
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 17. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 18.3.2019

258/17/RM/2019 Zpráva o činnosti odboru SÚÚP za rok 2018

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti odboru SÚÚP za rok 2018.

259/17/RM/2019 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z období 2014-2018 a z 1. až 16.
schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

2357/108 z 108. schůze RM - 11. 12. 2017
2530/120 z 120. schůze RM - 12. 3. 2018
2979/147 z 147. schůze RM - 8. 10. 2018
154/10, 158/10/1.1. z 10. schůze RM - 21. 1. 2019
167/11/1.1., 167/11/2.1., 168/11, 172/11 z 11. schůze RM - 4. 2. 2019
203/13, 211/13, 212/13 2 z 13. schůze RM - 18. 2. 2019
230/15, 231/15, 232/15/1.1.,  232/15/1.2.,  238/15, 244/15, 247/15, 248/15 z  15.
schůze RM - 4. 3. 2019
254/16 z 16. schůze RM - 11. 3. 2019

další úkoly trvají.

260/17/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 5007 v k.ú. Slavkov u Brna - společnost
PEGAS - GONDA, s.r.o.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 5007 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

cca 540m2.

Termín: 29.3.2019

261/17/RM/2019 Pronájem zahrádky č. 15 v lokalitě sídliště Nádražní

I. Rada města schvaluje



uzavření odpovídající smlouvy o zemědělském pachtu, jejímž předmětem bude užívání části

pozemku  parc.  č.  2886/2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  o  výměře  cca  26,5m2   dle  přiložené
ortofotomapy s paní  Ilonou Kohoutkovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  za
sjednané roční nájemné ve výši 37 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít s paní Ilonou Kohoutkovou odpovídající smlouvu o zemědělském pachtu na
zahrádku č. 15 v lokalitě sídliště Nádražní.

Termín: 31.5.2019

262/17/RM/2019 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Vladimír Ryšavý

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby 2 parkovacích
stání na pozemku města s Mgr. Vladimírem Ryšavým, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 na pozemku parc. č. 2497/1 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 2
parkovacích stání na pozemku města s Mgr. Vladimírem Ryšavým, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░  na pozemku parc. č. 2497/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.3.2019

263/17/RM/2019 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Šafář"

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.  2022/2 a parc. č. 2026/1, oba zahrada v
k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,
kabel NN Šafář") 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.  2022/2 a parc. č.
2026/1, oba zahrada v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Šafář") v předloženém znění.



Termín: 30.4.2019

264/17/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
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,

265/17/RM/2019  Výstavba  nové  stanice  obvodního  oddělení  PČR  -  memorandum  o  vzájemné
spolupráci

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr směny pozemku parc. č. 70 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 29.3.2019

266/17/RM/2019 Žádost o umístění stánku

I. Rada města souhlasí
s poskytnutím veřejného prostranství společnosti  Slavkovský pivovar s.r.o., U Mlýna 1422,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 29313678 na Palackého náměstí u  kašny k umístění stánku s
prodejem piva ve dnech 8.6.2019, 12.7.2019, 13.7.2019, 31.8.2019.

267/17/RM/2019 Zpoplatnění silnice I/50

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
podpořit záměr zpoplatnění silnice I/50.

268/17/RM/2019 Záměr pronájmu nebytových prostor

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání  ve II. NP Koláčkovo náměstí

727, 684 01 Slavkov u Brna. Jedná se o kancelář č. 214 o celkové výměře 70 m2 , s možností
následných úprav.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3

měsíce a  nájemné stanoveno ve  výši  1.000 Kč/m2/rok  s  možností  stavebních  úprav  na



vlastní náklady.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 29.3.2019

269/17/RM/2019 Žádost o schválení výměny bytu - paní Zuzáková

I. Rada města schvaluje
výměnu  bytu  paní  Leoně  Zuzákové,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  a  souhlasí  s
uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 6, Litavská 1497, Slavkov u Brna na dobu určitou do
31.12.2019, za podmínky řádného předání bytu č. 11, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Leonou Zuzákovou.

Termín: 30.4.2019

270/17/RM/2019 Smlouvy o zajištění nakládání s odpady - Respono

I. Rada města materiál odkládá

271/17/RM/2019 Zpráva o činnosti oddělení DSA

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti oddělení dopravněsprávních agend za rok 2018

272/17/RM/2019 Směrnice o kamerovém systému města

I. Rada města schvaluje
směrnici  č.  3/2019  o  ochraně  osobních  údajů  při  provozování  kamerového  systému  v
předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit vydání předložené směrnice č. 3/2019. 

Termín: 31.3.2019

273/17/RM/2019 Rozpočtové opatření ZS-A č. 1



I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém
znění

274/17/RM/2019  Žádost  o  příspěvek  na  vytvoření  pracovních  míst  z  fondů EU prostřednictvím
Úřadu práce

I. Rada města souhlasí
s podáním žádosti  o  příspěvek v rámci fondů EU ze strany ZS - A vůči  Úřadu práce dle
důvodové zprávy.

275/17/RM/2019 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

276/17/RM/2019 Metodická návštěva - Městská knihovna ve Slavkově u Brna

I. Rada města bere na vědomí
zápis z metodické návštěvy v městské knihovně, v něm informaci o vhodnosti / nutnosti
navýšení úvazku.

II. Rada města doporučuje
ZS-A  zařadit  do  organizačního  schématu  organizace  navýšení  pracovního  úvazku  v
knihovně.

277/17/RM/2019 Plán akcí a připravenosti TSMS na rok 2019 + ceníky

I. Rada města schvaluje
plán akcí a připravenost TSMS na rok 2019 + ceníky dle přílohy.

278/17/RM/2019 Souhlas s čerpáním investičního fondu TSMS na pořízení travní sekačky

I. Rada města schvaluje
Technickým službám města  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace,  čerpání  finančních
prostředků z investičního fondu na pořízení travní sekačky v pořizovací ceně 453.750,-Kč vč.
DPH.

279/17/RM/2019 Výběr dodavatele - nákup čelního kolového nakladače

I. Rada města bere na vědomí
předložený postup zadávání  veřejné  zakázky  Technických  služeb města  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace, na dodavatele čelního kolového nakladače. 



280/17/RM/2019 Základní škola Tyršova - žádost o převedení finančních prostředků z rezervního
do investičního fondu

I. Rada města schvaluje
převedení uvedené částky z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

281/17/RM/2019 MŠ Zvídálek - Oznámení o zápisu do MŠ Zvídálek

I. Rada města bere na vědomí
termín  zápisu  do  Mateřské  školy  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace, na školní rok 2019/2020.

282/17/RM/2019 MŠ Zvídálek - prázdninový provoz

I. Rada města bere na vědomí
zajištění  prázdninového  provozu  Mateřské  školy  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.


