
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 4. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 26.11.2018

53/4/RM/2018 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019 v předloženém znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit čerpání Fondu správy majetku pro rok 2019 v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města návrh plánu VHČ pro rok 2019 a čerpání Fondu SM
pro rok 2019.

Termín: 10.12.2018

54/4/RM/2018 Žádost o prodej, směnu pozemků - Stavební společnost Čáslava, s.r.o.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit úplatný převod části pozemku parc. č. 620/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře cca 29m2  ve vlastnictví města do vlastnictví  Stavební společnosti  Čáslava,  s.r.o.,
sídlem  Tomáškova  21,  615  00  Brno,  IČ:  02358140  dle  přiložené  mapy  za  kupní  cenu

stanovenou  dle  znaleckého  posudku  č.  3941-999-2018  ve  výši  5.000,-Kč/m2  bez  DPH.
Náklady související  s  převodem nemovitosti  (správní poplatek za návrh na vklad do KN,
geometrický plán a znalecký posudek č. 3941-999-2018) 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 převod části pozemku parc. č.

620/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 29m2 ve vlastnictví města
do vlastnictví  Stavební  společnosti  Čáslava,  s.r.o.,  sídlem Tomáškova 21,  615 00
Brno, IČ: 02358140 dle přiložené mapy.

Termín: 10.12.2018

55/4/RM/2018 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Koneční parc. č. 1806

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby parkovacího
stání  k  RD  s  manželi  Petrem  Konečným,  bytem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░   a



Katarínou Konečnou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na pozemku parc. č. 1806 v k.
ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
parkovacího stání k RD s manželi Petrem Konečným, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░  a Katarínou Konečnou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na pozemku parc.
č. 1806 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.12.2018

56/4/RM/2018 Smlouva o připojení - E.ON Distribuce, a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o připojení se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předložené smlouvy o připojení se společností E.ON Distribuce, a.s.,
F.  A.  Gerstnera  2151/6,  České  Budějovice  7,  370  01  České  Budějovice,  IČO
28085400.

Termín: 10.12.2018

57/4/RM/2018 Informační panely na Palackého náměstí

I. Rada města schvaluje
objednání  dodávky a montáže 2ks infopanelů na Palackého nám. dle předložené cenové
nabídky a návrhu pana Jiřího Blažka, Kamnářská 2019/13, 678 01, Blansko IČ:15585603.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  objednání  dodávky  a  montáže  2ks  infopanelů  na  Palackého  nám.  dle
předložené  cenové  nabídky  pana  Jiřího  Blažka,  Kamnářská  2019/13,  678  01,
Blansko IČ:15585603.

Termín: 31.12.2018

58/4/RM/2018 Dodatek č. 11 - RTG

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 11 se společností B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., se sídlem Zlatá Hora
1466,  Slavkov  u  Brna,  PSČ  684  01,  IČ:  60721901,  v  předloženém  znění  za  podmínky
předešlého zveřejnění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.11  se  společností  B.  Braun  Avitum  Austerlitz  po
zveřejnění návrhu na uzavření dodatku.

Termín: 31.12.2018

59/4/RM/2018 Zveřejnění záměru pronájmu sportoviště v areálu koupaliště

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu tří pískových kurtů ležících na pozemku parc.č. 1092/8,
1092/9  a  1092/2,  betonového  hřiště,  kurtů  a  části  tribuny  ležící  na  pozemku  parc.č.
1087/12,  šaten,  skladu,  wc,  altánu  a  části  tribuny  ležící  na  pozemku  parc.č.  1087/11,
venkovní  sprchy  ležící  na  pozemku  parc.č.  1087/9,  boudy  ležící  na  pozemku  parc.č.
1087/13,  plochy  nacházející  se  na  pozemku  parc.č.  1087/15  a  skladovacích  prostor  o

výměře 30 m2 v místnosti č. 23 nacházející se na pozemku parc.č. 1087/6, vše v k.ú. Slavkov
u Brna, dle předloženého grafického znázornění. Nájem by trval do 31.12.2035.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu sportoviště v areálu koupaliště Slavkov u Brna. 

Termín: 30.11.2018

60/4/RM/2018 Rozpočtové opatření TSMS č.18/2018

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření TSMS č.18/2018 v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

61/4/RM/2018 Smlouva o nájmu movitých kulturních památek - zámecký mobiliář

I. Rada města schvaluje
smlouvu  o  nájmu  movitých  kulturních  památek  -  zámecký  mobiliář  uzavřenou  mezi
Národním památkovým ústavem, státní  příspěvkovou organizací,  IČ: 75032333, Zámkem
Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, IČ: 00373320, a městem, v předloženém znění.

62/4/RM/2018 Veřejná zakázka ZS - A

I. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání a výsledek veřejné zakázky dle výběrového řízení ze dne 22. listopadu
2018 (viz příloha).

63/4/RM/2018 ZŠ Komenského - rozpočtová změna č. 18

I. Rada města schvaluje



změnu rozpočtu Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace takto:

Výnosy

602 výnosy z prodeje služeb - školné družina +11.200 Kč

Náklady

501 spotřeba materiálu +11.200 Kč

64/4/RM/2018 ZŠ Komenského - změna schváleného účelu účelového příspěvku - ZŠ Komenského -
Glitter Stars

I. Rada města schvaluje
změnu účelu účelového investičního příspěvku ZŠ Komenského Glitter Stars na neinvestiční
ve výši 17.833 Kč Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

II. Rada města schvaluje
změnu  tvorby  a  čerpání  investičního  fondu  Základní  škole  Komenského,  příspěvková
organizace.  Investiční  fond  bude  ponížen  o  část  účelového  investičního  příspěvku  od
zřizovatele ve výši 17.833 Kč.

416 změna tvorby investičního fondu - 17.833 Kč

III. Rada města schvaluje
rozpočtovou  změnu  č.  17  Základní  škole  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace takto:

Výnosy

672 výnosy územních rozpočtů +17.833 Kč

Náklady

518 služby +17.833 Kč

65/4/RM/2018 ZŠ Komenského - technické zhodnocení objednávkového systému pro školní jídelnu

I. Rada města schvaluje
přesun finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 87.217 Kč
Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

II. Rada města schvaluje
tvorbu  a  čerpání  investičního  fondu  ve  výši  87.217  Kč  na  technické  zhodnocení
objednávkového systému pro školní  jídelnu Základní školy Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.

III. Rada města schvaluje
rozpočtovou změnu č. 20 v předloženém znění takto:



Náklady

558 DDHM - 87.300 Kč 

Výnosy

648 čerpání fondů - 87.300 Kč 

66/4/RM/2018 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - PG&JK s.r.o.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. pozvat zástupce investora (PG&JK, s.r.o.,  K terminálu 745/1a, 619 00 Brno, IČO:
07016891)  na  schůzku  s  vedením  města  k  představení  projektu  stavby
"NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU" na parc. č. 2804, 2805 a 2806 v k.ú. Slavkov u
Brna v ul. Nádražní.

Termín: 31.12.2018

67/4/RM/2018 Změna č. 1 územního plánu Slavkova u Brna.

I. Rada města bere na vědomí
předložené nové podněty na změnu č. 1 územního plánu Slavkova u Brna.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uzavřít časové období pro přijímání nových podnětů ke změně č. 1 územního plánu města
Slavkov u Brna, a to ke dni přijetí tohoto usnesení.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
určit zastupitele, který bude pověřený ke konzultacím pro zpracování změny č. 1 územního
plánu Slavkova u Brna.


