
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 134. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 11.6.2018

2725/134/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 133. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

2487/118 ze 118. schůze RM - 26.2.2018
2525/120, 2528/120 ze 120. schůze RM - 12.3.2018
2539/122, 2545/122 ze 122. schůze RM - 19.3.2018
2562/123, 2570/123, 2571/123 ze 125. schůze RM - 16.4.2018
2593/125, 2594/125, 2604/125 ze 125. schůze RM - 16.4.2018
2620/127, 2625/127, 2626/127, 2636/127/1.1., 2636/127/2.1. ze 127. schůze RM -
2.5.2018
2643/128,  2645/128,  2647/128,  2652/128,  2653/128/1.1.,  2654/128/1.1.  ze  128.
schůze RM - 14.5.2018
2665/129, 2667/129 ze 129. schůze RM - 18.5.2018
2670/131,  2671/131,  2672/131,  2673/131,  2674/131,  2675/131,  2676/131,
2677/131, 2688/131/1.1.,  2688/131/2.1., 2689/131/2.1., 2690/131/1.1., 2690/131
/2.1., 2694/131, 2696/131, 2698/131, 2706/131 ze 131. schůze RM - 28.5.2018
2713/132, 2714/132, 2716/132, 2717/132 ze 132. schůze RM - 4.6.2018
2723/133 ze 133. schůze RM - 5.6.2018

další úkoly trvají.

2726/134/RM/2018 Směna pozemků s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 4353/1 orná půda v k.ú.

Slavkov u Brna o výměře cca 240m2 dle přiložené mapky.

Termín: 15.6.2018

2727/134/RM/2018 Návrh na směnu pozemků - pan Stloukal Marek

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit  směnu pozemků parc.  č.  2971/3 ostatní  plocha -  zeleň v k.ú.  Slavkov u Brna o

výměře  17m2  ve  vlastnictví  pana  Marka  Stloukala░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  za

pozemky 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 ve vlastnictví města.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města směnu pozemků dle důvodové zprávy.

Termín: 31.8.2018

2728/134/RM/2018 Žádost o pronájem plochy v areálu kotelny Zlatá Hora

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostor o výměře 28 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok na parcele
1784/296 v k. ú. Slavkov u Brna za podmínky uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu prostor o výměře 28 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok
na parcele 1784/296 v k. ú. Slavkov u Brna za podmínky uzavření nájemní smlouvy
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Termín: 15.6.2018

2729/134/RM/2018 Odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 07.04.2017 - Kynologický klub Pozořice

I. Rada města bere na vědomí
odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 07.04.2017 uzavřenou mezi městem Slavkov u Brna
a Kynologickým klubem Pozořice, sídlem Na Městečku  664 07 Pozořice, IČ: 65341830.

II. Rada města souhlasí
na základě doručeného odstoupení  od nájemní  smlouvy s finančním vyrovnáním ve výši
2.250,-Kč  vůči Kynologickému klubu Pozořice.

2730/134/RM/2018 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Švehlovi

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  vodovodní
přípojky na pozemku parc. č. 1037/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města
Slavkov u Brna, k projektu rodinnému domu na pozemku parc. č. 1035/1 v k.ú. Slavkov u
Brna s manželi Richardem a Dagmarou Švehlovými, oba bytem Jiráskova 566, Slavkov u
Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1037/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, k projektu rodinnému domu na pozemku parc. č.
1035/1  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  s  manželi  Richardem  a  Dagmarou  Švehlovými,
oba bytem Jiráskova 566, Slavkov u Brna.



Termín: 30.6.2018

2731/134/RM/2018 Památník obětem světových válek - dodatek č.1 SOD

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  1  smlouvy  o  dílo  v  rozsahu  dle  důvodové  zprávy  se  společností
LIVINGSTAV, s.r.o.,Brno-střed, Staré Brno, Hybešova 726/42, IČ:255 52 325, na vyhotovení,
dodávku  a  instalaci  památníku  obětem  I.  a  II.  světové  války  za  podmínky  schválení
financování v radě města.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.  1  smlouvy  o  dílo  se  společností  LIVINGSTAV,  s.r.o.,
IČ:255 52 325 na vyhotovení, dodávku a instalaci památníku obětem I. a II. světové
války po schválení financování v radě města.

Termín: 29.6.2018

2732/134/RM/2018 Žádost o prodloužení nájemních smluv - Vinklarová a Burianová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.06.2014 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1237,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Dášou Vinklarovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
obsahujícím  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  30.06.2023  za  smluvní

nájemné 60 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 16.06.2014 k bytu č. 8, sídliště Nádražní
1193, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Renatou Burianovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░  obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,  a  to do 30.06.2023 za

smluvní nájemné 60 Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatků k nájemním smlouvám s paní Dášou Vinklarovou a paní
Renatou Burianovou.

Termín: 30.6.2018

2733/134/RM/2018  Žádost  o  převod  práv  a  povinností  k  bytu  s  finanční  spoluúčastí  -  paní
Klimešová

I. Rada města souhlasí
s převodem práv a povinností k bytu č. 4, Litavská 1487, Slavkov u Brna, z pana Ondřeje
Urbana, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na paní Alenu Klimešovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ . Současně rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní Alenou
Klimešovou k bytu č. 4, Litavská 1487, Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smluv  souvisejících  s  převodem  práv  a  povinností  k  bytu  č.  4,
Litavská 1487, Slavkov u Brna.

Termín: 15.7.2018

2734/134/RM/2018 Stanovisko k výskytu plísní a zvýšené vlhkosti v bytech BD Litavská

I. Rada města bere na vědomí
předložené informace a souhlasí s navrženým postupem.

2735/134/RM/2018 Žádost o prodloužení doby nájmu Zámecké restaurace

I. Rada města nesouhlasí
s  prodloužením  doby  nájmu  sjednaného  na  základě  nájemní  smlouvy  ze  dne
28.01.2009 uzavřené  mezi  obchodní  společností  CORIDA CZ,  s.r.o.  se  sídlem Královická
1607/54, 100 00 Praha 10,  IČ:  27911713 jako nájemcem, městem Slavkov u Brna jako
pronajímatelem a Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, jako správcem, na
základě které má nájemce do 31.12.2018 pronajaty prostory Zámecké restaurace. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  zaslání  odmítnutí  žádosti  o  prodloužení trvání  nájmu Zámecké restaurace
nájemci v souladu s čl. IV odst. 1 nájemní smlouvy ze dne 28.01.2009. 

Termín: 27.7.2018

2736/134/RM/2018 Smlouva o zpracování osobních údajů - papírové poukázky na stravování

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  Smlouvy  o  zpracování  osobních  údajů  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a
společností Edenred CZ s. r. o., se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO:
24745391, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Slavkov u Brna
a společností Edenred CZ s. r.  o.,  se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 -
Karlín, IČO: 24745391, v předloženém znění

Termín: 30.6.2018

2737/134/RM/2018 Smlouva o předfinancování aktivit projektu DSO ŽLaP

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Smlouvu o předfinancování aktivit projektu mezi DSO ŽLaP, se sídlem Jiráskova 502, 685 01

Bučovice, IČ: 61731226,  a městem Slavkov u Brna v předloženém znění.



II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  rozpočtové opatření v předloženém znění takto:

RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

37

30 35 8115
FO - Změna stavu kr. 
prostř. na BÚ

1 189
600

30 36 3639 5329 405
FO  -  DSO  Politaví  -
BRKO  - podíl  města -
předfinancování

1 189
600

III. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit zastupitelstvu města návrh Smlouvy o předfinancování aktivit projektu a
návrh rozpočtového opatření v předloženém znění ke schválení.

Termín: 30.6.2018

2738/134/RM/2018 Update stávajícího systému - radar cizinci

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření v předloženém znění takto:

RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

38

90 90 5311 5169
MěP  -  navýšení  pol.  -
služby ostatní - systém
radar - cizinci

110 000

71 71 6409 5901
OVV - Snížení položky -
nespecifikované rezervy

-110
000

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  rozpočtové  opatření  v  předloženém  znění  ke
schválení.

Termín: 30.6.2018


