
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 125. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 16.4.2018

2591/125/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 124. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

1878/82/1.1. z 82. schůze RM - 02.05.2017
2305/105 ze 105. schůze RM - 27.11.2017
2363/108 ze 108. schůze RM - 11.12.2017
2503/119 ze 119. schůze RM - 05.03.2018
2538/122, 2541/122, 2542/122 ze 122. schůze RM - 19.03.2018
2563/123, 2564/123, 2565/123, 2567/123, 2569/123 ze 123. schůze RM - 03.04.2018

souhlasí s prodloužením lhůty plnění dle důvodové zprávy v příloze u bodů:

2357/108 ze 108. schůze RM - 11.12.2017
2506/119 ze 119. schůze RM - 05.03.2018
2527/120 ze 120. schůze RM - 12.03.2018
2536/121 ze 121. schůze RM - 14.03.2018

další úkoly trvají.

2592/125/RM/2018 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje
a  provádí  v  souladu  s  usnesením  č.  388/21/ZM/2017  rozpočtové  opatření  č.  21-22  v
předloženém znění takto:
RO ORJ Odd. § Pol. ORG. ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

21

80 81 4116 13013 MěÚ - Dotace - posílení strat. řízení org. 1 139 600

80 81 6171 5169 14008 13013 MěÚ -  posílení strat. řízení org. - služby 1 139 600

22

30 33 4116 33063 FO - ÚND MŠMT - ZŠ Komenského 572 400

30 33 3113 5336 14065 33063 FO - ÚND ZŠ Komenského 572 400

2593/125/RM/2018 Křesťanská mateřská škola Karolínka - dotace na provoz

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
navýšit finanční prostředky o 30 800 Kč pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu  města



2018.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. předložit žádost o navýšení finančních prostředků na poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města na rok 2018 v předloženém znění zastupitelstvu města.

Termín: 28.5.2018

III. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
7.800 Kč Křesťanské mateřské škole Karolínka ve Slavkově u Brna, školské právnické osobě,
IČ: 71341251, se sídlem Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna, v předloženém znění.

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
ve  výši  213.000  Kč  Křesťanské  mateřské  škole  Karolínka  ve  Slavkově  u  Brna,
školské právnické osobě,  IČ:  71341251,  se  sídlem Malinovského 280,  684 01 Slavkov u
Brna, v předloženém znění, a to za podmínky schválení navýšení finančních prostředků z
rozpočtu města určených k poskytování individuálních dotací v roce 2018 o 30 800 Kč. 

2594/125/RM/2018 Majetkoprávní vypořádání se k nemovitostem - sídliště Nádražní

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit úplatný majetkoprávní převod k:

pozemku parc.č. 2829/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

21m2 z vlastnictví města do vlastnictví paní Olgy Kučerové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ ;
pozemku parc. č. 2829/6 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

19m2 z vlastnictví města do vlastnictví paní Petry Pěnčíkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ ;
pozemku parc. č. 2829/7 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

21m2  z  vlastnictví  města  do  vlastnictví  manželů  pana  Jaromíra  Essler  a  paní  Soni
Esslerové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ;
pozemku parc. č. 2829/5 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

19m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana Radka Andrly, ░░░░  ░░░░ ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ ;
pozemku parc. č. 2829/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

19m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů pana Jana Šmída, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ a paní Lenku Šmídovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

dle přiložené mapy za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3795-034-2018 ve

výši 558,-Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na
vklad) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. předložit  k  projednání  zastupitelstvu  města  úplatný  majetkoprávní  převod  k

Termín: 18.6.2018

2595/125/RM/2018 Směna pozemků v lokalitě autobusovýho nádraží - ZZS JMK

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr směny části pozemků parc. č. 341/6 a části pozemku parc. č. 340/3,

oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 829m2.

Termín: 20.4.2018

2596/125/RM/2018 Žádost o převod části pozemku parc. č. 354/30 v k.ú. Slavkov u Brna - pan
Andratschke

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nedat souhlas s jakýmkoliv majetkoprávním nakládáním s částí pozemku parc. č. 354/30 v
k.ú.  Slavkov u  Brna dle  přiložené mapy a  přiložené žádosti  pana Josefa  Andratschkeho,
předsedy SVJ Zelnice II 1601, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 64299503.

2597/125/RM/2018 Napoleonská expozice - prodloužení nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.3  k  nájemní  smlouvě  ze  dne  13.5.2013  za  účelem  prodloužení
provozování Napoleonské expozice se společností Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková
organizace, IČ: 003 73 320.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku č.  3  k  nájemní  smlouvě ze dne 13.  5.  2013 za účelem
prodloužení  provozování  Napoleonské  expozice  se  společností  Zámek  Slavkov  -
Austerlitz, příspěvková organizace, IČ: 003 73 320.

Termín: 30.4.2018

2598/125/RM/2018 Úprava rozsahu předmětu nájemní smlouvy - manželé Jandlovi

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3750/81 v k.ú. Slavkov u
Brna dle přiložené mapy.

Termín: 20.4.2018



2599/125/RM/2018 Žádost o pacht pozemků Za Parkem- manželé Nikodemovi

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s manželi paní Zuzanou Nikodemovou a panem
Josefem  Nikodemem,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  ,  jejíž  předmětem  bude

obhospodařování pozemku parc. č. 1059 zahrada o výměře 165m2 v k.ú. Slavkov u Brna a

části  pozemku parc.  č.  1070  zahrada  o  výměře  cca  1200m2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  dle
přiložené mapy za roční pachtovné ve výši 547,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít  smlouvu o  zemědělském pachtu  s  manželi  paní  Zuzanou Nikodemovou  a
panem Josefem Nikodemem, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  ,  jejíž  předmětem

bude  obhospodařování  pozemku  parc.  č.  1059  zahrada  o  výměře  165m2  v  k.ú.

Slavkov u Brna a části pozemku parc. č. 1070 zahrada o výměře cca 1200m2 v k.ú.
Slavkov u Brna dle přiložené mapy za roční pachtovné ve výši 547,-Kč.

Termín: 28.5.2018

2600/125/RM/2018 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN SDH + HZS
JMK"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.,
F.  A.  Gerstnera  2151/6,  370  49  České  Budějovice,  IČ  28085400  týkající  se
pozemků parc. č. 335/2, 334/2, 337/9, 338/1, 339/1, 342, vše ostatní plocha v k.
ú.  Slavkov u Brna,  jejichž vlastníkem je město,  dle přiložené situace (stavba s
názvem "Slavkov, kabel NN SDH + HZS JMK") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
společností  E.ON Distribuce, a.s.,  F.  A.  Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice,  IČ  28085400  týkající  se  pozemků  parc.  č.  335/2,  334/2,
337/9,  338/1,  339/1,  342,  vše  ostatní  plocha  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna,
jejichž  vlastníkem  je  město,  dle  přiložené  situace  (stavba  s  názvem
"Slavkov, kabel NN SDH + HZS JMK") v předloženém znění.

Termín: 30.4.2018

2601/125/RM/2018 Ulice Na Vyhlídce - výběr projektanta

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Svatoplukem Holotíkem, IČ:643 14 618 na zpracování
projektové dokumentace stavebních úprav veřejné infrastruktury v ulici Na Vyhlídce.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Svatoplukem Holotíkem, IČ:643 14 618
na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav veřejné infrastruktury v
ulici Na Vyhlídce.

Termín: 30.4.2018

2602/125/RM/2018 Obnova městského kamerového systému - výběr zhotovitele

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 15000 Praha, IČ:253
13 436 na zajištění obnovy městského kamerového systému.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Radmile Fialové

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  se  společností  JIMI  CZ,  a.s.,  Butovická  296/14,
15000 Praha, IČ:253 13 436 na zajištění obnovy městského kamerového systému.

Termín: 14.5.2018

2603/125/RM/2018 OPZ 33 - Analýza sociální diferenciace

I. Rada města rozhoduje
na  základě  podaných  nabídek,  že  nejvhodnější  nabídka  na  zakázku:  "Analýza  sociální
diferenciace" byla podána nabídka společností Obce v datech, s.r.o., Šaldova 219/1, Praha,
IČ:057 55 875.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na projekt: "Analýza sociální diferenciace" se společností Obce v
datech, s.r.o., Šaldova 219/1, Praha, IČ:057 55 875.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  projekt:  "Analýza  sociální  diferenciace"  se
společností Obce v datech, s.r.o., Šaldova 219/1, Praha, IČ:057 55 875.

Termín: 30.4.2018

2604/125/RM/2018 Pronájem prostor sloužících k podnikání

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.  4  ke smlouvě o nájmu nebytových prostor -  poliklinika č.  52/551 s
firmou  SANIT-K,  s.r.o.,  Malinovského  551,  Slavkov  u  Brna,  684  01,  IČ:  28312627,  v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika č.
52/551 s firmou SANIT-K, s.r.o., Malinovského 551, Slavkov u Brna.

Termín: 20.4.2018

2605/125/RM/2018 Zpráva o činnosti oddělení správních činností za rok 2017

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti oddělení správních činností za rok 2017

2606/125/RM/2018 Zpráva o činnosti odd. Obecní živnostenský úřad za rok 2017

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odd. Obecní živnostenský úřad za rok 2017.

2607/125/RM/2018 Výběrové řízení projektu "Efektivní elektronický úřad města Slavkov u Brna"

I. Rada města schvaluje

1. složení komisí pro posouzení kvalifikace, komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit zahájení procesu veřejné zakázky na dodávku s částečným podílem služeb na
projekt  "Elektronické  a  moderní  služby  města  Slavkova  u  Brna"  dle  předložené
zadávací dokumentace.

Termín: 30.4.2018

2608/125/RM/2018 Žádost o změnu části ÚIP na ÚNP

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
převedení  části  ÚIP  (víceúčelový  zametací  vůz)  ve  výši  175  750,-Kč  na  ÚNP  z  důvodu
vysoutěžené nižší ceny na použití servisních prohlídek a dodání náhradních dílů rychlého
opotřebení, dle důvodové zprávy. 

2609/125/RM/2018 Žádost ZS-A - přesun finančních prostředků z rezervního fondu do investičního
fondu

I. Rada města schvaluje
přesun finančních prostředků ZS-A z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 153.840
Kč

2610/125/RM/2018 ZS-A - žádost o čerpání prostředků investičního fondu



I. Rada města schvaluje
čerpání  investičního  fondu  Zámku  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvková  organizace,  ve  výši
153.840 Kč

2611/125/RM/2018 Právo útrpné - výběr dodavatele - figuríny, informační tabule, drobné vybavení

I. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání veřejné zakázky ZS-A na expozici Právo útrpné dle výběrového řízení ze
dne 12. dubna 2018 (viz příloha)

2612/125/RM/2018 Kino Jas - náklady na rekonstrukci elektroinstalace

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí

II. Rada města souhlasí
s uzavřením kina Jas dle důvodové zprávy od 01. 05. 2018 a ukládá ZS-A navrhnout způsob
zajištění provozu kina nejpozději od 01. 09. 2018 (včetně varianty přesunu do náhradních
prostor SCB).

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zpracovat odhad finanční náročnosti revitalizace kina.

Termín: 31.5.2018

2613/125/RM/2018 Rok informatiky 2019

I. Rada města schvaluje
pořádání akce: Rok informatiky 2019 v režimu dle důvodové zprávy.


