
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 33. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 9.9.2019

573/33/RM/2019 ZŠ Tyršova Slavkov u Brna - zpráva o připravenosti na školní rok 2019/2020

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace na
školní rok 2019/2020. 

574/33/RM/2019 ZŠ Komenského - zpráva o připravenosti

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
na školní rok 2019/2020.

575/33/RM/2019 ZŠ Komenského - školní klub

I. Rada města bere na vědomí
informaci o školním klubu ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace. 

II. Rada města ukládá
Mgr. Věře Babicové zajistit chod školního klubu podle platné právní úpravy a seznámit s
tímto veřejnost.

576/33/RM/2019 Plnění usnesení Rady města Slavkova z 1. až 32. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

366/22 z 22. schůze RM - 29. 4. 2019
464/26, 470/26, 479/26 z 26. schůze RM - 24. 6. 2019
488/27, 494/27 z 27. schůze RM - 8. 7. 2019
523/31, 534/31 z 31. schůze RM - 12. 8. 2019
540/32, 541/32, 542/32, 543/30, 545/32, 546/32, 548/32, 551/32, 552/32, 555/32,
559/32 z 32. schůze RM - 29. 8. 2019

    další úkoly trvají.

577/33/RM/2019 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Jiří Navrátil

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  vjezdu  k



pozemku parc. č. 3705/2 v k. ú. Slavkov u Brna s panem Jiřím Navrátilem,░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░   na pozemku parc. č. 3711/2 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
vjezdu  k  pozemku  parc.  č.  3705/2  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna  s  panem  Jiřím
Navrátilem,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░    na  pozemku  parc.  č.  3711/2  v  k.  ú.
Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 30.9.2019

578/33/RM/2019 Žádost o pronájem/pacht pozemků - paní Špičková

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  zemědělském  pachtu  mezi  městěm  Slavkov  u  Brna  a  paní  Janou
Špičkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jejíž předmětem jsou části pozemků parc. č.
4181 orná půda, 4188 ostatní plocha, 4189 ostatní plocha, 4190 ostatní plocha  v celkové

výměře  1.649m2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  za  celkové  roční  pachtovné  ve  výši  609,-Kč  s
uplatněním práva tzv. bezdůvodného obohacení ve výši 1.827,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zemědělském pachtu mezi městěm Slavkov u Brna a paní
Janou Špičkovou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░ ,  jejíž  předmětem jsou části
pozemků parc. č. 4181 orná půda, 4188 ostatní plocha, 4189 ostatní plocha, 4190

ostatní plocha  v celkové výměře 1.649m2  v k.ú. Slavkov u Brna za celkové roční
pachtovné ve výši 609,-Kč s uplatněním práva tzv. bezdůvodného obohacení ve výši
1.827,-Kč.

Termín: 30.9.2019

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. prověřit,  zda v  dalších případech nedochází  k bezsmluvnímu užívání  pozemků ve
vlastnictví města.

Termín: 31.12.2019

579/33/RM/2019 Žádost o užívání veřejného prostranství - Diecézní charita Brno

I. Rada města souhlasí
s  poskytnutím  veřejného  prostranství  Diecézní  charitě  Brno,  Oblastní  charita  Hodonín,
Wilsonova 7, 695 05 Hodonín, IČ: 44990260 k umístění stánku k charitativní sbírce Koláč
pro hospic na  Palackého náměstí před domem č. p. 77 dne 9.10.2019.

580/33/RM/2019 Rekonstrukce topení hasičské stanice - výběr zhotovitele



I. Rada města rozhoduje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, že nejvhodnější nabídka na realizaci
stavebních prací  na akci   "Rekonstrukce topení  a zateplení  části fasády hasičské stanice
Slavkov u Brna" byla předložena uchazečem PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.,Tovární
807, 664 61 Rajhrad, IČ: 28287967.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku: "Rekonstrukce topení a zateplení části fasády hasičské
stanice Slavkov u Brna" se společností PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.,Tovární 807,
664 61 Rajhrad, IČ: 28287967 dle výše uvedené důvodové zprávy, po navýšení  položky
odboru IR - Oprava budovy JSDH - spoluúčast zastupitelstvem města.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít  smlouvu  o  dílo  na  akci:  "Rekonstrukce  topení  a  zateplení  části  fasády
hasičské stanice Slavkov u Brna" se společností PROFITEAM topení - voda - plyn
s.r.o.,Tovární 807, 664 61 Rajhrad, IČ: 28287967 po navýšení položky odboru IR -
Oprava budovy JSDH - spoluúčast zastupitelstvem města.

Termín: 30.9.2019

581/33/RM/2019 Senior taxi - Výběr provozovatele

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o provozování služby Senior taxi s Jaroslavem Kochaníčkem, IČ: 019 44
231, Zlatá Hora 1365, 684 01 Slavkov u Brna,  dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  provozování  služby  Senior  taxi  s  Jaroslavem
Kochaníčkem, IČ: 019 44 231 dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

Termín: 30.9.2019

582/33/RM/2019 Nákup klavíru ZUŠ - návrh na zahájení VZ

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  na  službu:  "Nákup  klavíru  pro  ZUŠ"  dle  předloženého návrhu
zadávací dokumentace.

II. Rada města schvaluje
jmenovaný okruh subjektů pro oslovení k podání nabídky:

JANEKO s.r.o, Bořetická 4141/3, 628 00 Brno, IČ: 255 49 146
Mgr. Libor Novotný, Česká 156/6, 628 00 Brno,  IČ: 665 73 688
CMI Music s.r.o., Kladská 1117/25, 500 03 Hradec Králové, IČ: 252 78 851

III. Rada města schvaluje



složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
člen komise: MgA Jana Jelínková, Ing. Marie Jedličková, Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar
náhradník: Martin Uma, Bc. Libor Eliáš, Ing. Hynek Charvat, Mgr. Veronika Lstibůrková, Mgr.
Bohuslav Fiala.

583/33/RM/2019 Vstup do programu SMART JMK

I. Rada města schvaluje
podání  Žádosti  o  vstupu  do  Programu SMART  JMK  se  společností  Regionální  rozvojová
agentura jižní Moravy, IČ: 65338090 a se společností ASIO NEW spol. s r.o., IČ:29303125.

584/33/RM/2019 Přehled stížností za II. čtvrtletí roku 2019

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu stížností podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za II. čtvrtletí roku
2019. 

585/33/RM/2019  Výběr  dodavatele  -  nákup  komunálního  vozidla  "  víceúčelový  hákový  nosič
kontejnerů pro TSMS "

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.
o  veřejné zakázce na výběr  dodavatele komunálního vozidla  "  víceúčelový hákový nosič
kontejnerů pro TSMS ".

586/33/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  "Veteranfest  Slavkov  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.

587/33/RM/2019 Ceník ZS-A pro rok 2020

I. Rada města schvaluje
ceník služeb Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvkové organizace pro rok 2020.

588/33/RM/2019 DDM - Ceník zájmového vzdělávání pro školní rok 2019/2020

I. Rada města schvaluje
ceník zájmového vzdělávání Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace
ve školním roce 2019/2020 v předloženém znění.


