
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 11. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 4.2.2019

164/11/RM/2019 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z období 2014-2018 a z 1. až 10.
schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

75/6/1.1. z 6. schůze RM - 3. 12. 2018
109/8, 118/8 z 8. schůze RM - 17. 12. 2018
138/10, 145/10, 148/10, 152/10, 153/10, 155/10, 156/10, 157/10/2.1., 158/10/2.1.
z 10. schůze RM - 21. 1. 2019

další úkoly trvají.

165/11/RM/2019 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

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

30 34 4112 FO - Neinv. přij. trf. ze SR - souhrnný dot. vztah 1 145 600

60 61 6402 5364 98008 VV - Vratka dotace volby prezidenta 17 000

50 51 4339 5011 13010 OSV - Zapojení nevyčerpaných f. pr. 2018 - pěstounská péče 473 000

71 72 3299 5011 33063 OVV - Zapojení nevyčerpaných f. pr. 2018 MAP II 1 917 700

30 35 8115 FO - Financování - změna stavu kr. pr. na bank. účt. 1 262 100

71 71 3399 2111 2016 OVV - Navýšení položky  městský ples 6 000

71 71 3399 5169 2016 OVV - Navýšení pol. městský ples 6 000

71 71 6409 2229 OVV - Vratky dotace a příspěvků 24 400

71 71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy 24 400

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit zastupitelstvu soubor rozpočtových opatření v předloženém znění.

Termín: 28.2.2019

166/11/RM/2019 Žádost  o  prodej  části  pozemku parc.  č.  1799/1 v  k.ú.  Slavkov  u  Brna -  paní
Zemánková

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města



schválit prodej části pozemku parc. č. 1799/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 20m2  z
majetku města do vlastnictví paní Evy Zemánkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za

kupní cenu  stanovenou odborným posudkem č. 3984-666-2019 ve výši 1.380,-Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  k  projednání  zastupitelstvu  města  žádost  paní  Evy  Zemánkové,  jejímž
předmětem je prodej části pozemku parc. č. 1799/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

cca 20m2 z majetku města do vlastnictví žadatelky.

Termín: 18.2.2019

167/11/RM/2019 Kaláb - předání infrastruktury a pozemků

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o převodu pozemků a infrastruktury III se společností Kaláb-BS, s.r.o.,
Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ: 269 50 871, v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o převodu nemovitých věcí a infrastruktury se společnostmi Kaláb - BS,
s.r.o., IČ: 269 50 871, Kaláb - stavební firma, s.r.o., IČ: 494 36 589 a Kaláb - invest, s.r.o.,
IČ: 062 13 022, všechny se sídlem Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  Smlouvy o  převodu pozemků a  infrastruktury  III  se společností
Kaláb - BS, s.r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ: 269 50 871, v předloženém
znění.

Termín: 28.2.2019

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit  uzavření  Smlouvy  o  převodu  nemovitých  věcí  a  infrastruktury  se
společnostmi Kaláb - BS, s.r.o., IČ: 269 50 871, Kaláb - stavební firma, s.r.o., IČ: 494
36 589 a Kaláb - invest, s.r.o., IČ: 062 13 022, všechny se sídlem Vídeňská 849/15,
639 00 Brno, v předloženém znění.

Termín: 28.2.2019

168/11/RM/2019 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. sm. VN+TS+NN
Zel IIIaKal"

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  s  E.ON  Distribuce,  a.s.,  F.  A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemků
parc. č. 354/30 ostatní plocha a parc. č. 354/84 orná půda a parc. č. 353/1 vodní
plocha v k. ú.  Slavkov u Brna v majetku města dle  přiloženého geometrického
plánu č. 3510-4298/2018 (stavba s názvem "Slavkov u B., kab. sm. VN+TS+NN
Zel IIIaKal" ) v předloženém znění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy o  zřízení  věcného břemene s  E.ON Distribuce,
a.s.,  F.  A.  Gerstnera  2151/6,  370  49  České  Budějovice,  IČ  28085400,
týkající se pozemků parc. č. 354/30 ostatní plocha a parc. č. 354/84 orná
půda a parc. č. 353/1 vodní plocha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města
dle  přiloženého  geometrického  plánu  č.  3510-4298/2018  (stavba
s názvem "Slavkov u B., kab. sm. VN+TS+NN Zel IIIaKal" ) v předloženém
znění.

Termín: 28.2.2019

169/11/RM/2019 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Elzner"

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.   3583/2 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  Elzner")  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.   3583/2 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 Elzner") v předloženém znění.

Termín: 28.2.2019

170/11/RM/2019 Věcné břemeno pro CETIN - stavba s názvem "VPIC SÚS Slavkov průtah III"

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti  společností
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 -
Žižkov,  IČ:  04084063  pro  stavbu  s  názvem  "11010-084804   VPIC  SÚS  Slavkov  průtah
III_0501" v předloženém znění  a dle přiložené situace, která je nedílnou součástí smlouvy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti  společností
Česká  telekomunikační  infrastruktura,  a.s.,  se  sídlem  Olšanská  2681/6,  130  00
Praha 3 - Žižkov, IČ: 04084063 pro stavbu s názvem "11010-084804  VPIC SÚS
Slavkov průtah III_0501" v předloženém znění   a  dle přiložené situace,  která je



nedílnou součástí smlouvy.

Termín: 28.2.2019

171/11/RM/2019 Ceník poplatků za užívání pylonů

I. Rada města schvaluje
výši  úhrady  za  umístění  označení  provozoven  na  pylonech  na  Palackého  náměstí  dle
předloženého návrhu v důvodové zprávě.

II. Rada města pověřuje
odbor  správy  majetku,  investic  a  rozvoje  schvalováním grafické  podoby  textů  označení
provozoven,  doby jejich umístění a výběrem úhrad. 

172/11/RM/2019 Výsledek VZ - restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna

I. Rada města vylučuje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: "Restaurování soch v
areálu zámku Slavkov u Brna" z dalšího procesu zadávacího řízení uchazeče MgA. ZDENĚK
KOVÁŘÍK, Chotěbudice 21, 675 31 Jemnice, IČO: 72132231.

II. Rada města rozhoduje,
že  na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  na  veřejnou  zakázku  na
akci  "Restaurování  soch  v  areálu  zámku  Slavkov  u  Brna",  byla  nejvýhodnější  nabídka
předložena  uchazečem  MgA.  Josef  Červinka,  Jičínská  1512/32,  288  02  Nymburk,  IČO:
67614124.

III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna" se
společností  MgA.  Josef  Červinka,  Jičínská 1512/32,  288 02  Nymburk,  IČO:  67614124 v
předloženém znění.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zakázku  "Restaurování  soch  v  areálu  zámku
Slavkov  u  Brna"  se  společností  MgA.  Josef  Červinka,  Jičínská  1512/32,  288  02
Nymburk, IČO: 67614124 v předloženém znění.

Termín: 12.2.2019

173/11/RM/2019 Rekonstrukce BD Bučovická čp.187 - výběr projektanta

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností UNIFEST spol. s  r.o.,  IČ: 255 09 888 na zajištění
projektové dokumentace na akci: "Slavkov u Brna - rekonstrukce BD Bučovická čp.187".

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností UNIFEST spol. s r.o., IČ: 255 09 888

Termín: 28.2.2019

174/11/RM/2019 Revitalizace "mokřadu Šámy"

I. Rada města schvaluje
realizaci projektu: "Slavkov u Brna - revitalizace mokřadu Šámy" za účelem zvýšení retenční
schopnosti  krajiny  dle  předloženého  projektového  záměru  a  gestorem  projektu
starostu města.

175/11/RM/2019 Přehled nájemních smluv uzavřených na DPS v roce 2018

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci.

176/11/RM/2019 Soutěž "Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje v roce 2018".

I. Rada města bere na vědomí
možnost se zúčastnit soutěže "Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje v roce 2018".

II. Rada města souhlasí
s účastí města v soutěži . 

177/11/RM/2019 Změna č. 1 územního plánu Slavkova u Brna.

I. Rada města bere na vědomí
průběh pořizování Změny č. 1 územního plánu Slavkova u Brna.

178/11/RM/2019 Regulační plán zóny Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna.

I. Rada města bere na vědomí
možnosti dalšího postupu pro rekonstrukci Koláčkova náměstí.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zvolit nejvhodnější variantu pro budoucí potřeby a rozvoj města Slavkova u Brna.

179/11/RM/2019 Záštita a podpora projektu Na kole dětem

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - nadační
fond  Josefa  Zimovčáka,  IČ:  292  35  715,  Na  Hrázi  244,  698  01  Veselí  nad  Moravou,  v
předložením znění, a udělení záštity města nad projektem.

180/11/RM/2019 Smlouva o zajištění nakládání s odpady



I. Rada města schvaluje
uzavření  předloženého  návrhu  smlouvy  o  zajištění  nakládání  s  odpady  se  společností
RESPONO, a.s., se sídlem Cukrovarská 486/19, 682 01 Vyškov- město, IČ: 49435612. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu smlouvy. 

Termín: 28.2.2019

181/11/RM/2019 Změna obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu zastupitelstvu města
ke schválení.

Termín: 28.2.2019

182/11/RM/2019 Změna směrnice k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím

I. Rada města schvaluje
předloženou směrnici č. 2/2019 k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím. 

183/11/RM/2019 Sociální fond v roce 2019

I. Rada města schvaluje

1. předloženou  směrnici  rady  města  č.  1/2019,  kterou  se  mění  směrnice  č.  1/2012  o
sociálním fondu. 

2. tvorbu  a  čerpání  sociálního  fondu  pro  rok  2019  v  předložené  variantě  č.  4,  včetně
navržené výše příspěvků.

184/11/RM/2019 Plán akcí, ceník - ZS-A 2019

I. Rada města schvaluje
Plán akcí a ceník ZS-A pro rok 2019 dle důvodové zprávy.

185/11/RM/2019 Čerpání investičního fondu ZS -A

I. Rada města schvaluje
čerpání  investičního  fondu  Zámku  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvková  organizace,  ve  výši
21.350 Kč.



186/11/RM/2019 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - žádosti

I. Rada města bere na vědomí
informace o žádostech ZS-A o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Evě Oubělické, DiS.

1.1. podat žádosti  o  dotace z  rozpočtu Jihomoravského kraje v souladu s důvodovou
zprávou

Termín: 1.3.2019

187/11/RM/2019 Plán akcí a připravenosti TSMS na rok 2019 + ceníky

I. Rada města materiál odkládá

188/11/RM/2019 Projektový záměr " Obnova strojového a vozového parku" a " Oprava nemovitosti
města"

I. Rada města schvaluje
projektový záměr dle přílohy.

189/11/RM/2019 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

vypustit ze sledování bod:

170/16 z 16. řádného zasedání ZM - 22. 9. 2014

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

190/11/RM/2019 Program 3. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 3. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


