
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 22. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 29.4.2019

350/22/RM/2019 Plnění usnesení Rady města Slavkova z 1. až 21. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

242/15/1.1. z 15. schůze RM - 4. 3. 2019
330/20, 331/20, 339/20, 340/20 z 20. schůze RM - 15. 4. 2019

další úkoly trvají.

351/22/RM/2019 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje
v souladu s usnesením č. 37/2/ZM/2018 schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2019
soubor rozpočtových opatření  v předloženém znění:

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

20
80 81 4116 13011 MěÚ - Dotace MPSV ČR SPOD 1 150 000

80 81 6171 5011 13011 MěÚ -  SPOD osobní náklady 1 150 000

21
20 22 1036 5811 ŽP - MZe ČR - lesní hospodář -22 100

20 22 1036 5811 ŽP - Lesní hospodář 22 100

22
71 72 4116 33063 OVV - ÚND MŠMT ČR  MAP II 1 140 100

71 72 3299 5011 33063 OVV -  MAP II - osobní náklady 1 140 100

352/22/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 doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku parc. č. 5007 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

cca 540m2  z  vlastnictví  města Slavkov u Brna do vlastnictví  společnosti  PEGAS-GONDA,
s.r.o., sídlem Československé armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 48907341, za kupní

cenu stanovenou odborným posudkem č. 4017-777-2019 ve výši 1.000,-Kč/m2 bez DPH dle
přiloženého zákresu v mapě. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek
za  návrh  na  vklad,  odborný  posudek  č.  4017-777-2019  a  geometrický  plán)  uhradí
společnost PEGAS - GONDA, s.r.o. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  k  projednání  prodej  části  pozemku  parc.  č.  5007

ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 540m2 z vlastnictví města Slavkov
u  Brna  do  vlastnictví  společnosti  PEGAS-GONDA,  s.r.o.,  sídlem  Československé



armády  322,  684  01  Slavkov  u  Brna,  IČ:  48907341,  za  kupní  cenu  stanovenou

odborným  posudkem  č.  4017-777-2019  ve  výši  1.000,-Kč/m2  bez  DPH  dle
přiloženého zákresu v mapě. Náklady související s převodem nemovitosti (správní
poplatek za návrh na vklad, odborný posudek č. 4017-777-2019 a geometrický plán)
uhradí  společnost  PEGAS  -  GONDA,  s.r.o.  Daňové  povinnosti  budou  splněny  dle
platné legislativy.

Termín: 17.6.2019

353/22/RM/2019 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., přeložka NN BD CHOUX
Kaláb"

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.  357/6, 354/298 oba ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel
přeložka NN BD CHOUX Kaláb ") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít  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.  357/6, 354/298
oba  ostatní  plocha  v  k.ú.  Slavkov u  Brna,  které  jsou  v  majetku  města
(stavba s názvem "Slavkov u B., kabel přeložka NN BD CHOUX Kaláb ") v
předloženém znění.

Termín: 31.5.2019

354/22/RM/2019 Návrh úpravy směrnice o VZMR

I. Rada města schvaluje
směrnici č. 4/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle předloženého znění.

355/22/RM/2019 ZŠ Tyršova - venkovní žaluzie

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností LEPŠÍ STÍNĚNÍ s.r.o., Fügnerova 30, 613 00 Brno,
IČO: 28287207 na dodávku a montáž 12 ks venkovních žaluzií na ZŠ Tyršova.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností LEPŠÍ STÍNĚNÍ s.r.o., Fügnerova 30,
613 00 Brno, IČO: 28287207 na dodávku a montáž 12 ks venkovních žaluzií na ZŠ
Tyršova.

Termín: 10.5.2019

356/22/RM/2019 VZ "Veřejná infrastruktura ke stanicím HZS JMK a ZZS JMK"



I. Rada města ruší
zahájenou  veřejné  zakázky:  "Veřejná  infrastruktura  ke  stanicím  HZS  JMK  a  ZZS  JMK"
systémové číslo VZ:P19V10000248.

II. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné zakázky:  "Veřejná infrastruktura  ke stanicím HZS JMK a  ZZS JMK" dle
předložené důvodové zprávy.

III. Rada města schvaluje
uvedené členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Ing. Marie Jedličková, p. 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.

357/22/RM/2019 MŠ Zvídálek - studie Koláčkovo náměstí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier Štěpán, s.r.o., IČ: 282 84 704 na vypracování
studie rozšíření kapacity mateřské školy Zvídálek v lokalitě Koláčkovo náměstí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier Štěpán, s.r.o., IČ: 282 84 704
na  vypracování  studie  rozšíření  kapacity  mateřské  školy  Zvídálek  v  lokalitě
Koláčkovo náměstí.

Termín: 31.5.2019

358/22/RM/2019 SC Bonaparte - pracovní skupina

I. Rada města schvaluje
pracovní  skupinu  pro  vytvoření  zadání  soutěže  o  návrh  na  rekonstrukci  budovy  SC
Bonaparte č.p. 126 a přístavby na pozemku parc. č. 964 v následujícím složení:
Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková, ing. arch. Dušan Jakoubek, ing. arch. Lukáš Pecka
Ph.  D.,  Mgr.  Bohuslav  Fiala,  Mgr.  Eva  Oubělická,  DiS.,  MgA.  Martin  Křížka,  MgA.  Jana
Jelínková, Mgr. Jana Bangová, Milan Hrazdílek, Ing. Petr Lokaj, Rudolf Václavík.

359/22/RM/2019 Pojištění majetku

I. Rada města schvaluje
uzavření  nové  smlouvy  o  pojištění  majetku  ve  vlastnictví  města  se  společností  Česká
pojišťovna a.s., IČ: 452 72 956 dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  nové  smlouvy  o  pojištění  majetku  ve  vlastnictví  města  se
společností Česká pojišťovna a.s., IČ: 452 72 956 dle předloženého návrhu.



Termín: 30.4.2019

360/22/RM/2019 Záměr pronájmu prostor na poliklinice

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu místností č. 1.19 o výměře 36 m2   a 1.20 o výměře 13,15 m2, v
suterénu budovy polikliniky, Tyršova čp. 324, Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  zveřejnění  záměru  pronájmu místností  č.  1.19 o výměře 36 m2  a  1.20  o

výměře 13,15 m2.

Termín: 9.5.2019

361/22/RM/2019 Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu kanceláře č. 212 o výměře 17,30 m2 ve II. NP administrativní
budovy Koláčkovo náměstí 727, Slavkov u Brna.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné
stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok.

362/22/RM/2019 Pronájem prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - poliklinika 55/324 s Mgr. Hanou
Charvátovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dohodou k datu 31.7.2019.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání  - místnosti č. 1.08 o výměře 20,20

m2,   v  I.  NP budovy polikliniky,  Tyršova č.p.324,  684 01 Slavkov u Brna,  s  Mgr.  Hanou
Charvátovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínky ukončení předchozí
smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání  - poliklinika 55/324.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájem

stanoven ve výši 900 Kč/m2/rok.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit ukončení stávající smlouvy a uzavření nové nájemní smlouvy s Mgr. Hanou
Charvátovou.

Termín: 31.7.2019

363/22/RM/2019 Souhlas vlastníka budovy

I. Rada města souhlasí
s  osazením  kamerového  systému  a  pořízením  bezpečnostních  přepážek  pro  nájemce  -
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR ve Slavkově u Brna, Koláčkovo náměstí 727. Jedná se o



odnímatelné  zařízení  a  v  případě  ukončení  nájemního  vztahu  bude  toto  zařízení
demontováno na náklady nájemce.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit souhlas vlastníka budovy s instalací zařízení.

Termín: 10.5.2019

364/22/RM/2019 Společný nákup energií

I. Rada města schvaluje
záměr společného nákupu energií s příspěvkovými organizacemi města Slavkov u Brna pro
roky 2020-2021 formou elektronické aukce.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  administrátora  veřejné  zakázky  na  zajištění  nákupu  "Dodávka  elektrické
energie  a  zemního  plynu  pro  Město  Slavkov  u  Brna  a  jeho
příspěvkových organizacích v letech 2020-2021" formou elektronické aukce.

Termín: 31.5.2019

365/22/RM/2019 Smlouva o dodávce tepla z kotelny DPS Polní 1444

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce tepla do nebytových prostor v budově č. p. 1444, na pozemku
parc. č. 2690/41, část obce Slavkov u Brna, která je součástí pozemku parc. č. 2690/41, vše
v obci Slavkov u Brna a katastrálním území Slavkov u Brna, se společností Diecézní charita
Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 9/1928, 602 00 Brno, IČ: 44990260, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření  Smlouvy o  dodávce tepla do nebytových prostor  v budově č.  p.
1444, na pozemku parc.  č.  2690/41, část obce Slavkov u Brna, která je součástí
pozemku parc. č. 2690/41, vše v obci Slavkov u Brna a katastrálním území Slavkov u
Brna, se společností Diecézní charita Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 9/1928, 602
00 Brno, IČ: 44990260, v předloženém znění.

Termín: 31.5.2019

366/22/RM/2019 Deklarace potřebnosti a podpory sociálních služeb pro rok 2020

I. Rada města souhlasí
se systémem spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2020 podle
Pravidel JMK pro léta 2019 - 2020 a deklaruje potřebnost a finanční podporu pro služby
uvedené v tabulce zařazené do skupiny A dle možností rozpočtu města za podmínky, že
služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.



poskytovatel druh služby kategorie

DCH Brno, OCH Hodonín pečovatelská služba A

DCH Brno, OCH Hodonín centrum denních služeb A

DCH Brno, OCH Hodonín charitní sociálně právní poradna A

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  systém  spolufinancování  sociálních  služeb  pro  občany  Slavkovska  v  roce  2020
podle  Pravidel  JMK pro léta 2019 -  2020 a deklarovat potřebnost a finanční podporu v
konkrétní výši pro služby uvedené v tabulce zařazené do skupiny A za podmínky, že služby
úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit  Deklaraci  potřebnosti  a  podpory  sociálních  služeb pro  rok  2020 včetně
vypočtených částek dotací ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 30.9.2019

367/22/RM/2019 Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2018

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2018.

368/22/RM/2019 Dotační výzva 92 OPZ - Efektivní veřejná správa

I. Rada města schvaluje
podání žádosti o dotaci z výzvy č. 92 OPZ - Efektivní veřejná správa a gestorem projektu
stanoví místostarostku města.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit zpracování projektu podle předložené zprávy a podání žádosti o dotaci.

Termín: 21.6.2019

369/22/RM/2019 Organizační struktura ZS-A

I. Rada města schvaluje
organizační strukturu ZS-A dle přílohy k 1. 5. 2019.

370/22/RM/2019 CONCENTUS MORAVIAE -. Smlouva o přípravě a pořádání části Mezinárodního
hudebního festivalu třinácti měst

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti
města  CONCENTUS  MORAVIAE  s  Mezinárodním  centrem  slovanské  hudby  Brno,  o.p.s.,
IČ: 26235064, v předloženém znění. 



371/22/RM/2019 Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace - ceník služeb na
školní rok 2019/2020

I. Rada města schvaluje
ceník služeb na období od 1.9.2019 do 31.8.2020, který předložila Základní škola Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.


