
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 144. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 10.9.2018

2916/144/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 143. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

2627/127 ze 127. schůze RM - 2. 5. 2018
2727/134 ze 134. schůze RM - 11. 6. 2018
2741/135, 2743/135 ze 135. schůze RM - 25. 6. 2018
2768/137, 2770/137 ze 137. schůze RM - 16. 7. 2018
2800/140,  2801/140,  2814/140,  2815/140,  2819/140,  2820/140,  2825/140,
2826/140,  2827/140,  2828/140,  2829/140,  2831/140,  2833/140,  2839/140,
2843/140 ze 140. schůze RM - 6. 8. 2018
2844/141, 2858/141, 2859/141, 2865/141, 2873/141, 2878/141 ze 141. schůze RM -
20. 8. 2018
2880/142,  2882/142,  2883/142,  2884/142,  2885/142,  2893/142,  2894/142,
2895/142, 2896/142, 2898/142, 2901/142, 2902/142 ze 142. schůze RM - 27. 8. 2018
2912/143 ze 143. schůze RM - 30. 8. 2018

vypouští ze sledování bod:

2817/140 ze 140. schůze RM - 6. 8. 2018

další úkoly trvají.

2917/144/RM/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření mezi městem Slavkov u Brna
a auditorskou společností AUDIT KORREKT s.r.o.,  se sídlem Tavolníkova 2013/II, 142 00
Praha 4, Krč,  IČ 25131265, zastoupená jednatelkou společnosti Ing. Zdeňka Cáhlíková v
předloženém znění.

2918/144/RM/2018 Směna pozemků v k.ú. Slavkov u Brna - paní Skřivánková

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu částí pozemků parc. č. 3178/7 ostatní plocha o výměře cca 22m2; parc. č.
3187 orná půda o výměře cca 70m2; parc. č. 3188/3 ostatní plocha o výměře cca 507m2 a
parc. č. 1494/3 ostatní plocha o výměře cca 41m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví



paní Ivany Skřivánkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do vlastnictví města a to
za část pozemku parc. č. 3178/1 ostatní plocha o výměře cca 460m2 v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví  města  do  vlastnictví  paní  Ivany  Skřivánkové.  Směna  bude  uskutečněna  bez
finančního doplatku. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh
na  vklad  a  geometrický  plán)  uhradí  obě  strany  (směnitelka  a  město)  na  půl.  Daňové
povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
aby v nové směnné smlouvě byla mj. také zakomponována dohoda o ukončení Smlouvy o
budoucí směnné a kupní smlouvě uzavřené dne 17.08.2005 mezi městem a paní Ivanou
Skřivánkovou. 

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit návrh směny pozemků v lokalitě ulice Lesní a Jiráskova k projednání do
zastupitelstva města.

Termín: 10.9.2018

2919/144/RM/2018 Majetkoprávní převody k pozemkům v lokalitě autobusového nádraží - ZZS JMK
- doplnění

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 341/6 a části pozemku parc. č. 346/6,

oba  ostatní  plocha  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  o  výměře  928m2  ve  vlastnictví  města  dle
přiloženého  geometrického  plánu  č.  3468-1004/2018,  díky  kterému  tak  vznikne  nový
pozemek parc. č. 341/13 z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví Jihomoravského
kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337. Náklady související s převodem
nemovitosti (správní poplatek za návrh) uhradí obdarovaný.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 341/5 a pozemku parc. č. 343/16, oba ostatní

plocha  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  o  výměře  829m2  ve  vlastnictví  Jihomoravského  kraje,
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 dle přiložené ortofotomapy do vlastnictví
města Slavkov u Brna.  Náklady související  s  převodem nemovitosti  (správní poplatek za
návrh) uhradí město.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  k  projednání  zastupitelstvu města majetkoprávní  převody k pozemků v
lokalitě autobusového nádraží - ZZS JMK.

Termín: 10.9.2018

2920/144/RM/2018 Návrh na účast v elektronické dražbě

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města



souhlasit s účastní v elektronické dražbě (i s jejími podmínkami), ve které by město Slavkov
u Brna získalo do svého majetku pozemek parc. č. 391 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře 141m2.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
svěřit rozhodování  v elektronické dražbě o nabytí pozemku parc. č. 391, zahrada,  v k.ú.
Slavkov u Brna, starostovi města Slavkov u Brna.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  návrh  na  účast  a  návrh  na  svěření  rozhodovacích  kompetencí  v
elektronické dražbě zastupitelstvu města.

Termín: 10.9.2018

2921/144/RM/2018 Výstavba nové stanice obvodního oddělení PČR

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit zahájení projektu výstavby nové policejní  stanice na pozemku parc.  č.  70 v k.ú.
Slavkov u Brna ve vlastnictví města.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  k  projednání  zastupitelstvu  města  zahájení  projektu  výstavby  nové
policejní stanice na pozemku parc. č. 70 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města.

Termín: 10.9.2018

2922/144/RM/2018 Žádost o prodej, směnu pozemků - Stavební společnost Čáslava, s.r.o.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 620/1 v k.ú. Slavkov u

Brna o výměře cca 29m2 dle přiložené ortofotomapy.

Termín: 14.9.2018

2923/144/RM/2018 Žádost o prodej částí pozemků v areálu golfového hřiště - GIA, a.s.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1085/1 o výměře cca 1287m2 a parc.

č. 1085/6 o výměře cca 47m2, oba  v k.ú. Slavkov u Brna.



Termín: 14.9.2018

2924/144/RM/2018 Reklamní poutače - ukončení nájmu

I. Rada města ruší
možnost umisťování reklamních poutačů na  plotech v ulicích Husova na pozemku parc. č.
70 a Kollárova na pozemku parc. č. 686/1, vše v katastrálním území Slavkov u Brna. 

II. Rada města pověřuje
odbor správy majetku, investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna  zajistit ukončení nájemních
smluv na umísťování reklamních poutačů na  plotech v ulicích Husova na pozemku parc. č.
70 a Kollárova na pozemku parc. č. 686/1, vše v katastrálním území Slavkov u Brna. 

2925/144/RM/2018 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Chlup, Slezáková

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu,
kanalizační  a  vodovodní  přípojky  na parc.  č.  2498/1 v k.ú.  Slavkov u Brna,  který  je  ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, k projektu rodinnému domu na pozemku parc. č. 2487 v
k.ú.  Slavkov  u  Brna  s  panem  Radovanem  Chlupem  a  paní  Martou  Slezákovou,
oba bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
sjezdu, kanalizační a vodovodní přípojky na parc. č. 2498/1 v k.ú. Slavkov u Brna,
který  je  ve  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna,  k  projektu  rodinnému  domu  na
pozemku parc. č. 2487 v k.ú. Slavkov u Brna s panem Radovanem Chlupem a paní
Martou Slezákovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 30.9.2018

2926/144/RM/2018 Zahájení VZ - rekonstrukce chodníků ulic Zámecká a Kollárova

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  na  stavební  práce,  při  kterých  bude  provedena  rekonstrukce
chodníků na ulicích Zámecká a Kollárova, dle předložených návrhů zadávacích podmínek
soutěže.

II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:
1/ VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, IČO: 26900696
2/ Vyskočil - rozvod plynu s.r.o., Věteřov 142, 697 01 Kyjov, IČO: 25336878
3/ TOPSTAV s.r.o., Vranovská 768/95, Husovice, 614 00 Brno, IČO: 46977660

III. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:



členové: Mgr. Petr Kostík, Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar, p. Petr Zvonek
náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Ing. Marie Jedličková, Bc. Libor Eliáš, Ing. Petr Janek, Mgr.
Miroslav Lstibůrek

2927/144/RM/2018 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č. 28/2018

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č. 28/2018.

2928/144/RM/2018 Výměna oken budovy Fügnerova 110 - smlouva o dílo

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "výměna oken budovy Fügnerova 110" se společností INSTA
euro s.r.o., Rostislavova 554/54, Ivanovice na Hané, 683 23, IČ:04720865.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  akci  "Výměna  oken  budovy  Fügnerova  110,
Slavkov u Brna, 684 01" se společností INSTA euro s.r.o., Rostislavova 554/54, 283
23 Ivanovice na Hané, IČ:04720865, v předloženém znění.

Termín: 19.9.2018

2929/144/RM/2018 Ukončení nájmu dohodou na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
ukončení  smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - poliklinika 61/324, která byla
uzavřena s paní Jarmilou Jilichovou, trvale bytem Hostěrádky - Rešov 265, Křenovice, PSČ
683 52, IČ: 75812771, dohodou k datu 31.10.2018.

II. Rada města schvaluje
zveřejnění  záměru  pronájmu  místnosti  č.  1.24  v  suterénu  budovy  polikliniky,  Tyršova

č.p.324, Slavkov u Brna, o výměře 16,25 m2,  provozovna pedikúry a manikúry.  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 ukončení smlouvy s paní Jarmilou Jilichovou.

Termín: 31.10.2018

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu provozovny pedikúra - manikúra.



Termín: 28.9.2018

2930/144/RM/2018 Obsazení bytu č. 3, Litavská 1497, Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Litavská 1497, Slavkov u Brna s MDDr.
Terezií Gálovou, S░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  .  Nájemní smlouva bude uzavřena na

dobu určitou 1 rok  a nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2..

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s MDDr. Terezií Gálovou.

Termín: 30.9.2018

2931/144/RM/2018 Poskytnutí finančního daru - Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  poskytnutí  peněžitého daru  pro:  Nemocnice  Vyškov,  příspěvková organizace,  se
sídlem Purkyňova 36, 682 01  Vyškov, IČ: 00839205 ve výši 100 000 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru v předloženém znění.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 68 v předloženém znění: 

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

Výdaje
(Kč)

68

71 71
3

524

5

323

OVV  -  Peněžitý  dar  LDN

Vyškov 
100 000

71 71
6

409

5

901

OVV  -  Snížení  položky  -

Nespecifikované rezervy

-100

000

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. předložit podnět o poskytnutí peněžitého daru včetně návrhu rozpočtového opatření
v předloženém znění zastupitelstvu města.

Termín: 10.9.2018

2932/144/RM/2018 Žádosti o indiviudální dotace

I. Rada města schvaluje
poskytnutí individuální dotace Ekoklubu Pampeliška, z. s., Marefy 53, 685 01  Bučovice, IČ:
07013159 ve výši 19 541 Kč.



II. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace Ekoklubu Pampeliška, z. s., Marefy
53, 685 01  Bučovice, IČ: 07013159 v předloženém znění.

III. Rada města schvaluje
poskytnutí individuální dotace Mgr. Petru Hlaváčovi, Slovákova 391, 684 01  Slavkov u Brna,
OSVČ, IČ: 75600111 ve výši 16 934 Kč.

IV. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí  individuální  dotace Mgr.  Petru Hlaváčovi,  Slovákova
391, 684 01  Slavkov u Brna, OSVČ, IČ: 75600111 v předloženém znění.

V. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace - Ekoklub
Pampeliška, z. s. a Mgr. Petr Hlaváč.

Termín: 14.9.2018

2933/144/RM/2018 Služební cesta - Budapešť

I. Rada města schvaluje
služební cestu Bc. Michalovi Boudnému dne 13. září 2018 do maďarského města Budapešť.

2934/144/RM/2018  Souhlas se  vznikem pracovněprávního  vztahu mezi  městem a neuvolněným
členem zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat  souhlas  se  vznikem  pracovněprávního  vztahu  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a
neuvolněným členem zastupitelstva města Slavkov u Brna Ing. Hynkem Charvatem na práce
spojené  s  realizací  projektu  "Zpracování  strategických  dokumentů  pro  město  Slavkov  u
Brna", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007368.

2935/144/RM/2018 ZŠ Komenského - zpráva o připravenosti

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
na školní rok 2018/19.

2936/144/RM/2018 ZŠ Tyršova Slavkov u Brna - zpráva o připravenosti na školní rok 2018/2019

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace na
školní rok 2018/2019. 



2937/144/RM/2018  Platový  výměr  ředitelky Domu dětí  a  mládeže  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace

I. Rada města vydává
platový  výměr  Mgr.  Janě  Bangové,  ředitelce  Domu  dětí  a  mládeže  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace v předloženém znění s účinností od 1.10.2018.

2938/144/RM/2018 DDM - Ceník zájmového vzdělávání pro školní rok 2018/2019

I. Rada města schvaluje
Ceník zájmového vzdělávání a pronájmu vnitřních prostor v DDM Slavkov u Brna ve školním
roce 2018/2019 v předloženém znění.

2939/144/RM/2018 DDM - Bezplatné převedení hmotného majetku z evidence DDM Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
 bezplatný  převod  uvedeného  hmotného  majetku  z  evidence  DDM  Slavkov  u  Brna  do
evidence ZŠ Komenského Slavkov u Brna.

2940/144/RM/2018 Doplnění programu 26. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
doplněný program 26. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


