
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 118. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 26.2.2018

2480/118/RM/2018 Prodej pozemku parc. č. 2636/30 v k.ú. Slavkov u Brna - Pan Marek

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s prodejem pozemku parc. č. 2636/30 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře 18m2 z  vlastnictví  města Slavkov u Brna do vlastnictví  manželů pana Miroslava
Marka a paní Ireny Markové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu

ve výši 10.041,84Kč (557,88Kč/m2) stanovenou znaleckým posudkem č. 3795-034-2018 dle
přiložené mapy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání ZM žádost o prodej pozemku parc. č. 2636/30 v k.ú. Slavkov u
Brna.

Termín: 19.3.2018

2481/118/RM/2018 Prodej pozemku parc. č. 2636/14 v k.ú. Slavkov u Brna - Pan Vrána

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s prodejem pozemku parc. č. 2636/14 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře 18m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů pana Miroslava Vrány a paní Jany
Vránové,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  za  kupní  cenu  ve  výši  10.041,84Kč

(557,88Kč/m2) stanovenou znaleckým posudkem č. 3795-034-2018 dle přiložené mapy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání ZM žádost o prodej pozemku parc. č. 2636/14 v k.ú. Slavkov u
Brna.

Termín: 19.3.2018

2482/118/RM/2018 Věcné břemeno pro CETIN - stavba s názvem "VPIC Slavkov ul. Nádražní"

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  se  společností  České
telekomunikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
IČ:  04084063,  týkající  se  pozemku  parc.  č.   2820/1  zastavěná  plocha  a  nádvoří  v  k.ú.
Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, dle přiložené situace (stavba s názvem "VPIC
Slavkov ul. Nádražní") v předloženém znění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajisti  uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  se
společností České telekomunikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6,
130  00  Praha  3  -  Žižkov,  IČ:  04084063,  týkající  se  pozemku  parc.  č.   2820/1
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, dle
přiložené  situace  (stavba s  názvem "VPIC  Slavkov  ul.  Nádražní")  v  předloženém
znění.

Termín: 9.3.2018

2483/118/RM/2018 Vyhrazené parkovací místo na Palackého náměstí

I. Rada města ukládá

1. Mgr. Libuši Pilátové

1.1. projednat předložený návrh dopravního značení s Policií ČR.

Termín: 31.3.2018

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. v  případě  kladného  stanoviska  a  stanovení  DZ  zajistit  realizaci  navrženého
dopravního značení.

Termín: 31.8.2018

2484/118/RM/2018 Výsledek VZ - restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna

I. Rada města vylučuje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: "Restaurování soch v
areálu zámku Slavkov u Brna" z dalšího procesu zadávacího řízení uchazeče RESTAUROVÁNÍ
PAMÁTEK VLASÁK, Mučednická 18, 616 00 Brno, IČO: 47386568.

II. Rada města vylučuje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: "Restaurování soch v
areálu zámku Slavkov u Brna" z dalšího procesu zadávacího řízení uchazeče Mgr. A. JOSEF
PETR, Jinačovice 239, 664 34 Kuřim, IČO: 42613809.

III. Rada města rozhoduje,
že  na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  na  veřejnou  zakázku  na
akci  "Restaurování  soch  v  areálu  zámku  Slavkov  u  Brna",  byla  nejvýhodnější  nabídka
předložena  uchazečem  MgA.  Josef  Červinka,  Jičínská  1512/32,  288  02  Nymburk,  IČO:
67614124.

IV. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna" se
společností  MgA.  Josef  Červinka,  Jičínská 1512/32,  288 02  Nymburk,  IČO:  67614124 v
předloženém znění.

V. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zakázku  "Restaurování  soch  v  areálu  zámku
Slavkov  u  Brna"  se  společností  MgA.  Josef  Červinka,  Jičínská  1512/32,  288  02
Nymburk, IČO: 67614124 v předloženém znění.

Termín: 28.2.2018

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit  předložení  Dodatku č.  1 na restaurování  dalších 3 ks soch se společností
MgA. Josef Červinka, Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČO: 67614124.

Termín: 28.2.2018

2485/118/RM/2018 Výsledek VZ - Obnova zámecké zdi

I. Rada města rozhoduje
že nejvhodnější nabídku dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:
"Obnova zámecké zdi - Slavkov u Brna" předložil uchazeč společnost Tocháček spol. s r.o.,
Slovinská 2958/36, 612 00 Brno, IČ: 449 61 367.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: " Obnova zámecké zdi - Slavkov u Brna " se
společností  Tocháček spol.  s  r.o.,  Slovinská  2958/36,  612  00  Brno,  IČ:  449  61  367  za
podmínky kladného výsledku kontroly poskytovatelem dotace.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  veřejnou  zakázku:  "  Obnova  zámecké  zdi  -
Slavkov u Brna " se společností Tocháček spol. s r.o., Slovinská 2958/36, 612 00
Brno,  IČ:  449  61  367  za  podmínky  kladného  výsledku  kontroly  poskytovatelem
dotace.

Termín: 31.3.2018

2486/118/RM/2018 Navýšení počtu licencí pro přístup do IS VERA

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č.9 ke Smlouvě č. SWF/02/60 ze dne 11.11.2002 se společností VERA
spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978, v předloženém znění

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  Dodatku  č.9  ke  Smlouvě  č.  SWF/02/60  ze  dne  11.11.2002  se
společností VERA spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978, v
předloženém znění

Termín: 15.3.2018



2487/118/RM/2018 Příprava příspěvkových organizací na GDPR

I. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit přípravu příspěvkových organizací města na účinnost GDPR s tím, že náklady
na  administrativní  zajištění  (analýzy,  audity,  příprava  směrnic  a  vnitřních
dokumentů apod.) budou uhrazeny z rozpočtu městského úřadu.

Termín: 25.5.2018

2488/118/RM/2018 Žádost ZS-A o zkrácení doby nočního klidu

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
a doporučuje žádost Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvkové organizace, o zkrácení doby
nočního klidu dle předloženého seznamu předložit ke schválení zastupitelstvu města s tím,
že pro předmětné akce (Karibská noc a svatební hostina dne 29.9.2018) bude výjimka z
doby nočního klidu v obecně závazné vyhlášce města o nočním klidu č. 10/2017 stanovena
do 01.00 hodiny ranní. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  ke  schválení  návrh  změny  obecně  závazné
vyhlášky města o nočním klidu č. 10/2017. 

Termín: 19.3.2018

2489/118/RM/2018 ZŠ Komenského - nákup drtiče gastrodpadů

I. Rada města souhlasí
s čerpáním IF (účet 416) na nákup investičního majetku (drtič gastroodpadu) pro školní
jídelnu Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

II. Rada města schvaluje
využití vlastních zdrojů Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
pro nákup drtiče takto:
organizace si převede 82.000 Kč z rezervního fondu (účet 413) do investičního fondu (účet
416).


