
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 13. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 18.2.2019

202/13/RM/2019 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z období 2014-2018 a z 1. až 12.
schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

58/4 z 4. schůze RM - 26. 11. 2018
78/6 z 6. schůze RM - 3. 12. 2018
114/8 z 8. schůze RM - 17. 12. 2018
139/10, 141/10, 142/10, 146/10, 147/10, 157/10/1.1., 159/10 z 10. schůze RM - 21.
1. 2019
165/11, 166/11, 169/11, 180/11, 181/11 z 11. schůze RM - 4. 2. 2019
191/12, 192/12, 193/12, 197/12 z 12. schůze RM - 7. 2. 2019

další úkoly trvají.

203/13/RM/2019 Žádost o prodej pozemku parc. č. 681/2 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Kuda

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku parc. č. 681/2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 21m2
z vlastnictví města do vlastnictví pana Jiřího Kudy, bytem bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  za  kupní  cenu  stanovenou  znaleckým  posudkem  č.  3985-009-2019  ve  výši

583,83Kč/m2.  Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na
vklad,  znalecký  posudek  č.  3985-009-2019)  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 pozemku parc. č. 681/2
v k.ú. Slavkov u Brna, kterou podal pan Jiří Kuda.

Termín: 30.4.2019

204/13/RM/2019 Pronájem zahrádek v lokalitě sídliště Nádražní

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude užívání části pozemku parc. č. 2847/8 v

k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 37m2 s panem Pavlem Šildbergerem, bytem░░░░  ░░░░
░░░░ ░ za sjednané roční nájemné ve výši 52 Kč.



II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude užívání části pozemku parc. č. 2847/8 v

k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 14m2  s paní Marií Šromovou, bytem░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ za sjednané roční nájemné ve výši 20 Kč.

III. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude užívání části pozemku parc. č. 2847/8 v

k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 7 m2 s paní Věrou Štrofovou, bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ za sjednané roční nájemné ve výši 10 Kč.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít nájemní smlouvy s panem Pavlem Šildbergerem, paní Marií Šromovou a paní
Věrou Štrofovou.

Termín: 30.4.2019

205/13/RM/2019 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Lovasová"

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 pozemků parc. č.  1252 a parc. č. 1341, oba ostatní plocha v
k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města, dle přiloženého návrhu smlouvy a
výkresu koordinační situace (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Lovasová")
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 pozemků parc.  č.   1252 a parc.  č.
1341,  oba  ostatní  plocha  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  které  jsou  v  majetku
města,  dle  přiloženého  návrhu  smlouvy  a  výkresu  koordinační  situace
(stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  kabel  NN  Lovasová")  v  předloženém
znění.

Termín: 29.3.2019

206/13/RM/2019 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN + TS BD MCG
DEV"

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 pozemků parc. č. 1787/30 orná půda, parc. č. 1783/1 ostatní
plocha, parc. č. 1800/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1799/1 ostatní plocha,
parc. č. 1805/1 ostatní plocha, parc. č. 3789 ostatní plocha  a parc. č. 1806 ostatní
plocha, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města, dle přiloženého



návrhu smlouvy a situačních výkresů (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN +
TS BD MCG DEV") 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 pozemků parc. č. 1787/30 orná půda,
parc. č. 1783/1 ostatní plocha, parc. č. 1800/1 zastavěná plocha a nádvoří,
parc.  č.  1799/1 ostatní  plocha,  parc.  č.  1805/1 ostatní  plocha,  parc.  č.
3789 ostatní plocha  a parc. č. 1806 ostatní plocha, vše v k.ú. Slavkov u
Brna,  které  jsou  v  majetku  města,  dle  přiloženého  návrhu  smlouvy  a
situačních výkresů (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN + TS BD MCG
DEV") v předloženém znění.

Termín: 29.3.2019

207/13/RM/2019 Zahájení VZ "Veřejná infrastruktura ke stanicím HZS JMK a ZZS JMK"

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky:  "Veřejná infrastruktura ke  stanicím HZS JMK a ZZS JMK" dle
předloženého návrhu zadávací dokumentace.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 6370 04 České Budějovice, IČ: 480 35
599
2/ SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474
3/ MORAVOSTAV Brno a.s., stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČ:463 47
542

III. Rada města schvaluje
uvedené členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Ing. Marie Jedličková, Petr Zvonek, Mgr. Martin Budiš, Ing. Petr Lokaj, Ing. Petr
Janek.
Náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Bc. Libor Eliáš, Kateřina Vašinová, DiS, Ing. Dalibor Kašpar,
Mgr. Veronika Lstibůrková,

208/13/RM/2019 OPZ výzva č. 80 - výběr projektového manažera

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo  se společností  social  systems, s.r.o.,  Třída kpt.  Jaroše 1944/31,
IČ: 049 21 691 na zajištění administrace dotačního titulu OPZ výzva č.80.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností social systems, s.r.o., Třída kpt. Jaroše
1944/31, IČ: 049 21 691 na zajištění administrace dotačního titulu OPZ výzva č. 80.

Termín: 11.3.2019

209/13/RM/2019 Úsekové měření I/50 - Velešovice

I. Rada města schvaluje
realizaci  projektu:  "Úsekové  měření  I/50  -  Velešovice"  dle  předloženého  projektového
záměru a gestorem projektu starostu města.

210/13/RM/2019 DVM - smlouva o spolupráci

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  na  schůzi  rady  města  návrh  dodatku  č.1  ke  Smlouvě  o  spolupráci  a
budoucích převodech infrastruktury se společností DVM invest s.r.o., Topolová 1418,
684 01 Slavkov u Brna, IČO: 29241871 v intencích uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 4.3.2019

211/13/RM/2019 Pronájem části garáže

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části garáže o výměře 10 m2 ve staré Židovské škole
v k.ú. Slavkov u Brna, parcelní číslo 574 na LV 10001, s panem Janem Kovaříkem, trvale
bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  Smlouva  bude uzavřena  na  dobu neurčitou  s

výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 650 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy s panem Kovaříkem.

Termín: 8.3.2019

212/13/RM/2019 Snížení nájemného HZS JmK

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  10  ke  Smlouvě  o  nájmu  nebytových  prostor  č.  5/2002  ze  dne
30.12.2002,  s  HZS  JmK,  se  sídlem  Brno,  Zubatého  1,  PSČ  614  00,  IČ:  70884099,  v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajistit uzavření dodatku č. 10 s HZS JmK.

Termín: 8.3.2019

213/13/RM/2019 Žádost o souhlas podnájmem

I. Rada města schvaluje
žádost MUDr. Špatné s.r.o., Pod Oborou 1128, 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 07659202, o
povolení k podnájmu MUDr. Marii Špatné, ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ v prostorách
budovy polikliniky, Malinovského 288, Slavkov u Brna, od 1.3.2019 do 31.3.2019.

214/13/RM/2019 Pronájem prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření  nájemní  smlouvy  na  pronájem   prostor  sloužících  k  podnikání  -  ordinace  s
příslušenstvím o výměře 53 m2, umístěných v I. NP budovy polikliniky, Malinovského 551,
Slavkov u Brna, s firmou ALERGOLOGIE Slavkov s.r.o., se sídlem Pod Vinohrady 1580, 684
01 Slavkov u Brna.
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 ALERGOLOGIE Slavkov s.r.o.

Termín: 8.3.2019

215/13/RM/2019 Pronájem obchodních prostor

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní  smlouvy na pronájem prostor  sloužících k podnikání v  přízemí budovy
Palackého  náměstí  123,  684  01  Slavkov  u  Brna,  s  firmou  Bull  Crystal  s.r.o.  se  sídlem
Černopolní 219/26, 613 00 Brno, IČ: 05510015, v souladu se zveřejněným záměrem.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s firmou Bull Crystal.

Termín: 25.2.2019

216/13/RM/2019 Zpráva o činnosti komise pro regeneraci MPZ za rok 2018

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise pro regeneraci MPZ za rok 2018.

217/13/RM/2019 Smlouva o úhradě vícenákladů na režijní přejezdy autobusů za rok 2019

I. Rada města schvaluje



uzavření předložené smlouvy o úhradě nákladů na režijní přejezdy autobusů se společností
VYDOS BUS a.s., se sídlem Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov, IČ: 26950731. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření předložené smlouvy o úhradě nákladů na režijní přejezdy autobusů.

Termín: 29.3.2019

218/13/RM/2019 Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a neuvolněnými členy
zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat  souhlas  se  vznikem  pracovněprávního  vztahu  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a
neuvolněnými  členy  zastupitelstva  města  Slavkov  u  Brna  Mgr.  Janou  Bangovou  a
Mgr.  Vladimírem  Soukopem  na  práce  spojené  s  realizací  projektu  "MAP  II  rozvoje
vzdělávání v ORP Slavkov u Brna", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_47/0008843.

219/13/RM/2019 Přehled stížností za IV. čtvrtletí roku 2018

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

220/13/RM/2019 Smlouva se společností Multisport Benefit

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o poskytování služeb se společností MultiSport Benefit, s.r.o.,
se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00  Praha 4, IČO: 24715298.

221/13/RM/2019 Restituční spor (Isabell Thienen Serényi)

I. Rada města bere na vědomí
informaci o probíhajícím restitučním sporu dle důvodové zprávy.

222/13/RM/2019 Nákup nového užitkového vozidla pro ZS-A

I. Rada města schvaluje
realizaci  projektu  "Nákup  užitkového  vozidla  pro  ZS-A"  dle  předloženého  projektového
záměru a gestorem projektu starostu města.

223/13/RM/2019 Veřejné zakázky ZS - A

I. Rada města bere na vědomí
podmínky  zadání  veřejných  zakázek  dle  výběrových  řízení  ze  dne  13.  února  2019  (viz



přílohy).

224/13/RM/2019 ZUŠ Fr. France - úplata za vzdělávání na šk. rok 2019/2020

I. Rada města schvaluje
ZUŠ Fr. France - výše úplaty za vzdělávání na šk. rok 2019/2020


