
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 15. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 4.3.2019

229/15/RM/2019 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z období 2014-2018 a z 1. až 14.
schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

107/8 z 8. schůze RM - 17. 12. 2018
140/10 z 10. schůze RM - 21. 1. 2019
170/11, 173/11 z 11. schůze RM - 4. 2. 2019
194/12, 196/12 z 12. schůze RM - 7. 2. 2019
206/13, 208/13, 214/13, 215/13, 217/13 z 13. schůze RM - 18. 2. 2019
228/14 z 14. schůze RM - 25. 2. 2019

další úkoly trvají.

230/15/RM/2019 Městský architekt

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci na výkon městského architekta s Ing. arch. Lukášem Peckou,
Ph.D., IČ:  724 50 151, Kvapilova 3, PSČ 616 00 Brno, dle předloženého návrhu smlouvy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o spolupráci na výkon městského architekta s Ing. arch.
Lukášem  Peckou,  Ph.D.,  IČ:  724  50  151,  Kvapilova  3,  PSČ  616  00  Brno,  dle
předloženého návrhu smlouvy.

Termín: 25.3.2019

231/15/RM/2019 Schválení projednané Zprávy o uplatňování územního plánu Slavkova u Brna.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Zprávu o uplatňování územního plánu Slavkov u Brna včetně Přílohy č. 2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké



1.1. předložit Zprávu o uplatňování územního plánu zastupitelstvu města.

Termín: 18.3.2019

232/15/RM/2019 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozdělení dotace ve výši 1.590.000 kč  a povinného příspěvku z rozpočtu  města (dle
podmínek Programu) za podmínky, že bude poskytnuta, následně:

Městu Slavkov u Brna,  Palackého nám. 65,  Slavkov u Brna,  IČ  00292311 ,  ve výši
1.314.000 Kč z Programu na  Zámek s podzámčím, parkem a sochařskou výzdobou,

 Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně Zichové, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , ve výši
72.000 Kč z Programu  na obnovu štítů fasády domu č.p. 104 na Koláčkově náměstí, KP
r.č. 51120/7-9012, 
Římskokatolické farnos� Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, ve výši 204.000 Kč z Programu  na oprava

podlahy půdy kostela. 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  -  příspěvku  v  rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací  a   městských památkových
zón s Ing. Miroslavem Zichem, Ivanou Zichovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
dle podílu odsouhlaseného v usnesení č. I, za podmínky, že dotace bude poskytnuta.
schválit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  -  příspěvku  v  rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací  a   městských památkových
zón s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, Malinovského 2, 684
01 Slavkov u Brna, dle podílu odsouhlaseného v usnesení č. I, za podmínky, že dotace
bude poskytnuta.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. schválený rozpis  dotace z  Programu regenerace MPR a  MPZ za rok 2019 včetně
rozdělení povinného příspěvku města předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva
města.

Termín: 18.3.2019

1.2. předložit návrh na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace -
příspěvku  v  rámci  Programu  regenerace  městských  památkových  rezervací  a  
městských památkových zón na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Termín: 18.3.2019

233/15/RM/2019 Darovací smlouva - infrastruktura a komunikace Slunečná

I. Rada města souhlasí



s  uzavřením předložené darovací smlouvy na předání veřejné komunikace a infrastruktury
na ulici Slunečná do majetku města z majetku pana Dana Navrátila, bytem ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předložené  darovací  smlouvy  na  předání  veřejné  komunikace  a
infrastruktury na ulici Slunečná do majetku města z majetku pana Dana Navrátila,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

Termín: 31.3.2019

234/15/RM/2019 Kaláb - předání infrastruktury a pozemků - doplnění

I. Rada města ruší
své usnesení č. 167/11/RM/2019 bod č. II. a III./2. ze schůze konané 04.02.2019.

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  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: 31.3.2019

235/15/RM/2019 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Kubánek"

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.  337/1 a parc. č. 337/6, oba ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,
kabel NN Kubánek") 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.  337/1 a parc. č.



337/6,  oba ostatní  plocha v  k.ú.  Slavkov u Brna,  které jsou v  majetku
města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Kubánek") v předloženém
znění.

Termín: 29.3.2019

236/15/RM/2019 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Martina Ruská

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu, přípojky
vody,  přípojky splaškové kanalizace  a  přípojky  plynu  na pozemku města pro  RD s  paní
Martinou Ruskou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  na pozemku parc. č. 1941/1 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
sjezdu,  přípojky  vody,  přípojky  splaškové  kanalizace  a  přípojky  plynu  na
pozemku města pro RD s paní Martinou Ruskou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
, na pozemku parc. č. 1941/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města
Slavkov u Brna.

Termín: 31.3.2019

237/15/RM/2019 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Ostřížkovi

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby parkovacích
stání k RD s manželi Tamarou a Radkem Ostřížkovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░  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
parkovacích stání  k  RD s manželi  Tamarou a Radkem Ostřížkovými, ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░   na  pozemku parc.  č.  1806 v  k.  ú.  Slavkov u Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.3.2019

238/15/RM/2019 Zámecký park - výběr projektového manažera

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  se  společností  AQE  advisors,  a.s.,  Třída  kpt.  Jaroše  1944/31,
IČ: 049 21 691 na zajištění administrace při podání žádosti o dotaci z IROP na projekt:
"Slavkov u Brna - revitalizace zámeckého parku".



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností AQE advisors, a.s., Třída kpt. Jaroše
1944/31, IČ:  049 21 691 na zajištění  administrace při  podání žádosti  o dotaci  z
IROP na projekt: "Slavkov u Brna - revitalizace zámeckého parku".

Termín: 25.3.2019

239/15/RM/2019 Výpovědi nájemních smluv na poliklinice

I. Rada města schvaluje
výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 37/324 ze dne 3.1.2013 České
průmyslové zdravotní pojišťovně, se sídlem Jeremenkova 11, PSČ 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 47672234,
v roční výpovědní lhůtě, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi. 

II. Rada města schvaluje
výpověď  smlouvy  o  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  -  poliklinika  60/324  ze  dne
22.2.2017 paní Ivaně Klučkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ IČ: 49411365,
roční výpovědní lhůtě, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi. 

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit doručení výpovědí ČPZP a paní Klučkové.

Termín: 29.3.2019

240/15/RM/2019 Žádost o prodloužení nájemních smluv - Hornyš, Dvořáčková a Hoyer

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11.07.2017 k bytu č. 6, sídliště Nádražní
1154, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Kamilem Hornyšem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░  obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,  a to  do 31.08.2019 za

smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19.02.2018 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Ladislavou Dvořáčkovou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.12.2019 za smluvní

nájemné ve výši 60 Kč/m2.

III. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 02.04.2015 k bytu č. 9, Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Alfredem Hoyerem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
obsahujícím  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  31.12.2019  za  smluvní



nájemné ve výši 60 Kč/m2.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatků k nájemním smlouvám s panem Kamilem Hornyšem, paní
Ladislavou Dvořáčkovou a panem Alfredem Hoyerem.

Termín: 31.3.2019

241/15/RM/2019 Ceník finančních příspěvků na rekonstrukci bytů pro nájemce městských bytů

I. Rada města schvaluje
nový ceník finančních příspěvků na rekonstrukce bytů pro nájemce městských bytů.

242/15/RM/2019 Poskytnutí dotací na sociální  služby z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok
2019

I. Rada města souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2019 s
poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Tišnov v celkové
výši 50.000 Kč prokaždou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce (bude hrazeno z: ORJ
50 - ORG 708 " SV -jiný poskytovatel")

sociální rehabilitace Skryje 20 000 Kč

chráněné bydlení Skryje 30 000 Kč

celkem 50 000 Kč

II. Rada města souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2019 s
poskytovatelem sociálních služeb: DOTYK II, o.p.s. Brno ve výši 21.910 Kč pro službu raná
péče (bude hrazeno z: ORJ 50 - ORG 708 " SV -jiný poskytovatel").

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  předloženého znění  o  poskytnutí  dotací  na  rok
2019 s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Hodonín
v celkové výši 1.189.024 Kč, pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce.

charitní pečovatelská služba 985 850 Kč

charitní centrum denních služeb 107 078 Kč

charitní sociálně právní poradna 96 096 Kč

celkem 1 189 024 Kč



IV. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  předloženého  znění  s  poskytovateli
sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Tišnov, IČO: 44990260  a
DOTYK II.,o.p.s. Brno. IČO: 29277817.

Termín: 30.4.2019

2. Mgr. Šárce Morongové

2.1. předložit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  předloženého  znění  s  poskytovatelem
sociálních  služeb:  Diecézní  charitou  Brno-Oblastní  charitou Hodonín  ke  schválení
zastupitelstvu města.

Termín: 15.4.2019

243/15/RM/2019 Zástupci města na VH Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. a Respono, a. s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1. delegovat zástupce města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s., IČ: 49454587, paní Ing. Marii Jedličkovou, místostarostku města Slavkova u Brna.
Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora
Eliáše, člena rady města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a
ke všem právním jednáním dle programu valné hromady, stanov a.s. a platných právních
předpisů.

2. navrhnout zástupce města do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a. s.,  IČ: 49454587 pana Bc. Michala Boudného (jako pokračujícího zástupce města v
představenstvu společnosti) a do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.  s.,  IČ:  49454587 pana  Ing.  Hynka Charvata (jako pokračujícího zástupce města v
dozorčí radě společnosti).

3. delegovat zástupce města na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., IČ: 49435612,
pana Bc. Michala Boudného, starostu města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo
pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města
Slavkova  u  Brna.  Delegovaný  zástupce  je  zmocněn  k  hlasování  a  ke  všem  právním
jednáním  akcionáře  dle  programu  valné  hromady,  stanov  a.s.  a  platných  právních
předpisů.

4. navrhnout zástupce města do představenstva společnosti RESPONO, a. s., IČ: 49435612
pana  Mgr.  Petra  Kostíka  (jako  pokračujícího  zástupce  města  v  představenstvu
společnosti).

244/15/RM/2019 Jmenování vedoucí odboru správních činností a živnostenského úřadu

I. Rada města jmenuje
na návrh tajemníka městského úřadu Mgr. Dariu Vašákovou, nar.░░░░ ░░░░ ░░ , do funkce
vedoucí Odboru správních činností a živnostenského úřadu, s účinností od 05.03.2019.

II. Rada města ukládá



1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. provést  podle  §  2  odst.  6  z.č.  312/2002 Sb.  jmenování  Mgr.  Darii  Vašákové  do
funkce vedoucí Odboru správních činností a živnostenského úřadu.

Termín: 5.3.2019

245/15/RM/2019 Smlouvy o zpracování osobních údajů

I. Rada města schvaluje
uzavření předložených smluv o zpracování osobních údajů se Zámkem Slavkov-Austerlitz,
příspěvková organizace, IČ: 00373320, se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
a Technickými službami města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, IČ: 70890471, se
sídlem Československé armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření předložených smluv o zpracování osobních údajů. 

Termín: 29.3.2019

246/15/RM/2019 Smlouvy o výpůjčce a správě majetku

I. Rada města schvaluje
uzavření předložených smluv o výpůjčce a správě majetku se Zámkem Slavkov - Austerlitz,
příspěvková organizace, IČ: 00373320, se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
a Technickými službami města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, IČ: 70890471, se
sídlem Československé armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření předložených smluv o výpůjčce a správě majetku. 

Termín: 30.3.2019

247/15/RM/2019 Napoleonská expozice

I. Rada města souhlasí
s podáním odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 23 C 195/2013-325.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit podání odvolání dle důvodové zprávy. 

Termín: 15.3.2019



248/15/RM/2019 Návrh dohody o ukončení účinnosti smlouvy o dodávce a využívání programového
systému "OVZDUŠÍ"

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení účinnosti smlouvy č. OVZ/1202206 o dodávce a využívání
programového systému "OVZDUŠÍ" ze dne 20.03.2003 se společností Kvasar, spol. s r.o.,
Kvítková 3687/52, 760 01 Zlín, IČ: 00569135.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. zajistit  ukončení  účinnosti  smlouvy  č.  OVZ/1202206  o  dodávce  a  využívání
programového systému "OVZDUŠÍ" ze dne 20.03.2003 se společností Kvasar, spol. s
r.o., Kvítková 3687/52, 760 01 Zlín, IČ: 00569135.

Termín: 15.3.2019

249/15/RM/2019 Vyřazení majetku - Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace

I. Rada města souhlasí
s  vyřazením majetku Zámku Slavkov -  Austerlitz,  příspěvková organizace,  dle  důvodové
zprávy, uvedeného v přílohách.

250/15/RM/2019 Výběr dodavatele - nákup travní sekačky

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
o veřejné zakázce na dodavatele travní sekačky pro TSMS. 

251/15/RM/2019 ZŠ Komenského - vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
vyřazení předmětů uvedených v příloze důvodové zprávy z majetku ZŠ Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace.

252/15/RM/2019  ZŠ  Komenského  -  projekt  "Inkluze  v  ZŠ  Slavkov  Komenského",  rozpočtové
opatření

I. Rada města souhlasí
s přijetím prostředků ve výši 2.165.601 Kč na projekt "Inkluze v ZŠ Slavkov Komenského"
pro Základní školu Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

II. Rada města schvaluje
úpravu rozpočtu Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace dle
návrhu, který je uvedený v důvodové zprávě.

253/15/RM/2019 Program 4. zasedání zastupitelstva města



I. Rada města schvaluje
program 4. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


