
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 123. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 3.4.2018

2554/123/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 122. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

1978/86 z 86. schůze RM - 12.06.2017
2480/118, 2481/118, 2483/118/1.1. ze 118. schůze RM - 26.02.2018
2508/119/1.1., 2509/119/2.1. ze 119. schůze RM - 05.03.2018

další úkoly trvají.

2555/123/RM/2018 Účetní závěrka TSMS, příspěvková organizace za rok 2017

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace k
rozvahovému dni 31.12.2017 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek  hospodaření  v  předloženém  znění   -  Technické  služby  města  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace za rok 2017 ve výši  596 988,57 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku v předloženém znění  - Technické služby města Slavkov u
Brna, příspěvková organizace, převod do rezervního fondu ve výši  596 988,57 Kč.

2556/123/RM/2018 Účetní závěrka ZS-A, příspěvková organizace za rok 2017

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,  účetní  závěrku  -  Zámek  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvková  organizace  k
rozvahovému dni 31.12.2017 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek  hospodaření  v  předloženém  znění   -  Zámek  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvková
organizace za rok 2017 ve výši  262 205,48 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  hospodářského  výsledku  v  předloženém  znění   -  Zámek  Slavkov  -  Austerlitz,
příspěvková organizace, převod do rezervního fondu ve výši 262 205,48  Kč.

2557/123/RM/2018 Účetní závěrka ZŠ Komenského, příspěvková organizace za rok 2017



I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,  účetní  závěrku  -  Základní  škola  Komenského,  příspěvková  organizace  k
rozvahovému dni 31.12.2017 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek  hospodaření  v  předloženém znění   -  Základní  škola  Komenského,  příspěvková
organizace za rok 2017 ve výši  427 451,46 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  hospodářského  výsledku  v  předloženém  znění   -  Základní  škola  Komenského,
příspěvková organizace, převod do rezervního fondu ve výši 427 451,46 Kč.

2558/123/RM/2018 Účetní závěrka ZŠ Tyršova, příspěvková organizace za rok 2017

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - Základní škola Tyršova, příspěvková organizace k rozvahovému
dni 31.12.2017 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek  hospodaření  v  předloženém  znění   -  Základní  škola  Tyršova,  příspěvková
organizace za rok 2017 ve výši  329 250,07 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  hospodářského  výsledku  v  předloženém  znění   -  Základní  škola  Tyršova,
příspěvková organizace, převod do rezervního fondu ve výši 329 250,07 Kč.

2559/123/RM/2018 Účetní závěrka MŠ Zvídálek, příspěvková organizace za rok 2017

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace k rozvahovému
dni 31.12.2017 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek  hospodaření  v  předloženém  znění   -  Mateřská  škola  Zvídálek,  příspěvková
organizace za rok 2017 ve výši  96 360,93 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  hospodářského  výsledku  v  předloženém  znění   -  Mateřská  škola  Zvídálek,
příspěvková organizace, převod do rezervního fondu ve výši 96 360,93  Kč.

2560/123/RM/2018 Účetní závěrka ZUŠ, příspěvková organizace za rok 2017

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - ZUŠ, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31.12.2017 v
předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření v předloženém znění  - ZUŠ, příspěvková organizace za rok 2017 ve



výši  293 139,34 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  hospodářského  výsledku  v  předloženém  znění  -  ZUŠ,  příspěvková  organizace,
převod do rezervního fondu ve výši  213 139,34 Kč,  převod do fondu odměn ve výši 80
000,00 Kč.

2561/123/RM/2018 Účetní závěrka DDM, příspěvková organizace za rok 2017

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102  odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - DDM, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31.12.2017 v
předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření v předloženém znění  - DDM, příspěvková organizace za rok 2017 ve
výši  76 892,76 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  hospodářského výsledku v předloženém znění  -  DDM, příspěvková organizace,
převod do rezervního fondu ve výši  76 892,76 Kč.

2562/123/RM/2018 Žádost o prodej pozemku parc. č. 2053 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Holásek

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nezveřejňovat záměr prodeje pozemku parc. č.  2053 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře 2449m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města žádost pana Radima Holáska.

Termín: 18.6.2018

2563/123/RM/2018 Návrh na směnu pozemků - pan Stloukal Marek

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 2972/64 o výměře 47m2, parc. č. 2972/62

o výměře 85m2 a parc. č. 2972/57 o výměře 4m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 23.4.2018

2564/123/RM/2018 Pronájem nebytových prostor - bistro "U dvou kapříků"

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, jejíž předmětem je užívání nebytových prostor v budově kabin a
venkovních prostor pod restaurační zahrádkou v areálu atletického stadionu ve Slavkově u
Brna ležícího na pozemcích par.č. 1089/2 a 1089/9 v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře
135m2 dle přiloženého návrhu smluvního kontraktu a přiložené mapy s panem Miroslavem
Faksou, bytem Pavlovská 3, Brno - Kohoutovice a pana Davida Udržala, bytem Polní 766,



Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Miroslavem Faksou, bytem Pavlovská 3,
Brno - Kohoutovice a pana Davida Udržala, bytem Polní 766, Slavkov u Brna, jejíž
předmětem je užívání nebytových prostor v budově kabin a venkovních prostor pod
restaurační zahrádkou v areálu atletického stadionu ve Slavkově u Brna ležícího na
pozemcích par.č. 1089/2 a 1089/9 v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 135m2
dle přiloženého návrhu smluvního kontraktu a přiložené mapy.

Termín: 17.4.2018

2565/123/RM/2018 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Kumrovi

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu  na
pozemku parc. č.  2497/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví  města Slavkov u
Brna, k rodinnému domu na pozemku parc. č. 2073 v k.ú. Slavkov u Brna s manželi Petrou a
Romanem Kumrovými, oba bytem Boženy Němcové 229, Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
sjezdu na pozemku parc. č.  2497/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna, k rodinnému domu na pozemku parc. č. 2073 v k.ú. Slavkov u
Brna s manželi  Petrou a Romanem Kumrovými, oba bytem Boženy Němcové 229,
Slavkov u Brna.

Termín: 30.4.2018

2566/123/RM/2018 Převod investorství - infrastruktura Slunečná

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého návrhu dohody o převodu investorství na výstavbu infrastruktury v
lokalitě ulice Slunečná s panem Danem Navrátilem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu dohody o převodu investorství na výstavbu
infrastruktury v lokalitě ulice Slunečná s panem Danem Navrátilem, bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 30.4.2018

2567/123/RM/2018 Poliklinika č.p. 288 - klimatizace čekárny

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž klimatizace do čekárny polikliniky č.p. 288 s
dodavatelem  CMC  Heating,  s.r.o.,  Žarošice  65,  696  34  Žarošice,  IČO:  292  30  586  v
předloženém znění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  dodávku  a  montáž  klimatizace  do  čekárny
polikliniky č.p. 288 s dodavatelem CMC Heating, s.r.o., Žarošice 65, 696 34 Žarošice,
IČO: 292 30 586 v předloženém znění.

Termín: 9.4.2018

2568/123/RM/2018 Cyklostezka - výběr TDI a koordinátora BOZP

I. Rada města rozhoduje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky: "Cyklostezka
Slavkov u Brna - Hodějice - TDI a koordinátor BOZP" že nejvýhodnější nabídka byla podána
uchazečem STAVCON s.r.o., Havláskova 246/22, 621 00 Brno, IČ: 277388769 .

II. Rada města schvaluje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek uzavření příkazních smluv na výkon TDI
a koordinátora BOZP v rámci veřejné zakázky: "Cyklostezka Slavkov u Brna - Hodějice - TDI
a  koordinátor  BOZP"  s  uchazečem  STAVCON  s.r.o.,  Havláskova  246/22,  621  00  Brno,
IČ: 277388769 dle předložených návrhů smluv.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření příkazních smluv na výkon TDI a koordinátora BOZP v rámci veřejné
zakázky:  "Cyklostezka  Slavkov  u  Brna  -  Hodějice  -  TDI  a  koordinátor  BOZP"
s uchazečem STAVCON s.r.o., Havláskova 246/22, 621 00 Brno, IČ: 277388769 dle
předložených návrhů smluv.

Termín: 30.4.2018

2569/123/RM/2018 Oprava silnice I/50 - objízdná trasa - snížení rychlosti

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. požádat  Policii  ČR  o  stanovisko  k  návrhu  doplnění  přechodné  úpravy  provozu
objízdné trasy stavby  oprav povrchu vozovky a  mostů na silnici  I/50 o  omezení
rychlosti dopravy na 30km/hod v rozsahu dle popisu v důvodové zprávě.

Termín: 1.5.2018

2570/123/RM/2018  Žádost  o  prodloužení  nájemních  smluv  -  Boldyová,  Zaoralová,  Sedláčková,
Lattenbergová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 01.04.2014 k bytu č. 6, Palackého nám.
123, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Růženou Boldyovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  ░░  obsahujícím prodloužení  nájmu bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  31.03.2023  za

smluvní nájemné 55,50 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 18.03.2013 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1229,



Slavkov u Brna, uzavřené s paní Petrou Zaoralovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
obsahujícím  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  31.03.2019  za  smluvní

nájemné 60 Kč/m2.

III. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 01.04.2014 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1237,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Ivetou Sedláčkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
obsahujícím  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  31.03.2023  za  smluvní

nájemné 60 Kč/m2.

IV. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 01.04.2014 k bytu č. 2, Zlatá Hora 1358,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní  Alenou Lattenbergovou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.03.2023 za smluvní

nájemné 60 Kč/m2.

V. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatků k nájemním smlouvám s paní Růženou Boldyovou, Petrou
Zaoralovou, Ivetou Sedláčkovou a Alenou Lattenbergovou.

Termín: 30.4.2018

2571/123/RM/2018  Žádost  o  převod  práv  a  povinností  k  bytu  s  finanční  spoluúčastí  -  paní
Svobodová Iveta a Ing. Svobodová Lucie

I. Rada města souhlasí
s převodem práv a povinností dle smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu
a převodu k bytu č. 3, Litavská 1487, Slavkov u Brna a související smlouvy o zápůjčce, z
pana Pikoly Stanislava, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na paní Svobodovou Ivetu,
trvale  bytem  ░░░░  ░░  a  Ing.  Svobodovou  Lucii,  trvale  bytem  ░░░░  ░░░░   V  případě
uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 3,
Litavská  1487,  Slavkov  u  Brna,  s  paní  Svobodovou  Ivetou  a  Ing.  Svobodovou  Lucií  s
účinností od 01.04.2018.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smluv souvisejících s převodem práv a povinností dle smlouvy o
účasti  na výstavbě bytu,  jeho následném nájmu a převodu k bytu č.  3,  Litavská
1487, Slavkov u Brna.

Termín: 30.4.2018

2572/123/RM/2018 Vyhodnocení prohlídek Litavská 1496-1498

I. Rada města materiál odkládá

2573/123/RM/2018 Pronájem prostor sloužících k podnikání

I. Rada města materiál odkládá k doplnění



2574/123/RM/2018 Žádost o povolení k podnájmu - provozovna pedikúry

I. Rada města uděluje
souhlas s podnájmem v provozovně pedikúry v suterénu budovy polikliniky, Tyršova č.p.324,
Slavkov u Brna, pro paní Lenku  Juřečkovou, trvale bytem Bučovická 146, 684 014 Slavkov u
Brna, IČ: 05641233.

2575/123/RM/2018 Přehled nájemních smluv uzavřených na DPS za rok 2017

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci.

2576/123/RM/2018 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.24-2018

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.24-2018.

2577/123/RM/2018 Zpráva o činnosti komise pro životní prostředí rok 2017

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti komise pro životní prostředí za rok 2017.

2578/123/RM/2018 Zpráva o činnosti oddělení životního prostředí za rok 2017

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti oddělení životního prostředí za rok 2017.

2579/123/RM/2018 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2017

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2017 v předloženém znění.

2580/123/RM/2018 Finanční příspěvky na humanitární účely v roce 2018

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 3.000 Kč z položky rozpočtu města určené na humanitární účely v roce 2018  Asociaci
rodičů  a  přátel  zdrav.  postižených  dětí  v  ČR,  z.s.,  klub"Paprsek"  ,  IČ:  49408577,  sídlo
Tyršova 29, 682 01 Vyškov.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. uzavřít  s  žadatelem  veřejnoprávní  smlouvu  v  předloženém  znění  o  poskytnutí
příspěvku ve schválené výši.

Termín: 30.4.2018

2581/123/RM/2018 Zpráva o činnosti komise pro zahraniční vztahy za rok 2017



I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise pro zahraniční vztahy v roce 2017 a plán zahraničních výjezdů a
reprezentačních akcí v roce 2018.

2582/123/RM/2018 Seznam osob, kterým byl poskytnut příspěvek na částečné pokrytí nákladů na
poplatek za komunální odpad

I. Rada města schvaluje
poskytnutí daru z rozpočtu města na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální
odpad, a to obdarovaným, kteří jsou uvedeni v seznamu, jenž je přílohou tohoto usnesení. 

2583/123/RM/2018 Wifi4EU - finanční podpora na instalaci bezplatného wifi připojení na veřejných
místech

I. Rada města schvaluje
účast města v programu wifi4EU.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. Mgr. Bohuslavu Fialovi zajistit podání žádosti o dotaci z programu wifi4EU.

Termín: 31.5.2018

2584/123/RM/2018 Rozpočtové opatření ZS-A č. 1

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění v příloze.

2585/123/RM/2018 Právo útrpné - veřejná zakázka ZS-A - elektroinstalace

I. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání veřejné zakázky ZS-A na expozici Právo útrpné dle výběrového řízení ze
dne 26. března 2018 (viz příloha)

2586/123/RM/2018 Právo útrpné - výběr dodavatele - elektrorozvaděč

I. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání veřejné zakázky ZS-A na expozici Právo útrpné dle výběrového řízení ze
dne 26. března 2018 (viz příloha).

2587/123/RM/2018 ZŠ Komenského - vyhlášení volných dnů

I. Rada města bere na vědomí
vyhlášení volných dnů 30.4.2018 a 7.5.2018 v ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.

2588/123/RM/2018 ZŠ Tyršova - oznámení volných dnů pro žáky



I. Rada města bere na vědomí
vyhlášení volných dnů 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 pro žáky Základní školy Tyršova Slavkov u
Brna, příspěvková organizace.


