
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 149. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 22.10.2018

2988/149/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 148. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

2840/140 ze 140. schůze RM - 6. 8. 2018
2929/144/1.1., 2930/144 ze 144. schůze RM - 10. 9. 2018
2944/145 ze 145. schůze RM - 24. 9. 2018
2974/147,  2975/147,  2976/147,  2977/147,  2980/147/1.1.,  2980/147/2.1.,
2981/147, 2982/147 ze 147. schůze RM - 8. 10. 2018

souhlasí s novým termínem plnění úkolů dle přiložené důvodové zprávy u bodů:

1357/108 ze 108. schůze RM - 11. 12. 2017
2530/120 ze 120. schůze RM - 12. 3. 2018
2830/140 ze 140. schůze RM - 6. 8. 2018

další úkoly trvají.

2989/149/RM/2018 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje
a provádí v souladu s usnesením č. 388/21/ZM/2017 rozpočtová opatření v předloženém
znění takto:

RM/ZM RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy

(Kč)
Výdaje

(Kč)

RM
22.10.

74

80 81 4116 13015
MěÚ  -  Dotace  sociální
pracovníci

436 800

80 81 6171 5011 13015
MěÚ  -  Osobní  náklady
sociální pracovníci

436 800

75
20 22 1036 5192

ŽP  -  MZe  ČR  -  výdaje  na
odb. lesního hospodáře

-21 900

20 22 1036 5192 ŽP - Lesní hospodář 21 900

76
40 41 4221 5181

IR  -  Obec  Hodějice  -
cyklostezka

200 000

40 41 2219 6121 5181 IR - Cyklostezka 200 000

77 20 22 1037 5192
ŽP  -  MZe  ČR  -  výdaje  na
meliorační a zpev. dřeviny

-1 700



20 22 1037 5192
ŽP - Výsadba melioračních a
zpenujícíh dřevin

1 700

78

70 71 6171 5169 61713
OVV - Ostatní činnost místní
správy

12 800

70 71 6409 5901
OVV  -  Nespecifikované
rezervy

-12 800

2990/149/RM/2018 Smlouva o provedení auditu projektového účetnictví

I. Rada města schvaluje
smlouvu uzavřenou mezi  městem Slavkov  u  Brna a  společností:  AUDIT  KORREKT s.r.o.,
registrovanou KAČR jako firma oprávněná provádět auditorskou činnost s oprávněním č.
258,  zastoupená:  Ing.  Zdeňkou Cahlíkovou, jednatelkou,  se sídlem Tavolníkova 2013/II,
142 00 Praha 4, Krč, IČ 25 13 12 65, zapsanou  v Obchodním rejstříku  MěS Praha, oddíl C,
vložka 52299 v předloženém znění.

2991/149/RM/2018 Prodej pozemku parc. č. 2636/23 v k.ú. Slavkov u Brna - paní Hudečková

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 2636/23 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 26.10.2018

2992/149/RM/2018  Majetkoprávní  vypořádání  se  k  nemovitostem  -  sídliště  Nádražní  -  paní
Esslerová

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit úplatný majetkoprávní převod pozemku parc. č. 2829/7 zastavěná plocha a nádvoří

v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 21m2 z vlastnictví města do vlastnictví paní Soni Esslerové,
bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 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
pozemku parc. č. 2829/7 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře 21m2 z vlastnictví města do vlastnictví paní Soni Esslerové, bytem░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 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.

Termín: 17.12.2018

2993/149/RM/2018  Věcné  břemeno  pro  E.ON -  stavba  s  názvem "Slavkov,  kabel  NN  Nádražní
demolice "

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.  2819/1 a parc. č. 2820/1 oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u
Brna,  jejichž  vlastníkem  je  město,  dle  přiloženého  návrhu  smlouvy  a  situace
(stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Nádražní demolice") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. 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.   2819/1  a  parc.  č.  2820/1  oba
ostatní  plocha  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  jejichž  vlastníkem je  město,  dle
přiloženého návrhu smlouvy a situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel
NN Nádražní demolice") v předloženém znění.

Termín: 30.11.2018

2994/149/RM/2018 Výběrové řízení na zahrádku č. 2 v lokalitě Sídliště Nádražní

I. Rada města schvaluje
zahájení  výběrového  řízení  Pachtu  zahrádky  č.  2  v  lokalitě  Sídliště  Nádražní  dle  příloh
uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města schvaluje
členy komise paní Ing. Marii Jedličkovou, vedoucího odboru IR Ing. Petra Lokaje, paní Mgr.
Veroniku Lstibůrkovou a Bc. Libora Eliáše.

III. Rada města schvaluje
náhradníky pana Ing. Petra Janka, pana Mgr. Petra Kostíka, pana Ing. Hynka Charvata, paní
Hanu Bobovou, pana Ing. Dalibora Kašpara.

2995/149/RM/2018 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - DESTILA, s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu  na
pozemcích parc. č. 1783/7 a 1786/8 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města
Slavkov u Brna, k projektu "DESTILA Slavkov u Brna - vjezd" na pozemcích parc. č. 1786/6,



1786/1, 1786/8 a 1783/7 v k.ú. Slavkov u Brna se společností DESTILA, s.r.o., Kaštanová
435/127, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO: 00030295.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
sjezdu na pozemcích parc. č. 1783/7 a 1786/8 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, k projektu "DESTILA Slavkov u Brna - vjezd" na
pozemcích  parc.  č.  1786/6,  1786/1,  1786/8  a  1783/7  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  se
společností DESTILA, s.r.o., Kaštanová 435/127, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno,
IČO: 00030295.

Termín: 31.10.2018

2996/149/RM/2018 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Florianová

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  6  ks
parkovacích stání na pozemku parc. č. 2820/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna, s paní Hanou Florianovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby 6 ks
parkovacích stání na pozemku parc. č. 2820/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví  města  Slavkov u Brna,  s  paní  Hanou Florianovou,  bytem ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░

Termín: 31.10.2018

2997/149/RM/2018 Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna - dodatek č. 2 k SOD

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z 27.02.2018 se společností MgA. Josef Červinka,
Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČO: 67614124,  v rámci akce "Restaurování soch v
areálu zámku Slavkov u Brna" v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z 27.02.2018 se společností MgA.
Josef Červinka, Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČO: 67614124,  v rámci akce
"Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna" v předloženém znění.

Termín: 31.10.2018

2998/149/RM/2018 OPZ 58 - Výběr zpracovatele - zpracování strategií



I. Rada města rozhoduje
na  základě  zápisu  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  o  tom,  že  nejvhodnější  nabídka
na  veřejnou  zakázku  na  službu:  "  Zpracování  strategických  dokumentů  (koncepcí)  pro
město Slavkov u Brna, část 1: Koncepce veřejné dopravy města Slavkov u Brna" předložil
uchazeč společnost AQE advisors, a.s., IČ:269 54 770.

II. Rada města rozhoduje
na  základě  zápisu  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  o  tom,  že  nejvhodnější  nabídka
na  veřejnou  zakázku  na  službu:  "  Zpracování  strategických  dokumentů  (koncepcí)  pro
město Slavkov u Brna, část 2: Koncepce zajištění a rozvoje služeb technického charakteru
města Slavkov u Brna" předložil uchazeč společnost AQE advisors, a.s., IČ:269 54 770.

III. Rada města rozhoduje
na  základě  zápisu  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  o  tom,  že  nejvhodnější  nabídka
na  veřejnou  zakázku  na  službu:  "  Zpracování  strategických  dokumentů  (koncepcí)  pro
město Slavkov u Brna, část 3: SMART CITY Slavkov - rozvoj a implementace SMART přístupů
při řízení města a úřadu" předložil uchazeč společnost GORDIC spol. s r.o., IČ: 479 03 783.

IV. Rada města rozhoduje
na  základě  zápisu  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  o  tom,  že  nejvhodnější  nabídka
na  veřejnou  zakázku  na  službu:  "  Zpracování  strategických  dokumentů  (koncepcí)  pro
město  Slavkov  u  Brna,  část  4:  Koncepce  podpory  cestovního  ruchu"  předložil  uchazeč
společnost AQE advisors, a.s., IČ:269 54 770.

V. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  veřejnou  zakázku  na  službu:  "  Zpracování  strategických
dokumentů (koncepcí) pro město Slavkov u Brna, část 1: Koncepce veřejné dopravy města
Slavkov u Brna" se společností AQE advisors, a.s., IČ:269 54 770.

VI. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  veřejnou  zakázku  na  službu:  "  Zpracování  strategických
dokumentů  (koncepcí)  pro  město  Slavkov  u  Brna,  část  2:  Koncepce  zajištění  a  rozvoje
služeb technického charakteru města Slavkov u Brna" se společností  AQE advisors,  a.s.,
IČ:269 54 770.

VII. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  veřejnou  zakázku  na  službu:  "  Zpracování  strategických
dokumentů (koncepcí) pro město Slavkov u Brna, část 3: SMART CITY Slavkov - rozvoj a
implementace SMART přístupů při řízení města a úřadu" se společností GORDIC spol. s r.o.,
IČ: 479 03 783.

VIII. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  veřejnou  zakázku  na  službu:  "  Zpracování  strategických
dokumentů (koncepcí)  pro  město  Slavkov u Brna,  část  4:  Koncepce  podpory cestovního
ruchu" se společností AQE advisors, a.s., IČ:269 54 770.

IX. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smluv o dílo na vypracování koncepcí města realizovaných z OPZ
výzva č.58. 

Termín: 30.11.2018

2999/149/RM/2018 Návrh na obsazení dvou uvolněných bytů

I. Rada města schvaluje
přidělení  bytu č. 6, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, paní Renátě Raškové, ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░
Jako náhradníka schvaluje rada města paní Janu Slezákovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60

Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 12, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, paní Lucii Urbánkové, ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░
Jako náhradníka schvaluje rada města paní Dagmar Svobodovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60

Kč/m2..

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Raškovou.

Termín: 31.10.2018

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Urbánkovou.

Termín: 31.10.2018

3000/149/RM/2018 Žádost o prodloužení nájemních smluv - Maradová, Hladíková a Gottvaldová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 19.10.2005 k bytu č. 9, Bučovická 187,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Danou Maradovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou za smluvní nájemné ve výši 55,50

Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29.10.2014 k bytu č. 8, sídliště Nádražní
1191, Slavkov u Brna, uzavřené s pan Lenkou Hladíkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░  obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,  a to  do 31.10.2023 za

smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.



III. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01.11.2017 k bytu č. 1, Litavská 1496,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Marií Gottvaldovou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░ ░░░░  ░░░
obsahujícím  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  31.10.2021  za  smluvní

nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.

3001/149/RM/2018 Žádost o souhlas s výměnou bytu - manželé Višňovi

I. Rada města materiál odkládá

3002/149/RM/2018 Smlouva o mediálním partnerství

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o mediálním partnerství s Českou televizí, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí
hory, Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4, k zajištění propagace Vzpomínkových akcí
2018, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření schválené smlouvy o mediálním partnerství s Českou televizí.

Termín: 31.10.2018

3003/149/RM/2018 Dar městu - Livingstav

I. Rada města schvaluje
uzavření  darovací  smlouvy  se  společností  LIVINGSTAV  s.r.o.,  IČ  25552325,  se  sídlem
Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření schválené darovací smlouvy se společností LIVINGSTAV s.r.o.

Termín: 31.10.2018

3004/149/RM/2018 Smlouva o dílo na provedení bouracích prací

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na provedení  bouracích  a  zabezpečovacích  prací  s  Lacík,  s.r.o.,
IČ:  26959895,  se  sídlem  č.p.  304,  683  54  Lovčičky,  v  souladu  s  vydaným  exekučním
příkazem Městského úřadu Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a
životního prostředí, vztahujícím se k pozemku parc.č. 519 v k.ú. Milešovice, v předloženém
znění. 

II. Rada města ukládá



1. Ing. Haně Postránecké

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na provedení  bouracích a  zabezpečovacích  prací
s  Lacík,  s.r.o.,  IČ:  26959895,  se  sídlem č.p.  304,  683  54  Lovčičky,  v  souladu  s
vydaným exekučním příkazem Městského úřadu Slavkov u Brna, odbor stavebního
úřadu, územního plánování a životního prostředí, vztahujícím se k pozemku parc.č.
519 v k.ú. Milešovice, v předloženém znění. 

Termín: 30.11.2018

3005/149/RM/2018 Přehled stížností za III. čtvrtletí roku 2018

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu stížností podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za III. čtvrtletí roku
2018. 

3006/149/RM/2018 Odměny členům zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit s účinností od 01.11.2018 odměny členů zastupitelstva v následující výši:

    Člen rady města 7.380 Kč
    Předseda výboru zastupitelstva 3.690 Kč
    Předseda komise rady 3.690 Kč
    Člen komise rady 0 Kč
    Člen výboru zastupitelstva 0 Kč
    Člen zastupitelstva města 1.845 Kč

Souběh funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

    Člen rady města a současně předseda výboru nebo komise 9.225 Kč
    Člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise 3.690 Kč

V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna
poskytována ode dne složení slibu.

Neuvolněnému členu zastupitelstva města pověřenému k přijímání vůle snoubenců, že
spolu vstupují do manželství se odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku 250
Kč/obřad, nejvýše však o částku 2.000 Kč (§ 74 odst. 1 zákona o obcích).
Starostovi,  místostarostovi  a  členovi  zastupitelstva  města  pověřeného  k  přijímání
projevu  vůle  snoubenců,  že  spolu  vstupují  do  manželství,  náleží  z  rozpočtu  města
příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 500 Kč za den, ve
kterém se koná veřejný obřad (§ 80 odst. 1 písm. a) zákona o obcích).
Členovi  zastupitelstva  města  se  z  rozpočtu  města  poskytne  příspěvek  na  úhradu
zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 500 Kč za den, ve kterém se veřejný
obřad koná. Jedná se o vítání občánků, zlaté (stříbrné, diamantové) svatby či udělení
čestného občanství (§ 80 odst. 1 písm. b) zákona o obcích).

II. Rada města ukládá



1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení výši odměn členům zastupitelstva města
Slavkov u Brna.

Termín: 30.11.2018

3007/149/RM/2018 Plán zimní údržby 2018 /2019

I. Rada města schvaluje
Plán zimní údržby ZÚMK  pro období 2018 / 2019  v předloženém znění. 

3008/149/RM/2018 ZŠ Komenského - přijetí sponzorského daru.

I. Rada města souhlasí
přijetím finančního daru v hodnotě 20.000 Kč, Základní školou Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.

3009/149/RM/2018 Program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města a návrh pozvánky nově
zvoleným členům

I. Rada města bere na vědomí
informaci ke svolání ustavujícího Zastupitelstva města Slavkov u Brna a návrh pozvánky
novým členům.


