
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 122. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 19.3.2018

2537/122/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 121. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

2418/114/1.1., 2423/114/2.1. ze 114. schůze RM - 29.01.2018
2443/116, 2444/116, 2447/116, 2448/116, 2449/116, 2454/116, 2455/116 ze 116.
schůze RM - 12.02.2018
2468/117, 2469/117, 2472/117, 2473/117, 2476/117 ze 117. schůze RM - 19.2.2018
2482/118,  2484/118/1,  2484/118/2,  2486/118,  2488/118  ze  118.  schůze  RM  -
26.02.2018
2491/119,  2492/119,  2493/119,  2494/119,  2495/119,  2496/119,  2497/119,
2498/119, 2501/119, 2502/119, 2505/119, 2508/119/2.1., 2509/119/1.1., 2510/119
/1.1., 2510/119/2.1., 2511/119/1.1., 2511/119/1.2., ze 119. schůze RM - 05.03.2018
2522/120, 2523/120, 2524/120, 2529/120, 2533/120, 2535/120 ze 120. schůze RM -
12.03.2018

vypouští ze sledování body:

1955/85 z 85. schůze RM - 05.06.2017
2418/114/2.2. ze 114. schůze RM - 29.01.2018

další úkoly trvají.

2538/122/RM/2018 Majetkoprávní vypořádání se k nemovitostem - sídliště Nádražní

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 2829/3, 2829/6, 2829/7, 2829/5, 2829/4
vše v k.ú. Slavkov u Brna pod stavbami garáží v lokalitě Sídliště Nádražní.

Termín: 18.6.2018

2539/122/RM/2018 Výkup části pozemku parc. č. 742/4 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  úplatný převod části  pozemku parc.  č.  742/4 zastavěná plocha a nádvoří  v  k.ú.

Slavkov u Brna o výměře cca 11m2 z vlastnictví paní Naděždy Slezákové, ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ do vlastnictví města Slavkov u Brna za kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2 dle



přiložené mapky. Náklady spojené s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na
vklad,  geometrický  plán)  uhradí  město.  Daňové  povinnosti  budou  splněny  dle  platného
zákona.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání návrh paní Naděždy Slezákové, jehož předmětem je výkup
části pozemku parc. č. 742/4 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 18.6.2018

2540/122/RM/2018 Souhlas s podpachtem pozemků - společnost Agria, a.s.

I. Rada města uděluje
nájemci  společnosti  Agria,  a.s.,  sídlem  Nížkovice  74,  684  01,  IČ:  60699175 souhlas
s podpachtem pozemků p. č.  4120, 4121 v k.  ú. Němčany,  podnájemci panu Ing. Jiřímu
Marákovi.

2541/122/RM/2018 Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 13.01.2006 - Agria, a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 13.01.2006 se společností Agria, a.s.,
sídlem  Nížkovice  74,  684  01,  IČ:60699175,  jehož  předmětem  bude  obhospodařování

pozemků parc. č. 4401 orná půda o výměře 4.251m2,  parc. č.  4398 orná půda o výměře

1524m2,  parc.  č.  4393  orná  půda  o  výměře  4.406m2,  vše  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna.  Výše
pachtovného bude ve výši 4.004,-Kč/ha. Výpovědní lhůta 3 roky.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 13.01.2006 se společností
Agria,  a.s.,  sídlem  Nížkovice  74,  684  01,  IČ:60699175,  jehož  předmětem  bude

obhospodařování pozemků parc. č. 4401 orná půda o výměře 4.251m2, parc. č. 4398

orná půda o výměře 1524m2, parc. č. 4393 orná půda o výměře 4.406m2, vše v k.ú.
Slavkov u Brna. Výše pachtovného bude ve výši 4.004,-Kč/ha. Výpovědní lhůta 3
roky.

Termín: 13.4.2018

2542/122/RM/2018 Výsledek VZ - terénní a stavební úpravy Palackého náměstí

I. Rada města rozhoduje,
že na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci "Terénní
a  stavební  úpravy  Palackého  náměstí",  byla  nejvýhodnější  nabídka  předložena
uchazečem TVRDÝ, spol. s r.o., Lovčice 297,696 39 Lovčice, IČO: 26956071.

II. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zakázku  "Terénní  a  stavební  úpravy  Palackého  náměstí"  se



společností TVRDÝ, spol. s r.o., Lovčice 297,696 39 Lovčice, IČO: 26956071 v předloženém
znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Terénní a stavební úpravy Palackého
náměstí"  se  společností  TVRDÝ,  spol.  s  r.o.,  Lovčice  297,696  39  Lovčice,  IČO:
26956071 v předloženém znění.

Termín: 31.3.2018

2543/122/RM/2018 Zámecká zeď - výběr TDI a koordinátora BOZP

I. Rada města schvaluje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek uzavření příkazních smluv na výkon TDI
a koordinátora BOZP v rámci veřejné zakázky: "Obnova zámecké zdi - Slavkov u Brna - TDI a
koordinátor  BOZP"  s  panem  Ing.  Petrem  Fulnečkem,  IČ:  146  06  159  dle  předložených
návrhů smluv.

II. Rada města rozhoduje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek uzavření příkazních smluv na výkon TDI
a koordinátora BOZP v rámci veřejné zakázky: "Obnova zámecké zdi - Slavkov u Brna - TDI a
koordinátor  BOZP"  o  vyloučení  uchazeče  FAKO  spol  s  r.o.,  IČ:  181  88  711  z  důvodů
nesplnění technické kvalifikace.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření příkazních smluv na výkon TDI a koordinátora BOZP v rámci veřejné
zakázky: "Obnova zámecké zdi - Slavkov u Brna - TDI a koordinátor BOZP" s panem
Ing. Petrem Fulnečkem, IČ: 146 06 159 dle předložených návrhů smluv.

Termín: 30.4.2018

2544/122/RM/2018 Žádost o podporu ME juniorů a juniorek do 23 let v cyklistice

I. Rada města schvaluje
podporu závodů ME juniorů a juniorek do 23 let v silniční cyklistice ve Slavkově u Brna ve
dnech 14. - 15. 7. 2018.

2545/122/RM/2018 Žádost o zkrácení doby předplaceného nájemného - pan Lepka

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k dohodě o finančním vypořádání prokazatelně vynaložených nákladů
na  stavební  úpravy  nad  rámec  drobných  oprav  ze  dne  09.12.2015,  uzavřené  s  panem
Aloisem Lepkou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  obsahujícího ponížení  původní
umořované částky o částku 32.220 Kč.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření dodatku č. 2 k dohodě o finančním vypořádání s panem Aloisem
Lepkou.

Termín: 31.3.2018

2546/122/RM/2018 Zpráva o činnosti oddělení DSA

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti oddělení dopravněsprávních agend za rok 2017

2547/122/RM/2018 Zpráva o činnosti odboru SUPU za rok 2017

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti odboru SUPU za rok 2017

2548/122/RM/2018 Organizační struktura ZS-A

I. Rada města schvaluje
organizační  strukturu Zámku Slavkov -  Austerlitz,  příspěvková organizace,   dle  přílohy s
platností k 1. 4. 2018.

2549/122/RM/2018 Návštěvní řád ZS - A

I. Rada města schvaluje
návštěvní  řád Zámku Slavkov - Austerlitz,příspěvková organizace a zámeckého parku na
sezonu 2018 ve znění  uvedeném v příloze.

2550/122/RM/2018 Expozice Austerlitz - malé město velkých dějin - další využití prostor

I. Rada města bere na vědomí
zprávu ZS-A  "Expozice Austerlitz  -  malé město velkých dějin"  -  další  využití  prostor  vč.
navrhovaných řešení

2551/122/RM/2018 ZŠ Komenského - vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
vyřazení předmětů uvedených v příloze důvodové zprávy z majetku ZŠ Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace.

2552/122/RM/2018 ZUŠ Fr. France - vyřazení telefonní ústředny

I. Rada města schvaluje
ZUŚ Fr. France - vyřazení telefonní ústředny
Panasonic KX-T61610CE, vč. 5IAVA004182



2553/122/RM/2018 MŠ Zvídálek - Oznámení o zápisu do MŠ Zvídálek

I. Rada města bere na vědomí
termín  zápisu  do  Mateřské  školy  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace, na školní rok 2018/2019.


