
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 6. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 3.12.2018

69/6/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna ze 108. až 149. schůze RM z období
2014-2018 a z 1. až 4. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

2946/145 ze 145. schůze RM - 24. 9. 2018
2972/147, 2978/147 ze 147. schůze RM - 8. 10. 2018
2992/149, 2993/149, 2995/149 ze 149. schůze RM - 22. 10. 2018
5/1 z 1. schůze RM - 5. 11. 2018
12/2 z 2. schůze RM - 12. 11. 2018
14/3, 15/3, 16/3, 17/3, 18/3, 19/3, 21/3, 23/3, 24/3, 25/3, 26/3, 32/3, 35/3, 40/3,
42/3, 52/3  ze 3. schůze RM - 19. 11. 2018
53/4, 54/4 ze 4. schůze RM - 26. 11. 2018

další úkoly trvají.

70/6/RM/2018 Zúžení předmětu nájmu - společnost Rostěnice, a.s.

I. Rada města souhlasí
se zúžením předmětu nájemní  smlouvy vč.  snížení  nájemného uzavřené dne 10.06.2012
mezi  městem Slavkov u Brna a společností  Rostěnice, a.s.,  sídlem Rostěnice 166, 68201
Vyškov, IČ: 63481821 týkající se pozemku parc. č. 4990/1 v k.ú. Slavkov u Brna a to formou
dodatku č. 8.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 10.06.2012.

Termín: 18.1.2019

71/6/RM/2018 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Kuchařová"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
E.ON  Distribuce,  a.  s.,  F.  A.  Gerstnera  2151/6,  370  49  České  Budějovice,  IČ:
28085400 týkající se pozemku parc. č.   3596/6 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u
Brna,  který  je  v  majetku  města,  dle  přiloženého  návrhu  smlouvy  a  výkresu
koordinační  situace  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  kabel  NN  Kuchařová")  v
předloženém znění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  se
společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice,  IČ:  28085400 týkající  se pozemku parc.  č.   3596/6 ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle přiloženého
návrhu smlouvy a výkresu koordinační situace (stavba s názvem "Slavkov
u B., kabel NN Kuchařová") v předloženém znění.

Termín: 31.12.2018

72/6/RM/2018 Žádost o prodloužení nájemních smluv - Holoubková, Hájková

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19.11.2014 k bytu č. 6, sídliště Nádražní
1192, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Kateřinou Holoubkovou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.11.2023

za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.11.2017 k bytu č. 2, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Hanou Marianou Hájkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.03.2019 za smluvní

nájemné ve výši 60 Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatků k nájemním smlouvám s paní  Kateřinou Holoubkovou a
paní Hanou Marianou Hájkovou.

Termín: 15.12.2018

73/6/RM/2018 Žádost o úpravu nájemní smlouvy - paní Pavésková

I. Rada města neschvaluje
doplnění  paní  Lucie  Laštůvkové,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░   jako  společného
nájemce do nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna.

74/6/RM/2018 Žádost o úpravu nájemní smlouvy - pan Hrabovský

I. Rada města neschvaluje
doplnění  paní  Aleny  Hrabovské,  trvale  bytem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  jako
společného nájemce do nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2, sídliště Nádražní 1192,
Slavkov u Brna.

75/6/RM/2018 Převod dosavadního nájemního vztahu



I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - 6/288  dohodou k datu 28.2.2019 s MUDr.
Marií  Špatnou,  Pod Oborou  1128,   Slavkov  u  Brna,  Malinovského  288,  PSČ  684 01,  IČ:
64446026.

II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna, Malinovského 288,

jedná se o ordinaci praktického lékaře a sesterny, o celkové výměře 23, 90 m2.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit ukončení nájmu s MUDr. Marií Špatnou.

Termín: 28.2.2019

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit zveřejnění pronájmu prostor ordinace a sesterny.

Termín: 31.12.2018

76/6/RM/2018 Pronájem prostor - Koláčkovo náměstí 727

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání - místnosti č. 004 o

celkové  výměře  22,20  m2  v  suterénu  administrativní  budovy  Koláčkovo  náměstí  727,
Slavkov u Brna, s Ing.  Sylvií  Reichlovou,  Pod Oborou 1425,  684 01 Slavkov u Brna,  IČ:
86872877.

Nájemné za užívání prostor činí 1 000 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 uzavření smlouvy s Ing. Sylvií Reichlovou.

Termín: 15.1.2019

77/6/RM/2018 Záměr pronájmu garáže na poliklinice

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu garáže č. 1 ve dvorním traktu polikliniky, Malinovského 551,

Slavkov u Brna, o výměře 19 m2.  Nájemné je stanoveno ve výši 650 Kč/m2/rok a nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu garáže.



Termín: 17.12.2018

78/6/RM/2018 Návrh na obsazení bytu - manželé Chaloupkovi

I. Rada města schvaluje
přidělení  bytu  č.  3,  Fügnerova  110,  Slavkov  u  Brna,  manželům  Petrovi  a  Soně
Chaloupkovým, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nájemní smlouva bude uzavřena na

dobu neurčitou a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s manžely Chaloupkovými.

Termín: 15.12.2018

79/6/RM/2018 Návrh na obsazení bytu - paní Stratilová

I. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 9, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, paní Martině Stratilové, ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  Nájemní  smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2019 a

nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Martinou Stratilovou.

Termín: 15.12.2018

80/6/RM/2018 Příspěvky na úhradu poplatku za komunální odpad v roce 2019

I. Rada města schvaluje
poskytnutí daru z rozpočtu města ve výši 600 Kč pro plátce, kteří uhradí polovinu ceny roční
svozové sazby Typu M poplatku za komunální odpad za celý kalendářní rok 2019, a daru ve
výši 300 Kč pro plátce, kteří uhradí čtvrtinu ceny roční svozové sazby Typu M poplatku za
komunální odpad za jedno kalendářní pololetí roku 2019, a to pro osoby, které řádně splnily
podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování příspěvku na částečné pokrytí nákladů na
poplatek za komunální odpad pro rok 2019 pro osaměle žijící seniory.

II. Rada města schvaluje
poskytnutí daru z rozpočtu města ve výši 400 Kč pro plátce, kteří uhradí 800 Kč z ceny
svozové sazby Typu M  poplatku za komunální odpad za celý kalendářní rok 2019, a daru ve
výši  200 Kč pro plátce, kteří uhradí  400 Kč z ceny  svozové sazby Typu M  poplatku za
komunální odpad za jedno kalendářní pololetí roku 2019, a to pro osoby, které řádně splnily
podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování příspěvku na částečné pokrytí nákladů na
poplatek za komunální odpad v roce 2019. 

81/6/RM/2018 Prodloužení servisních smluv kopírovacích strojů



I. Rada města souhlasí

1. s uzavřením čtyř Doplňků servisní smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX
typu  P3635  výrobní  číslo  3968248242  na  oddělení  SM,  WC5225  výrobní  číslo
3315773066  na  odboru  SÚ,   WC5225  výrobní  číslo  3315771624  na  odboru  IR  a
WC5225 výrobní číslo 3316618030 na oddělení ŽP, se společností SPIN SERVIS s.r.o.,
Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  čtyř  Doplňků  servisní  smlouvy  o  provádění  technické  péče  na
strojích  XEROX  typu  P3635  výrobní  číslo  3968248242  na  oddělení  SM,
WC5225  výrobní  číslo  3315773066  na  odboru  SÚ,   WC5225  výrobní  číslo
3315771624 na odboru IR a WC5225 výrobní číslo 3316618030 na oddělení ŽP, se
společností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v
předložených zněních.

Termín: 20.12.2018

82/6/RM/2018 Přesun finančních prostředků z rezervního fondu ZS-A

I. Rada města schvaluje
přesun  finančních  prostředků  z  rezervního  fondu  ZS-A  do  investičního  fondu  ZS-A   v
předloženém znění v příloze

83/6/RM/2018 Rozpočtové opatření ZS-A č. 7

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 7  Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění.

84/6/RM/2018 Rozpočtové opatření ZS-A č. 8

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 8  Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění

85/6/RM/2018 Zápisy z jednání školské rady ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova

I. Rada města bere na vědomí
zápis  č.  4/2018  z  jednání  Školské  rady  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace a zápis č.  4/2018 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

86/6/RM/2018 ZŠ Komenského - uzavření školní družiny o prázdninách

I. Rada města bere na vědomí



uzavření školní družiny Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
o prázdninách ve školním roce 2018/19.

87/6/RM/2018 ZŠ Komenského - vyhlášení volných dnů

I. Rada města bere na vědomí
vyhlášení volných dnů 3.1.2019 a 4.1.2019 v ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.

88/6/RM/2018 ZŠ Tyršova - oznámení volných dnů pro žáky

I. Rada města bere na vědomí
vyhlášení volných dnů 3. 1. 2019 a 4. 1. 2019 pro žáky Základní školy Tyršova Slavkov u
Brna, příspěvková organizace.

89/6/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.


