.  3  ke smlouvě o dílo  se společností  VAŠSTAV,  s.r.o.,
Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČO: 46964541 ve znění dle důvodové zprávy.

Termín: 25.8.2017

2081/91/RM/2017 Zateplení domu s pečovatelskou službou - dodatek č. 2

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 se společností Hrušecká stavební spol. s r.o., U Zbrojnice 588, 691 56
Hrušky, IČO: 25585142, dle bodů uvedených v důvodové zprávě v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.  2  se  společností  Hrušecká  stavební  spol.  s  r.o.,  U
Zbrojnice  588,  691 56 Hrušky,  IČO:  25585142,  dle  bodů uvedených v  důvodové
zprávě v předloženém znění.

Termín: 21.8.2017

2082/91/RM/2017 Žádost o převod nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje
ukončení  smlouvy  o  nájmu  nebytových  prostor  -  poliklinika  5/288  ze  dne  11.11.2010
uzavřené s MUDr. Květoslavou Kovaříkovou,  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , IČ: 48902934, dohodou
k datu 31.10.2017.

II. Rada města schvaluje

zveřejnění  záměru  pronájmu  ordinace  se  zázemím  o  výměře  30,31  m2  /  místnosti  č.
1.49;1.50;1.51/ v přízemí budovy polikliniky,  Malinovského 288, 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.



III. Rada města souhlasí
s umístěním sídla společnosti MUDr.Květoslava Kovaříková s.r.o. na adrese Malinovského
288, 684 01 Slavkov u Brna.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor -  poliklinika 5/288 ze dne
11.11.2010 uzavřené s MUDr. Květoslavou Kovaříkovou.

Termín: 31.10.2017

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu na poliklinice.

Termín: 15.8.2017

2083/91/RM/2017 Geneze právního vývoje ve věci bytového domu - sídliště Nádražní 1155,1156 -
doplnění.

I. Rada města pověřuje
Bc. Michala Boudného k jednání se zástupci SVJ ve věci oprav střechy na bytovém domě na
sídlišti Nádražní 1155,1156 Slavkov u Brna. 

2084/91/RM/2017 Vyřazení služebního automobilu

I. Rada města pověřuje
tajemníka  MěÚ  zajistit  veškeré  administrativní  úkony  spojené  s  vyřazením  automobilu
značky Škoda Felicie registrační značky VYE 10-38 z majetku města.

2085/91/RM/2017 Odsouhlasení výběrového řízení na rekonstrukci kotelny TSMS

I. Rada města bere na vědomí
předložený návrh zadání veřejné zakázky na rekonstrukci kotelny TSMS.

II. Rada města souhlasí
s předloženým návrhem na výběrové řízení veřejné zakázky na rekonstrukci kotelny TSMS..

2086/91/RM/2017 Odsouhlasení objednávky

I. Rada města materiál odkládá

2087/91/RM/2017 Navýšení mzdových prostředků

I. Rada města schvaluje
navýšení mzdového limitu pro rok 2017 TSMS o 73.000,-Kč, zvýšení položky zdravotního
pojištění o 6.800,-Kč, položky sociálního pojištění o 18.600,-Kč a FKSP 1.600,-Kč.



II. Rada města schvaluje
poskytnutí  příspěvku  TSMS  ve  výši  100.000,-Kč  na  dokrytí  potřebné  částky  k  navýšení
platových tarifů platných od 1.7.2017.

2088/91/RM/2017 Vyřazení majetku - Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace

I. Rada města souhlasí
s  vyřazením majetku Zámku Slavkov -  Austerlitz,  příspěvková organizace,  dle  důvodové
zprávy.

2089/91/RM/2017 Rozpočtové opatření ZS-A č. 7

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 7 Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění v příloze. 

II. Rada města schvaluje
navýšení limitu mzdových prostředků ZS-A v souladu s rozpočtovým opatřením č. 7.

III. Rada města schvaluje
změnu plánu tvorby a čerpání fondů ZS-A dle přílohy materiálu.

2090/91/RM/2017 Rozpočtové opatření ZS-A č. 8

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 8 Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém znění v příloze. 

2091/91/RM/2017 Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace - informace o
schválení projektu Z OPVVV.

I. Rada města bere na vědomí
informaci o schválení žádosti o dotace a o zahájení realizace projektu od 1. 9. 2017.

2092/91/RM/2017  Základní  škola  Tyršova  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace  -  žádost  o
souhlas s použitím prostředků rezervního fondu

I. Rada města souhlasí
s použitím prostředků rezervního fondu na nákup DDHM a vybudování wifi sítě.

II. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání veřejné zakázky.

2093/91/RM/2017 Základní škola Tyršova Slavkov u Brna - Žádost o udělení souhlasu s přijetím
účelově určeného finančního daru

I. Rada města souhlasí



s  přijetím  peněžního  daru  Základní  školou  Tyršova  Slavkov   u  Brna,  příspěvková
organizace,  od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v celkové výši
14.616, -Kč. 

2094/91/RM/2017 Návrh na výkup pozemků parc. č. 232/1 a parc. č. 2212/6 v k.ú. Slavkov u Brna -
manželé Hanákovi

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. projednat s vlastníkem koupi pozemku parc.č. 232/1 v k.ú. Slavkov u Brna za cenu
dle znaleckého posudku popř. formou smlouvy o smlouvě budoucí.

Termín: 11.9.2017

2095/91/RM/2017 DVM - smlouva o spolupráci

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. projednat se společností DVM invest s.r.o., Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 292 41 871 dopracování projektu o vybudování klidové zóny a dětského hřiště.

Termín: 28.8.2017


