
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 131. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 28.5.2018

2669/131/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 130. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

2566/123, 2583/123 ze 123. schůze RM - 3.4.2018
2590/124 ze 124. schůze RM - 9.4.2018
2601/125, 2602/125, 2603/125 ze 125. schůze RM - 16.4.2018
2614/126, 2615/126, 2616/126 ze 126. schůze RM - 18.4.2018
2618/127 ze 127. schůze RM - 2.5.2018
2648/128, 2653/128/2.1., 2654/128/2.1., 2655/128 ze 128. schůze RM - 14.5.2018
2668/130 ze 130. schůze RM - 22.5.2018

vypouští ze sledování bod:

2002/88 z 88. schůze RM - 26.6.2017

další úkoly trvají.

2670/131/RM/2018 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3750/81 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé
Jandlovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku parc. č. 3750/81 orná půda v k.ú. Slavkov u  Brna o výměře

cca  100m2  z  vlastnictví  města  do  vlastnictví  manželů  Ing.  Ivana  Jandla  a  paní  Jany
Jandlové, ░░░░ ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  dle přiloženého zákresu do mapy za

kupní  cenu  stanovenou  znaleckým  posudkem  č.  1523-28/2018  ve  výši  1.500,-Kč/m2.
Náklady  související  s  převodem  nemovitosti  (správní  poplatek  za  návrh  na  vklad,
geometrický plán) uhradí žadatelé. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  k  projednání  žádost  manželů  Jandlových  ve  věci
prodeje části pozemku parc. č. 3750/81 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 14.6.2018



2671/131/RM/2018  Žádost  o  prodej  části  pozemku p.č.759  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  -  p.  Antonín
Matyáš

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 759 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov

u Brna  o  výměře  cca  30m2  dle  přiložené  mapy  z  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna  do
vlastnictví pana Antonína Matyáše, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dle přiložené mapy

za  kupní  cenu  ve  výši  1.120,-Kč/m2  bez  DPH  stanovenou  dle  znaleckého  posudku  č.
3874-444-2018. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na
vklad, náklady za vyhotovení geometrického plánu a za znalecký posudek) uhradí žadatel.
Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

II. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 775/9 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře cca 8m2 dle přiložené mapy.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města žádost pana Matyáše.

Termín: 14.6.2018

2672/131/RM/2018 Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2018.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit na jednání ZM průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2018.

Termín: 14.6.2018

2673/131/RM/2018 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2636/1 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku parc.č. 2636/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u

Brna  o  výměře  cca  15m2  z  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna  do  vlastnictví  pana  Leoše
Partyky, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a pana Radka Slaniny, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░  za  kupní  cenu  ve  výši  420,-Kč/m2  bez  DPH  stanovenou  znaleckým  posudkem  č.
3875-555-2018 dle přiložené mapy. Náklady související s převodem nemovitosti  (správní
poplatek  za  návrh  na vklad,  náklady na vypracování  geometrického plánu a  znaleckého
posudku) uhradí žadatelé. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádost o prodej části pozemku parc. č.

2636/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 15m2.

Termín: 14.6.2018

2674/131/RM/2018 Majetkoprávní převody k pozemkům v lokalitě autobusového nádraží - ZZS JMK

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr bezúplatného převodu 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 864m2.

Termín: 20.6.2018

2675/131/RM/2018 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Štarhovi

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu  na
pozemku parc.  č.  2820/1 v k.ú.  Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u
Brna, k projektu rodinného domu na pozemcích parc. č. 2759/4 a 2759/5 v k.ú. Slavkov u
Brna s manželi Michalem a Anetou Štarhovými,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
sjezdu na pozemku parc. č. 2820/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna, k projektu rodinného domu na pozemcích parc. č. 2759/4 a
2759/5 v k.ú. Slavkov u Brna s manželi Michalem a Anetou Štarhovými, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ .

Termín: 31.5.2018

2676/131/RM/2018 Zveřejnění záměru pronájmu

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu - kanceláře č. 216 ve II. NP budovy č.p. 727 ve Slavkově u
Brna o celkové výměře 10,7 m2. .
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné
stanoveno ve výši 1 000 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.



Termín: 31.5.2018

2677/131/RM/2018 Žádost o pronájem pozemků parc. č. 1643/24, 1643/1 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 1643/24 a 1643/1 v k.ú. Slavkov u
Brna.

Termín: 1.6.2018

2678/131/RM/2018 Žádost o pronájem části pozemků v lokalitě Nádražní - pan Maruška

I. Rada města materiál odkladá
s tím, že provede místní šetření.

2679/131/RM/2018  Stanice  JSDH  -  výměna  vrat  -  smlouva  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v celkové výši 461.000 Kč na realizaci
výměny  vrat  na  stanici  Jednotky  sboru  dobrovolných  hasičů  s  Jihomoravským  krajem,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 7888337, dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  JMK  v  celkové  výši
461.000 Kč na realizaci výměny vrat na stanici Jednotky sboru dobrovolných hasičů .

Termín: 30.6.2018

2680/131/RM/2018 Věcné břemeno pro CETIN - stavba s názvem "16010-041584 VPIC Slavkov u
Brna stanice HZS JMK ".

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy   o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  služebnosti  se  společností   Česká
telekomunikační infrastruktura,  a.s.,  sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha 3 ,  IČ: 04084063,
týkající  uložením podzemního  komunikačního  vedení  veřejné  komunikační  sítě  a  to  pro
stavbu s názvem  "16010-041584 VPIC Slavkov u Brna stanice HZS JMK" na pozemku města
parc.  č.  2056/1  ostatní  plocha  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  jejichž  vlastníkem je  město,  dle
přiložené situace v předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení  služebnosti  se společností
 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha 3 , IČ:
04084063,  týkající  uložením  podzemního  komunikačního  vedení  veřejné
komunikační sítě a to pro stavbu s názvem  "16010-041584 VPIC Slavkov u Brna
stanice HZS JMK" na pozemku města parc. č. 2056/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u
Brna, jejichž vlastníkem je město, dle přiložené situace v předloženém znění.

Termín: 29.6.2018

2681/131/RM/2018 Věcné břemeno pro CETIN - stavba s názvem "16010-046765 VPIC Slavkov
Bučovická kanalizace".

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy   o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  služebnosti  se  společností   Česká
telekomunikační infrastruktura,  a.s.,  sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha 3 ,  IČ: 04084063,
týkající  uložením podzemního  komunikačního  vedení  veřejné  komunikační  sítě  a  to  pro
stavbu s názvem "16010-046765  VPIC Slavkov Bučovická kanalizace" na pozemku města
parc.  č.  2056/1  ostatní  plocha  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  jejichž  vlastníkem je  město,  dle
přiložené situace v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení  služebnosti  se společností
 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha 3 , IČ:
04084063,  týkající  uložením  podzemního  komunikačního  vedení  veřejné
komunikační sítě a to pro stavbu s názvem "16010-046765  VPIC Slavkov Bučovická
kanalizace" na pozemku města parc. č. 2056/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna,
jejichž vlastníkem je město, dle přiložené situace v předloženém znění.

Termín: 29.6.2018

2682/131/RM/2018 Kolotoče

I. Rada města souhlasí
s  hostováním  a  s  umístěním  atrakcí  Národní  kolotočové  společnosti  provozovatele
Vlastislava  Schulze,  Dufkovo  nábřeží  16,  619  00  Brno,  IČ:  105  46  405,  v  aleji  ulice
Kaunicova ve  Slavkově u  Brna při  Dnech  Slavkova v  letech  2019,  2020 za  dosavadních
podmínek.

2683/131/RM/2018 Park Zelnice

I. Rada města schvaluje
způsob řešení výsadby parkové zeleně v lokalitě Zelnice dle předloženého záměru.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zpracování projektové dokumentace pro realizaci záměru.

Termín: 31.10.2018

2684/131/RM/2018 Oprava silnice III/0501

I. Rada města schvaluje
předložený  návrh  dopravního  řešení  projektu:  "III/0501  Slavkov  -  Průtah",  který
vypracovala  společnost  DOPRAPLAN  s.r.o.,  kde  investorem  je  Správa  a  údržba  silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IČ:70932581.

2685/131/RM/2018 Převod investorství - manželé Rudolfovi

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy s manželi  Janou a Milanem Rudolfovými upravující  nabytí  do majetku
města projektovou dokumentaci označenou: "Hotel Rudolf" ze dne 03/1994 a převod práv a
povinností z rozhodnutí č.200/94 ze dne 17.8.1994, to vše za úplatu ve výši 213.000,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy s manželi Janou a Milanem Rudolfovými upravující nabytí
do  majetku  města  projektovou  dokumentaci  označenou:  "Hotel  Rudolf"  ze  dne
03/1994 a převod práv a povinností z rozhodnutí č.200/94 ze dne 17.8.1994, to vše
za úplatu ve výši 213.000,-Kč.

Termín: 30.6.2018

2686/131/RM/2018 Zateplení polikliniky č.p. 288 - Dodatek č. 1

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku "Zateplení části polikliniky č.p. 288 s
výměnou střešního pláště z keramické krytiny ve Slavkově u Brna" se společností VESTAV
group s.r.o., Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov, IČO: 27675912 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  Dodatku  č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  na  zakázku  "Zateplení  části
polikliniky č.p. 288 s výměnou střešního pláště z keramické krytiny ve Slavkově u
Brna" se společností VESTAV group s.r.o., Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov, IČO:
27675912 v předloženém znění.

Termín: 29.6.2018

2687/131/RM/2018 Zahájení VZ "Rekonstrukce části místní komunikace ul. Nádražní"



I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky:  "Rekonstrukce  části  místní  komunikace  ul.  Nádražní"  dle
předloženého návrhu zadávací dokumentace.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha, IČO: 452 74 924
2/ SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodova 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599
3/ SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 26961474 .

III. Rada města schvaluje
uvedené členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Ing. Marie Jedličková, p. Petr Zvonek, Ing. Petr Lokaj, Mgr. Alena Jagošová, Ing.
Petr Janek.
Náhradníci:  Ing.  Hynek  Charvat,  Bc,  Libor  Eliáš,  Mgr.  Miroslav  Lstibůrek,  Ing.  Jaroslav
Halamíček, Ing. Dalibor Kašpar.

2688/131/RM/2018 Žádost o prodloužení nájemních smluv - Moškvan, Veselá, Rosner

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 02.06.2014 k bytu č. 6, sídliště Nádražní
1193, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Martinem Moškvanem, ░░░░  ░░░░ ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.05.2019

za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 15.02.2017 k bytu č. 5, Zlatá Hora 1228,
Slavkov u Brna,  uzavřené s paní Sabinou Veselou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
obsahujícím  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  31.05.2019  za  smluvní

nájemné 60 Kč/m2.

III. Rada města neschvaluje
prodloužení nájemní smlouvy ze dne 13.05.2016 k bytu č. 1, Fügnerova 109, Slavkov u Brna,
uzavřené s panem Antonem Rosnerem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatků k nájemním smlouvám s panem Martinem Moškvanem a
paní  Sabinou Veselou.

Termín: 15.6.2018



2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit ukončení nájemního vztahu s panem Antonem Rosnerem.

Termín: 30.6.2018

2689/131/RM/2018 Smlouvy na poliklinice ve Slavkově u Brna - úpravy

I. Rada města schvaluje
úpravy nájemních smluv ve smyslu výše uvedené zprávy u:
MDDr. Evy Kašparové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ IČ: 05678722
 paní Aleny Pospíšilové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČ: 47413735
MUDr. Blanky Molčíkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , IČ: 48900109
MDDr.  Vladimíry Loudové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ IČ: 01235613 
 společnosti Ornides,  s.r.o. se sídlem Lacinova 1, 621 00 Brno, IČ: 64507122.

II. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu zubní ordinace - místnosti č. 2.26 o výměře 20,80 m2 umístěné
ve II. NP budovy polikliniky, Tyršova č.p.324, 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 ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit úpravy nájemních smluv ve smyslu výše uvedené zprávy u:
MDDr. Evy Kašparové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ IČ: 05678722
paní Aleny Pospíšilové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČ: 47413735
MUDr. Blanky Molčíkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , IČ: 48900109
MDDr.  Vladimíry Loudové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , IČ: 01235613
společnosti Ornides,  s.r.o. se sídlem Lacinova 1, 621 00 Brno, IČ: 64507122

Termín: 30.6.2018

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 13.6.2018

2690/131/RM/2018 Ukončení nájmu dohodou

I. Rada města souhlasí
s  ukončením  smlouvy  o  nájmu  nebytových  prostor  -  poliklinika  č.  34/324,  která  byla
uzavřena s paní Světlanou Ivanovou,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Č: 49411225,  dohodou k datu
31.5.2018.

II. Rada města schvaluje
zveřejnění  záměru  pronájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  -  místnosti  č.   1.57  s

příslušenstvím (WC -  č.  1.58) o celkové výměře 12,30 m2  ,  umístěné v  přízemí budovy
polikliniky,  Tyršova  č.p.324,  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 ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít s paní Světlanou Ivanovou dohodu o ukončení nájmu.

Termín: 31.5.2018

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 31.5.2018

2691/131/RM/2018 Stanovisko k výskytu plísní a zvýšené vlhkosti v bytech BD Litavská

I. Rada města materiál odkládá

2692/131/RM/2018 Zápis z komise pro životní prostředí č. 25/2018

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 25/2018 z komise pro životní prostředí.

2693/131/RM/2018 Dofinancování sociálních služeb

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením dodatku  č.  1  k  veřejnoprávní  smlouvě  o  poskytnutí  dotace  na  rok  2018  s
poskytovatelem sociálních  služeb:  Diecézní  charitou  Brno-Oblastní  charitou  Hodonín,  IČ
44990260,  v celkové výši 50.000 Kč pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce
(bude hrazeno z ORJ 50- ORG 78 "Sociální služby - jiný poskytovatel")

pečovatelská služba 19.609 Kč

centrum denních služeb 21.968 Kč

charitní poradna 8.423 Kč

II. Rada města souhlasí
s odložením žádosti Diecézní charity Brno-Oblastní charity Hodonín k dalšímu projednání na 
3.Q. 2018.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. uzavřít s žadatelem dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na rok
2018.

Termín: 30.6.2018

2694/131/RM/2018 Plnění 4. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2015-2018



I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění 4. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna
2015 - 2018 a předkládá jí k projednání zastupitelstvu města.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit zprávu o plnění 4. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna
2015 - 2018 zastupitelstvu města.

Termín: 14.6.2018

2695/131/RM/2018 Žádost o užívání loga a znaku města - FBC Slavkov z. s.

I. Rada města souhlasí
s užitím znaku a loga města při pořádání klubových soutěžních zápasů, na pozvánkách a
plakátech.

2696/131/RM/2018 Smlouva o spolupráci přirealizaci akce "100 lip-100 oslav"

I. Rada města schvaluje
uzavření  předložené smlouvy  o  spolupráci  při  realizaci  akce  "100  lip  -  100  oslav"  mezi
Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82  Brno, IČ: 70888337 a městem
Slavkov u Brna jako partnerem.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci akce "100 lip - 100 oslav".

Termín: 29.5.2018

2697/131/RM/2018 Počet členů zastupitelstva města v období 2018 - 2022

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
stanovit pro volební období 2018 - 2022 počet členů zastupitelstva města na 15.

2698/131/RM/2018 Uzavření servisní smlouvy

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Smlouvy o plném servisu a údržbě - FSMA o provádění technické péče na stroji
Xerox  C7025  se  společností  SPIN  SERVIS  s.  r.  o.,  IČ:  25583735,  se  sídlem  Škroupova
3018/62, Židenice, 636 00  Brno, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi



1.1. zajistit uzavření Smlouvy o plném servisu a údržbě - FSMA o provádění technické
péče na stroji Xerox C7025 se společností SPIN SERVIS s. r. o., IČ: 25583735, se
sídlem Škroupova 3018/62, Židenice, 636 00  Brno.

Termín: 30.6.2018

2699/131/RM/2018 Stanovení odměny ředitelce ZS-A a řediteli TSMS za 1. pololetí roku 2018

I. Rada města určuje
odměnu ředitelce Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace a řediteli Technických
služeb města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, za 1. pololetí roku 2018, ve výši dle
přílohy k této zprávě.

2700/131/RM/2018 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení za 1. pololetí
2018

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 1. pololetí roku 2018 v
předloženém znění.

2701/131/RM/2018 Oprava střešní krytiny budovy a tribuny stadionu - výběr zhotovitele

I. Rada města bere na vědomí
předložené  cenové  nabídky  na  zhotovitele  výměny  střešních  krytin  budovy  a  tribuny
stadionu.

2702/131/RM/2018 Úprava odpisového plánu na rok 2018

I. Rada města schvaluje
Odpisový plán TSMS, příspěvková organizace, na rok 2018 v předloženém znění.

2703/131/RM/2018 Úprava plánu tvorby a čerpání fondu investic na rok 2018

I. Rada města materiál odkládá

2704/131/RM/2018 Smlouvy o prodloužení zápůjček - Expozice Austerlitz

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č.: 12/143/Z-6 uzavřeného mezi Bohuslavem
Adámkem, bytem Holubice č. p. 181, 683 51 Holubice, jako půjčitelem,  městem Slavkov u
Brna a  Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, jako vypůjčiteli a společností
SKRstav s.r.o., jako zprostředkovatelem, v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  výpůjčce  č.:  12/143/Z-7  uzavřené  mezi  Oldřichem



Bartoškem, bytem Bratří Mrázků 586, 683 52 Křenovice jako půjčitelem a Městem Slavkov u
Brna, Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace jako vypůjčiteli  a společností
SKRstav s.r.o. jako zprostředkovatelem v předloženém znění.

III. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č.: 12/143/Z-8 uzavřeného mezi Romanem
Štěpánkem, bytem Padělky 704, Ždánice 696 32 jako půjčitelem a Městem Slavkov u Brna,
Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace jako vypůjčiteli a společností SKRstav
s.r.o. jako zprostředkovatelem, v předloženém znění.

IV. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č.: 12/143/Z-11 uzavřeného mezi Romanem
Štěpánkem, bytem Padělky 704, 696 32 Ždánice jako půjčitelem, městem Slavkov u Brna,
Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, jako vypůjčiteli a společností SKRstav
s.r.o. jako zprostředkovatelem, v předloženém znění.

V. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č.: 12/143/Z-5 uzavřeného mezi Ing. Jiřím
Podolským, se sídlem Školní 147, 664 46 Radostice u Brna jako půjčitelem, městem Slavkov
u Brna, Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace jako vypůjčiteli a společností
SKRstav s.r.o. jako zprostředkovatelem, v předloženém znění.

VI. Rada města schvaluje
uzavření  Smlouvy o  výpůjčce ve  smyslu §  659-662  zákona č.  40/1964 Sb.,  občanského
zákoníku, číslo smlouvy: 12/143/Z-3/2018 uzavřené mezi Kulturní služby města Moravská
Třebová, se sídlem Svitavská 18, 571 01 Moravská Třebová, zastoupené Františkem Žáčkem,
ředitelem Kulturních služeb, jako půjčitelem, městem Slavkov u Brna, Zámkem Slavkov -
Austerlitz,  příspěvková  organizace  jako  vypůjčiteli  a  společností  SKRstav  s.r.o.  jako
zprostředkovatelem, v předloženém znění.

VII. Rada města schvaluje
uzavření  Smlouvy o  výpůjčce ve  smyslu §  659-662  zákona č.  40/1964 Sb.,  občanského
zákoníku, číslo smlouvy: 12/143/Z-7/2018 uzavřené mezi MUSEUMSVEREIN Europa 1800.,
1040  Wien,  Schönburgstr.  25/6,  Österreich,  zastoupené  Dr.  jur  Alfredem Plischnackem,
ředitelem,  jako  půjčitelem,  městem  Slavkov  u  Brna,  Zámkem  Slavkov  -  Austerlitz,
příspěvková  organizace  jako  vypůjčiteli  a  společností  SKRstav  s.r.o.  jako
zprostředkovatelem, v předloženém znění.

VIII. Rada města schvaluje
uzavření  Smlouvy  o  výpůjčce  uzavřené  mezi  Jihomoravským  muzeem  ve  Znojmě,
příspěvková organizace se sídlem: Přemyslovců 8,  PSČ 669 45 Znojmo,  zastoupené Ing.
Vladimírou  Durajkovou,  ředitelkou,  jako  půjčitelem,  městem  Slavkov  u  Brna,  Zámkem
Slavkov - Austerlitz,  příspěvková organizace jako vypůjčiteli  a  společností  SKRstav s.r.o.
jako zprostředkovatelem, v předloženém znění.

2705/131/RM/2018 Smlouva o nájmu movitých kulturních památek - zámecký mobiliář

I. Rada města schvaluje



postup procesu uzavírání smlouvy o nájmu movitých kulturních památek.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít  na  vědomí  informace  o  procesu  uzavírání  smlouvy  o  nájmu  movitých  kulturních
památek.

2706/131/RM/2018 Opravy a údržba v areálu ZS-A, místní šetření NPÚ

I. Rada města bere na vědomí
informaci o nutných opravách v areálu ZS-A.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit návrh financování oprav ZS-A.

Termín: 8.6.2018

2707/131/RM/2018 ZŠ Komenského - nákup objednávkového systému pro školní jídelnu

I. Rada města souhlasí
s napojením rezervního fondu školy (účet 413) do rozpočtu školy na nákup objednávkového
systému  pro  školní  jídelnu  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace ve výši 87 300 Kč.

II. Rada města schvaluje

Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, rozpočtovou změnu č.
13 na nákup objednávkového systému v předloženém znění:

Náklady

účet 558 DDHM 87 300 Kč

Výnosy

účet 648 Čerpání fondů 87 300 Kč

2708/131/RM/2018 MŠ Zvídálek - zpráva z přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

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

2709/131/RM/2018 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

považovat za splněné body:



457/23, 459/23 z 23. zasedání ZM - 26.03.2018

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

2710/131/RM/2018 Program 25. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 25. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

2711/131/RM/2018 Změna usnesení č. 2636/127/RM/2018

I. Rada města mění
text usnesení č. 2636/127/RM/2018 v čl. II. takto:

II. Rada města schvaluje
podání žádosti  o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol  a školských zařízení   v
mimořádném termínu s účinností od 1.9.2018:
1)  navýšení  kapacity  školní  družiny,  jejíž  činnost  vykonává  Základní  škola  Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace o 30 žáků. Změna z nejvyššího povoleného počtu
žáků ze 150 na 180;
2) zápis nového místa výkonu činnosti školní družiny Základní školy Komenského Slavkov u
Brna, příspěvková organizace na adrese Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna.

2712/131/RM/2018 Žádost OHK Vyškov - Podnikatelka roku 2018

I. Rada města souhlasí
s pokytnutím příspěvku ve výši 3.000 Kč na akci Podnikatelka roku 2018 a se zajištěním
publicity ve Slavkovském Zpravodaji.


