
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 147. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 8.10.2018

2971/147/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 146. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

2863/141, 2867/141 ze 141. schůze RM - 20. 8. 2018
2886/142, 2887/142, 2888/142, 2892/142 ze 142. schůze RM - 27. 8. 2018
2925/144 ze 144. schůze RM - 10. 9. 2018
2947/145, 2948/145, 2951/145, 2953/145, 2954/145, 2955/145 ze 145. schůze RM -
24. 9. 2018

další úkoly trvají.

2972/147/RM/2018 Žádost o prodej pozemku parc. č. 2056/1 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Kreizl

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku parc. č. 2056/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

4m2  dle přiloženého návrhu geometrického plánu z vlastnictví města do vlastnictví pana

Františka Kreizla, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 1.390,-Kč/m2

stanovenou  znaleckým  posudkem  č.  3921-666-2018.  Náklady  související  s  převodem
nemovitosti (vypracování znaleckého posudku, geometrického plánu a 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 žádost o prodej části pozemku parc. č.

2056/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 4m2 dle přiloženého návrhu
geometrického plánu z vlastnictví města do vlastnictví pana Františka Kreizla, ░░░░

░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  za  kupní  cenu ve  výši  1.390,-Kč/m2  stanovenou
znaleckým  posudkem  č.  3921-666-2018.  Náklady  související  s  převodem
nemovitosti  (  vypracování  znaleckého  posudku,  geometrického  plánu  a  správní
poplatek za návrh na vklad) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle
platné legislativy.

Termín: 17.12.2018

2973/147/RM/2018 Zápis z komise pro životní prostředí č. 27/2018



I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 27/2018 z komise pro životní prostředí včetně příloh.

2974/147/RM/2018 Výpověď nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje
výpověď  nájemní  smlouvy  ze  dne  27.5.2005,  která  byla  uzavřena  s  Ing.  Radomilem
Přibilíkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČ: 67009565, v souladu s článkem IV., odst. 3.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit výpověď nájemní smlouvy  ze dne 27.5.2005.

Termín: 31.10.2018

2975/147/RM/2018 Žádost Divadelního spolku Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor jako sklad v budově Společenského centra

Bonaparte, Palackého náměstí 126, Slavkov u Brna, o výměře 201,20 m2,, dříve užívaných
jako  restaurace  ,,  Josefína"  za  symbolické  nájemné  1  Kč/rok.  Nájemní  smlouva  bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu bývalé restaurace Josefína.

Termín: 15.10.2018

2976/147/RM/2018 Žádost Ing. Sylvie Reichlové

I. Rada města schvaluje
zveřejnění  záměru  pronájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  v  suterénu  administrativní
budovy na Koláčkově náměstí 727, Slavkov u Brna. Jedná se o místnost č. 003 o výměře

10,70 m2 a místnost č. 004 o výměře 22,20 m2.

Nájemné je stanoveno ve výši 1000 Kč/m2/rok a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu prostor na Koláčkově náměstí 727.

Termín: 31.10.2018



2977/147/RM/2018 Pronájem prostor pro pedikúru

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v suterénu budovy

polikliniky,  Tyršova  č.p.324,  Slavkov  u  Brna,  o  výměře  16,25  m2,  s  paní  Lenkou
Juřečkovou░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  IČ:  05641233. Nájemní  smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 900

Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy s paní Lenkou Juřečkovou.

Termín: 31.10.2018

2978/147/RM/2018 Smlouvy o výpůjčce a úpravě vzájemných vztahů k městskému stadionu

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  výpůjčce  a  úpravě  vzájemných  vztahů   mezi  městem,  Technickými
službami Slavkov u Brna, příspěvková organizace,  se sídlem Československé armády 1676,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70890471 a SK Slavkov u Brna, spolek, se sídlem Československé
armády 943, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 42660467, v přeloženém znění. 

II. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  výpůjčce  a  úpravě  vzájemných  vztahů   mezi  městem,  Technickými
službami Slavkov u Brna, příspěvková organizace,  se sídlem Československé armády 1676,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70890471 a Atletikou Slavkov u Brna z.s., se sídlem Komenského
náměstí 1453, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 03966615, v přeloženém znění. 

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření obou předložených smluvních dokumentů. 

Termín: 30.11.2018

2979/147/RM/2018 Dohoda o zrušení věcných břemen - atletický stadion

I. Rada města schvaluje
uzavření vzájemné dohody s Tělocvičnou jednotou Sokol Slavkov u Brna, IČ: 42660271, se
sídlem  Husova  7,  684  01  Slavkov  u  Brna,  o  zrušení  věcných  břemen  chůze  a  jízdy
vztahujících se k pozemkům parc.č. 1089/9 a 1089/1, oba v k.ú. Slavkov u Brna, zřízených
ve prospěch Tělocvičné jednoty Sokol  Slavkov u Brna jako oprávněné,  a  to  v  souladu s
předloženou důvodovou zprávou.  Správní  poplatek  za  podání  návrhu  na výmaz  věcných
břemen z katastru nemovitostí uhradí město. 

II. Rada města ukládá



1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření vzájemné dohody s Tělocvičnou jednotou Sokol Slavkov u Brna, IČ:
42660271, se sídlem Husova 7, 684 01 Slavkov u Brna, o zrušení věcných břemen
chůze  a  jízdy  vztahujících  se  k  pozemkům parc.č.  1089/9  a  1089/1,  oba  v  k.ú.
Slavkov u Brna, zřízených ve prospěch Tělocvičné jednoty Sokol Slavkov u Brna jako
oprávněné, a to v souladu s předloženou důvodovou zprávou. Správní poplatek za
podání návrhu na výmaz věcných břemen z katastru nemovitostí uhradí město. 

Termín: 31.12.2019

2980/147/RM/2018 Zveřejnění záměru pronájmu zámecké restaurace a restaurační zahrádky na
nádvoří zámku

I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru pronájmu prostor zámecké restaurace o celkové výměře 231,3 m2

dle  přiloženého plánku.  Nájem bude  uzavřen  na  dobu určitou  od  01.01.2019  do  31.12.
2023. 

II. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu prostor  pro restaurační  zahrádku na nádvoří  zámku o

celkové výměře 135 m2 dle přiloženého plánku. Nájem bude uzavřen na dobu určitou od
01.01.2019 do 31.12. 2019. 

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu prostor zámecké restaurace o celkové výměře

231,3  m2  dle  přiloženého  plánku.  Nájem  bude  uzavřen  na  dobu  určitou  od
01.01.2019 do 31.12. 2023. 

Termín: 22.10.2018

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit  zveřejnění záměru pronájmu prostor pro restaurační zahrádku na nádvoří

zámku o celkové výměře 135 m2  dle přiloženého plánku. Nájem bude uzavřen na
dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12. 2019. 

Termín: 22.10.2018

2981/147/RM/2018 Dar městu

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy na darování finanční částky 10.000,-Kč se společností TAXPOINT
s.r.o., IČ: 25545094, se sídlem Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno, jako dárcem a
městem jako obdarovaným. 

II. Rada města ukládá



1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  darovací  smlouvy  na  darování  finanční  částky  10.000,-Kč  se
společností TAXPOINT s.r.o., IČ: 25545094, se sídlem Chládkova 898/2, Žabovřesky,
616 00 Brno, jako dárcem a městem jako obdarovaným. 

Termín: 31.10.2018

2982/147/RM/2018 Dar městu - AQE

I. Rada města schvaluje

1. uzavření darovací smlouvy na darování finanční částky 20.000,-Kč se společností  AQE
advisors, a.s. IČ 26954770, se sídlem třída Kapitána Jaroše 1944/31, Černá Pole, 602 00
Brno, jako dárcem a městem jako obdarovaným.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  darovací  smlouvy  na  darování  finanční  částky  20.000,-Kč  se
společností  AQE  advisors,  a.s.  IČ  26954770,  se  sídlem  třída  Kapitána  Jaroše
1944/31, Černá Pole, 602 00 Brno , jako dárcem a městem jako obdarovaným.

Termín: 19.10.2018

2983/147/RM/2018 Žádost o individuální dotaci - Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z.s.

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí individuální dotace Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z. s., Solniční ulice
240/12, 602 00  Brno - město, IČ: 00462152.

2984/147/RM/2018 MŠ Zvídálek - žádost o přijetí finančního daru

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
přijetí finančních darů v celkové výši 20.000,-Kč dle předložené zprávy.

2985/147/RM/2018 MŠ Zvídálek - žádost o přijetí finančního daru

I. Rada města schvaluje
Mateřské  škole  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace, přijetí finančního daru dle předložené zprávy.

2986/147/RM/2018 MŠ Zvídálek - návrh na vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
vyřazení majetku ve správě dle předložené zprávy.


