
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 26. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 24.6.2019

462/26/RM/2019 Plnění usnesení Rady města Slavkova z 1. až 25. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

382/23 z 23. schůze RM - 13. 5. 2019
408/24/1.1, 408/24/2.1 z 24. schůze RM - 27. 5. 2019
441/25, 455/25, 459/25 z 25. schůze RM - 10. 6. 2019

další úkoly trvají.

463/26/RM/2019 Rozpočtové 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)

36
20 22 1036 5811 ŽP - MZe ČR - lesní hospodář -21 600

20 22 1036 5811 ŽP - Lesní hospodář 21 600

464/26/RM/2019 Slunečná - pachtovní smlouva - vodovodní řad a kanalizační stoka

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit smlouvy o zajištění provozu a pachtu vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici
Slunečná se společností  Vodovody a kanalizace Vyškov,  a.  s.,  Brněnská 410/13,  682 01
Vyškov, IČ: 494 54 587 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvy o zajištění provozu a pachtu
vodovodního řadu a kanalizační stoky se společností Vodovody a kanalizace Vyškov,
a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587 v předloženém znění.

Termín: 30.9.2019

465/26/RM/2019 Věcné břemeno pro E.ON -  stavba s názvem "Slavkov u B.,  kabel  VN+TS+NN
lok.BD+RD, DVMinvest"



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.   2213/1 ostatní plocha,  2498/1 ostatní
plocha, 2499 ostaní plocha, 4407/2 ostatní plocha, 4407/3 zastavená plocha a
nádvoří,  4407/1 ostatní plocha, 4408 ostatní plocha, 4410 trvalý travní porost,
4423 orná půda, 4424 ostatní plocha, 4425 ostatní plocha, vše v k.ú. Slavkov u
Brna,  které  jsou  v  majetku  města  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  kabel
VN+TS+NN lok.BD+RD, DVMinvest ") v předloženém znění za podmínky kladného
stanoviska Povodí Moravy s.p.

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.   2213/1 ostatní
plocha, 2498/1 ostatní plocha, 2499 ostaní plocha, 4407/2 ostatní plocha,
4407/3 zastavená plocha a nádvoří, 4407/1 ostatní plocha, 4408 ostatní
plocha, 4410 trvalý travní porost, 4423 orná půda, 4424 ostatní plocha,
4425 ostatní plocha, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem "Slavkov u B., kabel VN+TS+NN lok.BD+RD, DVMinvest
") v předloženém znění za podmínky kladného stanoviska Povodí Moravy
s.p.

Termín: 31.10.2019

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2498/1 v k.ú. Slavkov u Brna až po
obdržení kladného stanoviska Povodí Moravy s.p.

Termín: 31.12.2019

466/26/RM/2019  Věcné  břemeno  pro  E.ON  -  stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,
kab.sm.VN+TS+NNZel.3d,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.  parc. č.  354/296 ostatní plocha, 354/298
ostatní plocha, 354/295 ostaní plocha, vše v k.ú.  Slavkov u Brna, které jsou v
majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kab.sm.VN+TS+NNZel.3d,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.  parc. č.  354/296
ostatní plocha, 354/298 ostatní plocha, 354/295 ostaní plocha, vše v k.ú.
Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u
B., kab.sm.VN+TS+NNZel.3d,Kaláb") v předloženém znění.

Termín: 30.8.2019

467/26/RM/2019 Dodatek č. 1 k dohodě o podmínkách vybudování stavby - JUDr. Jan Kovařík

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého dodatku č. 1 k dohodě o podmínkách vybudování stavby sjezdu
na pozemcích parc. č.  284, 285 a 286/1 v k.ú.  Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví
města Slavkov u Brna, s JUDr. Janem Kovaříkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  dodatku  č.  1  dohody  o  podmínkách  vybudování
stavby  sjezdu  na  pozemcích  parc.  č.  284,  285  a  286/1  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,
které jsou ve vlastnictví  města Slavkov u Brna, s JUDr. Janem Kovaříkem, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Termín: 31.7.2019

468/26/RM/2019 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Dana Rotreklová

I. Rada města materiál odkládá

469/26/RM/2019 Rekonstrukce chodníku před DDM

I. Rada města schvaluje
přípravu  realizace  projektu:  "Rekonstrukce  chodníku  před  DDM"  dle  předloženého
projektového záměru s provedením v návaznosti na rekonstrukci střechy ZŠ Komenského, a
gestorem projektu stanoví starostu města.

470/26/RM/2019 Průtah III/0501 - Smlouva o spolupráci SÚS JMK

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený návrh smlouvy o spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ:709 32 581 při
realizaci stavby pod názvem: "III/0501 Slavkov u Brna, průtah".

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do  ZM  návrh  smlouvy  o  spolupráci  se  Správou  a  údržbou  silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00
Brno, IČ:709 32 581 při  realizaci  stavby pod názvem: "III/0501 Slavkov u Brna,



průtah".

Termín: 9.9.2019

471/26/RM/2019 OPZ 80 - Výběr zpracovatele - Participativní řízení

I. Rada města rozhoduje
o tom, že nejvhodnější nabídka na projekt: "Metodika participativní řízení města Slavkova u
Brna" byla podána společností AQE advisors, a.s., IČ:269 54 770.

II. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zpracování  projektu:  "Metodika  participativní  řízení  města
Slavkova u Brna" se společností AQE advisors, a.s., IČ: 269 54 770.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zpracování  projektu:  "Metodika  participativní  řízení
města Slavkova u Brna" se společností AQE advisors, a.s., IČ: 269 54 770.

Termín: 31.7.2019

472/26/RM/2019 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Jílková

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28.06.2018 k bytu č. 7, Sídliště Nádražní
1191, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Marií Jílkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31.12.2019.

473/26/RM/2019 Záměr pronájmu - poliklinika

I. Rada města schvaluje
zveřejnění  záměru pronájmů prostor sloužících  k podnikání  na poliklinice  ve Slavkově u
Brna,  a  to:  Místnost  č.  2.06  o  výměře  20,20  m2   ,  místnost  č.  2.33  o  výměře  21,70
m2,  místnost  č.  2.05  o  výměře 15,80 m2,  umístěné  ve  II.NP  budovy  polikliniky  Tyršova
č.p.324, Slavkov u Brna, 

dále místnost č. 1.23 o výměře 7,35 m2 a místnosti č. 1.22 o výměře 8,64 m2, umístěné v
suterénu budovy polikliniky, Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné

stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmů.

Termín: 28.6.2019



474/26/RM/2019 Elánek pro rodinu, z.s.. - Žádost o partnerství města Slavkova u Brna v žádosti o
podporu z programu ESF

I. Rada města souhlasí
s  tím,  že  město  Slavkov  u  Brna  bude  partnerem  projektu  "Podpora  vzniku  a  provozu
dětských skupin  pro  podniky  i  veřejnost  -  dotace mimo Prahu",  o  který žádá nezisková
organizace Elánek pro rodinu, z.s.,  se sídlem Dvorského 28/6, Štýřice,  639 00 Brno,  IČ:
06573801.

475/26/RM/2019  Zápis  změny  údajů  v  rejstříku  škol  a  školských  zařízení  týkající  se  ředitelky
Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace

I. Rada města schvaluje
podání  žádosti  o  zápis  změny v  údajích  vedených v  rejstříku  škol  a  školských zařízení  
základní  školy,  jejichž  činnost  vykonává  Základní  škola  Komenského  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace, která se týká zápisu údajů o nové ředitelce příspěvkové organizace
Mgr. Věře Křivánkové, která je současně statutárním orgánem příspěvkové organizace.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. starostovi města podat výše uvedenou žádost MŠMT.

Termín: 10.7.2019

476/26/RM/2019 Určení platu a jeho složek ředitelce Základní umělecké školy Františka France
Slavkov u Brna, příspěvková organizace

I. Rada města určuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním
zřízení), v platném znění, s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví
katalog prací a kvalifikační předpoklady plat a jeho složky ředitelce Základní umělecké školy
Františka France Slavkov  u  Brna,  příspěvkové organizace MgA.  Janě Jelínkové platovým
výměrem dle přílohy s účinností od 01. 08. 2019.

477/26/RM/2019 Určení platu a jeho složek ředitelce Základní školy Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace

I. Rada města určuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním
zřízení), v platném znění, s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví
katalog  prací  a  kvalifikační  předpoklady  plat  a  jeho  složky  ředitelce  Základní  školy
Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvkové  organizace  Mgr.  Věře  Křivánkové  platovým
výměrem dle přílohy s účinností od 01. 08. 2019.



478/26/RM/2019 Usnesení školské rady ZŠ Komenského z 6. jednání dne 19.06.2019

I. Rada města bere na vědomí
usnesení  ze  6.  jednání  Školské  rady  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace ze dne 19.06.2019.

479/26/RM/2019 Finanční podpora - projekt SKIP

I. Rada města bere na vědomí
informace o žádostech ZS-A o finanční podporu pro knihovny

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Evě Oubělické, DiS.

1.1. podat žádost o finanční podporu na projekty SKIP. 

Termín: 30.8.2019

480/26/RM/2019 DDM - prázdninový provoz

I. Rada města bere na vědomí
zprávu  o  prázdninovém  provozu  Domu  dětí  a  mládeže  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace v předloženém znění.

481/26/RM/2019 Odsouhlasení výběrového řízení na dodavatele hákového nosiče kontejnerů pro
potřeby TSMS.

I. Rada města materiál odkládá

482/26/RM/2019 FC ZBROJOVKA, z. s. - smlouva o nájmu sportovního hřiště

I. Rada města materiál odkládá

483/26/RM/2019 Program a termíny RM a ZM na II. pololetí roku 2019

I. Rada města schvaluje
předložený návrh termínů a programu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na
II. pololetí roku 2019.

484/26/RM/2019 Obsazení bytu č. 9, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna

I. Rada města ukládá
Komisi bytové a sociální projednat obsazení bytu č. 9, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, po
skončení současného nájmu.


