
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 27. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 8.7.2019

485/27/RM/2019 Plnění usnesení Rady města Slavkova z 1. až 26. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

410/24 z 24. schůze RM - 27. 5. 2019
451/25, 452/25 z 25. schůze RM - 10. 6. 2019
473/26, 475/26 z 26. schůze RM - 24. 6. 2019

    další úkoly trvají.

486/27/RM/2019 OPZ 58 - Výběr zpracovatele analýzy klimatických změn

I. Rada města rozhoduje
o tom, že nejvhodnější nabídka na projekt: "Dopady klimatických změn ve městě Slavkov u
Brna  -  Zpracování  strategických  dokumentů  pro  město  Slavkov  u  Brna"  byla  podána
společností World from Space s.r.o., Pellicova 3, Brno. IČ: 064 03 166.

II. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zpracování  projektu:  "Dopady  klimatických  změn  ve  městě
Slavkov  u  Brna  -  Zpracování  strategických  dokumentů  pro  město  Slavkov  u  Brna"  se
společností World from Space s.r.o., Pellicova 3, Brno. IČ: 064 03 166.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu: "Dopady klimatických změn
ve městě Slavkov u Brna - Zpracování strategických dokumentů pro město Slavkov u
Brna" se společností World from Space s.r.o., Pellicova 3, Brno. IČ: 064 03 166.

Termín: 31.7.2019

487/27/RM/2019  "Veřejná  infrastruktura  ke  stanicím  HZS  JMK  a  ZZS  JMK"  -  výběr  TDI  a
autorského dozoru

I. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy se společností RIDKY s.r.o., Novosady 622/27, 664 48 Moravany,
IČ 06545556 na výkon technického dozoru investora v rámci stavby "Veřejná infrastruktura
ke stanicím HZS JMK a ZZS JMK" v souladu s obsahem důvodové zprávy.

II. Rada města schvaluje



uzavření  příkazní  smlouvy  se  společností  PROMED  Brno,  spol.  s  r.o.,  Žitná  1495/19,
Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 18825885 na výkon autorského dozoru investora v rámci stavby
"Veřejná infrastruktura ke stanicím HZS JMK a ZZS JMK" v souladu s obsahem důvodové
zprávy.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření příkazní  smlouvy se společností  RIDKY s.r.o.,  Novosady 622/27,
664 48 Moravany,  IČ  06545556 na  výkon technického dozoru investora  v  rámci
stavby  "Veřejná  infrastruktura  ke  stanicím  HZS  JMK  a  ZZS  JMK"  v  souladu  s
obsahem důvodové zprávy.

Termín: 16.8.2019

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit uzavření příkazní smlouvy se společností PROMED Brno, spol. s r.o.,  Žitná
1495/19,  Řečkovice,  621  00  Brno,  IČ  18825885  na  výkon  autorského  dozoru
investora v rámci stavby "Veřejná infrastruktura ke stanicím HZS JMK a ZZS JMK" v
souladu s obsahem důvodové zprávy.

Termín: 16.8.2019

488/27/RM/2019  Nová  budova  Policie  ČR  -  zpracování  projektové  dokumentace  -  smlouva  o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  JMK  v  celkové  výši  600.000  Kč
na  zpracování  projektové  dokumentace  pro  realizaci  projektu  Nová  budova  obvodního
oddělení PČR ve Slavkově u Brna  s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82
Brno, IČ: 7888337, dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  JMK  v  celkové  výši
600.000  Kč  na  zpracování  projektové  dokumentace  pro  realizaci  projektu  Nová
budova  obvodního  oddělení  PČR  ve  Slavkově  u  Brna   s  Jihomoravským  krajem,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 7888337, dle předloženého návrhu.

Termín: 27.9.2019

489/27/RM/2019 Žádost o přednostní umístění v DPS - paní Kohoutková

I. Rada města schvaluje
přednostní pronájem bytu typu garsoniéra v Domě s pečovatelskou službou, Polní  1444,
Slavkov u Brna, paní Iloně Kohoutkové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a to za
podmínky uvolnění bytu č. 5 na Sídlišti Nádražní 1192, Slavkov u Brna.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Ilonou Kohoutkovou.

Termín: 31.10.2019

490/27/RM/2019 Námitka proti výpovědi nájemní smlouvy

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí
a trvá na svém usnesení k bodu č. 411 z 24. schůze dne 27.5.2019.

491/27/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu kanceláře č. 211 ve II. NP v administrativní budově Koláčkovo

náměstí 727, Slavkov u Brna, v výměře 50,60 m2.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné

stanoveno ve výši 1 000 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 12.7.2019

492/27/RM/2019 Zápis z komise pro životní prostředí č. 29/2019

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 29/2019 z komise pro životní prostředí.

493/27/RM/2019 Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín

I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města na rok 2019 - položky
"humanitární  účely"  Diecézní  charitě  Brno,  Oblastní  charitě  Hodonín  na  provoz  Charitní
ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna a Hospicové péče v roce 2019 a souhlasí s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy předloženého znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. uzavřít  s  žadatelem veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  příspěvku  ve  schválené
výši.

Termín: 31.7.2019

494/27/RM/2019 Petice občanů města



I. Rada města projednala
předložený obsah petice a bere ho na vědomí.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. odpovědět písemně zástupkyni petičního výboru.

Termín: 31.7.2019

495/27/RM/2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, ZS-A

I. Rada města schvaluje
uzavření  předložené  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje  na
realizaci projektu "Tradiční jarmark ve Slavkově v rámci projektu Podpora rozvoje v oblasti
kultury a památkové péče v roce 2019",  mezi Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337,  jako poskytovatelem, městem Slavkov u Brna jako
zřizovatelem a Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvkovou organizací jako příjemcem.

496/27/RM/2019 ZŠ Komenského - žádost o přijetí výhry

I. Rada města bere na vědomí
že Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace získala za aktivní
účast  v  projektu  Sazka  olympijský  víceboj  ve  školním  roce  2018/19  poukaz  v  hodnotě
40.000 Kč na nákup sportovního zboží.

II. Rada města schvaluje
nákup sportovního vybavení za 40.000 Kč pro Základní školu Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace. 

497/27/RM/2019 Zápis ze schůze komise pro zahraniční vztahy

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis ze schůze komise pro zahraniční vztahy.


