
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 39. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 4.11.2019

678/39/RM/2019 Plnění usnesení Rady města Slavkova z 1. až 38. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

550/32, 553/32, 560/32  z 32. schůze RM - 29. 8. 2019
578/33/2.1. z 33. schůze RM - 9. 9. 2019
597/35 z 35. schůze RM - 23. 9. 2019
626/36, 627/36,  628/36,  629/36, 630/36/1.1.,  630/36/2.1.,  633/36, 640/36 z  36.
schůze RM - 7. 10. 2019
644/37, 646/37, 647/37, 649/37, 650/37, 655/37, 658/37, 659/37, 661/37, 669/37 z
37. schůze RM - 21. 10. 2019

    další úkoly trvají.

679/39/RM/2019 Nabídka bezúplatného převodu pozemků - SPÚ

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 2928/2 ostatní plocha o výmře 26m2, parc. č.

2917/10 ostatní plocha o výměře 16m2, parc. č.  2917/15 ostatní plocha o výměře 2m2,

parc. č. 2917/16 ostatní plocha o výměře 2m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví České
republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu je Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a,  130 00 Praha  3  -  Žižkov,  IČ:  01312774,  do  majetku města  Slavkov  u  Brna.
Náklady související s převodem uhradí nabyvatel, tzn. město.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města nabídku bezúplatného převodu pozemků

parc. č.  2928/2 ostatní plocha o výmře 26m2,  parc.  č.  2917/10 ostatní  plocha o

výměře 16m2,  parc.  č.   2917/15 ostatní  plocha o výměře 2m2,  parc.  č.  2917/16

ostatní plocha o výměře 2m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví České republiky
-  příslušnost  hospodařit  s  majetkem státu  je  Státní  pozemkový  úřad,  Husinecká
1024/11a,  130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774,  do majetku města Slavkov u
Brna. 

Termín: 9.12.2019

680/39/RM/2019 Výkup části pozemku - manželé Obdržálkovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  úplatný převod části  pozemku parc.  č.  4894 orná půda v k.ú.  Slavkov u Brna o



výměře cca 300m2  z  vlastnictví manželů pana Pavla Obdržálka a Ing. Jany Obdržálkové,

░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  do  majetku  města  za  kupní  cenu  50,-Kč/m2.  Náklady
související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, geomerický plán)
uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města návrh na výkup části pozemku parc. č.
4894 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 9.12.2019

681/39/RM/2019 Směna pozemků v k.ú. Vinohrady - paní Ing. Lopaurová

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit směnu části pozemku parc. č. 3661/2 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 34m2

ve  vlastnictví  města  za  část  pozemku parc.  č.  3664/3 zahrada v  k.ú.  Slavkov  u  Brna o

výměře 34m2 ve vlastnictví paní Ing. Aleny Lopaurové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ . Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad,
geometrický plán) uhradí směňovatelé na půl. Daňové povinnosti budou splněny dle platné
legislativy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města návrh na směnu pozemků od paní Ing.
Aleny Lopaurové.

Termín: 9.12.2019

682/39/RM/2019 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Kovařík"

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. 2673/1, 2672, 4407/1 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem "Slavkov u B.,  kabel NN Kovařík") 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. 2673/1, 2672, 4407/1 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou
v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,  kabel NN Kovařík") v předloženém
znění.

Termín: 29.11.2019

683/39/RM/2019 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Hoškovi



I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  dešťové  a
splaškové kanalizační přípojky a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 354/22 a 354/23
v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s manželi Ing. Karlem
Hoškem a Dagmar Hoškovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
dešťové a splaškové kanalizační přípojky a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č.
354/22 a 354/23 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u
Brna, s manželi Ing. Karlem Hoškem a Dagmar Hoškovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░

Termín: 30.11.2019

684/39/RM/2019 Zrušení VZ - elektro radnice čp. 64

I. Rada města ruší
probíhající veřejnou zakázku "Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice čp.
64".

685/39/RM/2019 Novostavba stanice HZS - oplocení - výběr zhotovitele

I. Rada města rozhoduje
na základě podaných nabídek na akci "Novostavba stanice HZS - oplocení", že nejvhodnější
nabídka byla podána paní Evou Tylovou, Slavkov u Brna, Topolová 1344, IČ 74144839.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s paní Evou Tylovou, Slavkov u Brna, Topolová 1344, IČ 74144839
na realizaci  akce  "Novostavba stanice  HZS -  oplocení"   v  souladu  s  obsahem důvodové
zprávy.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy o dílo s s paní  Evou Tylovou, Slavkov u Brna,  Topolová
1344, IČ 74144839 na realizaci akce "Novostavba stanice HZS - oplocení" v souladu
s obsahem důvodové zprávy.

Termín: 15.11.2019

686/39/RM/2019 Zahájení VZ - statické zajištění zdiva v kazematech

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce, při kterých bude provedeno statické zajištění
čelního  vnitřního  zdiva  v  kazematech  zámku  Slavkov  u  Brna,  dle  předložených  návrhů
zadávacích podmínek soutěže.



II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:
1/ Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno, IČO: 44961367
2/ SASTA CZ a.s., Votroubkova 546/11, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO: 26240980
3/ ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč , IČO: 60753013

III. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:

členové: Mgr. Petr Kostík, Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar, Ing. Martin Indráček
náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Ing. Marie Jedličková, Bc. Libor Eliáš, Ing. Petr Janek, Mgr.
Eva Oubělická, Mgr. Jiří Blažek

687/39/RM/2019 Zahájení VZ - rekonstrukce chodníků ulic Polní a Kollárova

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  na  stavební  práce,  při  kterých  bude  provedena  rekonstrukce
chodníků na ulicích Zámecká a Kollárova, dle  předložených návrhů zadávacích podmínek
soutěže.

II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:
1/ Večeřa - Meliorace, v.o.s., Žarošice 209, 696 34 Žarošice, IČO: 479 05 913
2/ Vyskočil - rozvod plynu s.r.o., Věteřov 142, 697 01 Kyjov, IČO: 25336878
3/ SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620
00 Brno, IČO: 48035599

III. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:

členové: Mgr. Petr Kostík, Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar, p. Petr Zvonek
náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Ing. Marie Jedličková, Bc. Libor Eliáš, Ing. Petr Janek, Mgr.
Miroslav Lstibůrek

688/39/RM/2019 Revitalizace zámeckého parku - IROP

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  finanční  spoluúčast  na  projektu  "Revitalizace  zámeckého  parku"  v  rámci
programu IROP přes MAS Slavkovské bojiště ve výši dle důvodové zprávy.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předfinancování projektu "Revitalizace zámeckého parku" v rámci programu IROP
přes MAS Slavkovské bojiště ve výši dle důvodové zprávy.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  na  schválení  spoluúčasti  a  předfinancování
projektu "Revitalizace zámeckého parku" podle této zprávy.



Termín: 9.12.2019

689/39/RM/2019 Rekonstrukce zateplení střechy nové budovy ZŠ Komenského - informace

I. Rada města bere na vědomí
informaci  k  realizaci  projektu:  "Rekonstrukce  zateplení  střechy  nové  budovy  ZŠ
Komenského" z předložené důvodové zprávy.

690/39/RM/2019 Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro regeneraci městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 3 /2019.

691/39/RM/2019 Pronájem prostor na poliklinice

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí budovy polikliniky

Tyršova 324 o výměře 14 m2 a v budově polikliniky Malinovského 551 o výměře 8,20 m2, s
paní  Ing.  Jitkou  Kučerovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  IČ:  07986645.  Nájemní
smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  neurčitou  s  výpovědní  lhůtou  3  měsíce  a  nájemné
stanoveno ve výši 16.290 Kč/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy s paní Ing. Jitkou Kučerovou.

Termín: 31.12.2019

692/39/RM/2019 Pronájem prostor na SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor v přízemí budovy SC Bonaparte, Palackého
náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna, prostory bývalého Sportbaru o celkové výměře 241,01

m2, s S.K.CHB - GYM o.s., Houbalova 5, 628 00 Brno - Líšeň, IČ: 26621649. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné
stanoveno ve výši 1 Kč/rok vzhledem k technickému stavu pronajímaných prostor.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy s S.K.CHB-GYM o.s.

Termín: 20.11.2019

693/39/RM/2019 Přidělení obecního bytu - pan Stehlík

I. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 6, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, panu Ladislavu Stehlíkovi, ░░░░ ░░░░



░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce a

nájemné stanoveno ve výši 72 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Ladislavem Stehlíkem.

Termín: 15.11.2019

694/39/RM/2019 Zápis z komise pro životní prostředí č. 30/2019

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 30/2019 z komise pro životní prostředí.

695/39/RM/2019 Žádost o splátkový kalendář

I. Rada města souhlasí
se splátkovým kalendářem dluhu pana Antona Rosnera s měsíčními splátkami výši 3.000,-Kč
počínaje listopadem 2019, a to vždy k 25. dni v měsíci až do celkového zaplacení dluhu. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. sdělit  stanovisko  města  ke  splátkovému  kalendáři  s  panem  Antonem  Rosnerem
Okresnímu soudu ve Vyškově. 

Termín: 5.11.2019

696/39/RM/2019 Smlouva o zajištění školení strážníků - rok 2020

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění školení strážníků mezi statutárním městem Brno - Městskou
policií Brno, IČ: 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno a městem
Slavkov u Brna v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu smlouvy. 

Termín: 30.11.2019

697/39/RM/2019 Žádost o individuální dotaci - Junák

I. Rada města schvaluje
poskytnutí individuální dotace spolku Junák - český skaut, středisko Slavkov u Brna, Sídliště
Nádražní 1664, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 65841832 ve výši 4 000 Kč na renovaci pomníku
Antonína Benjamína Svojsíka.



II. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se spolkem Junák - český
skaut,  středisko  Slavkov  u  Brna,  Sídliště  Nádražní  1664,  684  01   Slavkov  u  Brna,
IČ: 65841832, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se spolkem
Junák - český skaut, středisko Slavkov u Brna.

Termín: 7.11.2019

698/39/RM/2019 Speciální číslo Slavkovského zpravodaje - dodatek

I. Rada města schvaluje
navýšenou cenu o 4 190 Kč + DPH 10% z důvodu zvýšení  rozsahu 8 stran  speciálního čísla
Slavkovského zpravodaje věnované 30. výročí událostí listopadu 1989

699/39/RM/2019 Smlouva o poskytování obchodních a mediálních služeb - billboardová kampaň
1805

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování obchodních a mediálních služeb se společností BigMedia
spol. s.r.o., Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ 26479451, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá
zajistit  uzavření  schválené  smlouvy  o  poskytování  obchodních  a  mediálních  služeb  se
společností BigMedia spol. s r.o.

700/39/RM/2019 Výpůjčka kostýmu Napoleona

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Acaballado, z.s., Kopečná 987/11, 602 00 Brno,
IČ: 226 11 657 dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  výpůjčce  se  společností  Acaballado,  z.s.,  Kopečná
987/11, 602 00 Brno, IČ: 226 11 657 dle předloženého návrhu.

Termín: 30.11.2019

701/39/RM/2019 Rozpočtové opatření ZS - A č. 8

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 8 Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém
znění



702/39/RM/2019 Rozpočtové opatření ZS - A č. 9

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 9 Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém
znění


