
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 44. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 2.12.2019

746/44/RM/2019 Plnění usnesení rady města z 1. až 43. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

595/35 z 35. schůze RM - 23. 9. 2019
653/37, 660/37, 667/37 z 37. schůze RM - 21. 10. 2019
679/39, 680/39, 681/39, 688/39, 692/39, 696/39, 699/39 z 39. schůze RM - 4. 11.
2019
705/41, 706/41, 707/41, 708/41, 709/41, 710/41, 711/41, 715/41, 717/41, 718/41,
720/41, 721/41, 722/41 z 41. schůze RM - 18. 11. 2019
730/42,  731/42,  732/42,  733/42,  734/42,  735/42,  736/42,  737/42,  738/42 z  42.
schůze RM - 19. 11. 2019

    další úkoly trvají.

747/44/RM/2019 Uzavření smluv související s výkupem areálu sportoviště - ARC Slavkov

I. Rada města schvaluje
uzavřít předložený návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého
napětí se společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
IČ: 26078201.

II. Rada města schvaluje
uzavření  předloženého  návrhu  smlouvy  na  dodávku  vody  a  odvádění  odpadních  vod  č.
PRIHL-2019-01-001398 se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., sídlem Brněnská
410/13, 68201 Vyškov, IČ: 49454587.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít přiložené návrhy smluv se společností VaK Vyškov, a.s. a společností E.ON
Energie, a.s.

Termín: 31.1.2020

748/44/RM/2019 Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - manželé Kellnerovi

I. Rada města souhlasí
se zřízením služebnosti - právo chůze a jízdy po pozemcích města parc. č. 1550 a parc. č.
1551/1, oba v k.ú. Slavkov u Brna dle přiloženého zákresu. Oprávněný v této věci bude Ing.
Ondřej Kellner, Jiří Kellner a Marie Kellnerová, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░



░░░░  ░  ,  povinným  bude  město.  Náklady  související  se  zřízením  služebnosti  uhradí
oprávnění. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zřízení služebnosti - právo chůze a jízdy po pozemcích města parc. č. 1550 a
parc. č. 1551/1, oba v k.ú. Slavkov u Brna dle přiloženého zákresu. Oprávněný v této
věci bude Ing. Ondřej Kellner, Jiří  Kellner a Marie Kellnerová, ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  ,  povinným bude město.  Náklady související  se
zřízením  služebnosti  uhradí  oprávnění.  Daňové  povinnosti  budou  splněny  dle
platného zákona.

Termín: 28.2.2020

1.2. projednat s žadateli možnost odkupu dotčených pozemků.

Termín: 20.2.2020

749/44/RM/2019 Žádost o prodej pozemku parc. č. 220/1 vč. budovy - spol. Raub, s.r.o.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  vypracování  znaleckého  posudku na cenu  obvyklou  nemovitosti  pozemku
parc. č. 220/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře

984m2 vč. budovy čp. 262.

Termín: 31.1.2020

750/44/RM/2019 Pronájem zahrádky v lokalitě sídliště Nádražní

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu, jejímž předmětem bude užívání části pozemku

parc. č. 2847/8 a části pozemku parc. č. 2847/5 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 11,5m2

s paní Hanou Urbanovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přiložené ortofotomapy
za sjednané roční nájemné ve výši 16,- Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít  smlouvu  o  zemědělském  pachtu,  jejímž  předmětem  bude  užívání  části
pozemku parc. č. 2847/8 a části pozemku parc. č. 2847/5 v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře cca 11,5m2 s paní Hanou Urbanovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
dle přiložené ortofotomapy za sjednané roční nájemné ve výši 16,- Kč.

Termín: 28.2.2020

751/44/RM/2019 Pronájem pozemku parc. č. 2052 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje



uzavření odpovídající smlouvy o zemědělském pachtu s panem Lukášem Hrabovským, ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  jejímž  předmětem  je  pozemek parc.  č.  2052  zahrada  v  k.ú.

Slavkov u Brna o výměře 348m2 za roční nájemné ve výši 487,-Kč s uplatněním práva tzv.
bezdůvodného obohacení ve výši 1.462,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy o  zemědělském pachtu s  panem Lukášem Hrabovským,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jejímž předmětem je pozemek parc. č. 2052 zahrada

v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  o  výměře  348m2  za  roční  nájemné  ve  výši  487,-Kč s
uplatněním práva tzv. bezdůvodného obohacení ve výši 1.462,-Kč.

Termín: 31.1.2020

752/44/RM/2019 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Vlach"

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  s   E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, na
části pozemku  parc. č. 3663/3 v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba
s názvem "Slavkov, kabel NN Vlach") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy o  budoucí  smlouvě o zřízení  věcného břemene s   E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, na
části pozemku  parc. č. 3663/3 v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba
s názvem "Slavkov, kabel NN Vlach") v předloženém znění.

Termín: 28.2.2020

753/44/RM/2019 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u Brna., připojení NN BD C2
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 pozemku parc. č.  parc. č.   354/296 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov  u  Brna,  který  je  v  majetku  města  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u
Brna, připojení NN BD C2 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 pozemku parc. č.  parc. č.  354/296
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s



názvem "Slavkov u Brna, připojení NN BD C2 Kaláb") v předloženém znění.

Termín: 28.2.2020

754/44/RM/2019  Věcné břemeno pro  E.ON -  stavba s  názvem "Slavkov  u  B.,  kabel  NN 4x  RD
Havránek"

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. 3179, 3178/1, 3196/2 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem "Slavkov u B.,  kabel NN 4x RD Havránek") 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. 3179, 3178/1, 3196/2 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou
v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,  kabel NN 4x RD Havránek") v
předloženém znění.

Termín: 31.1.2020

755/44/RM/2019 Věcné břemeno pro CETIN -  stavba s názvem "11010-092047 VPIC Slavkov u
Brna prodejna LIDL"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha 3,
IČ: 04084063 týkající se pozemků parc. č. 2713/1 ostatní plocha, 2712/1 ostatní
plocha, 2703/12 ostaní plocha, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku
města (stavba s názvem "11010-092047 VPIC Slavkov u Brna prodejna LIDL") v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  se
společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská
6,  130 00 Praha 3,  IČ:  04084063 týkající  se pozemků parc.  č. 2713/1
ostatní plocha, 2712/1 ostatní plocha, 2703/12 ostaní plocha, vše v k.ú.
Slavkov  u  Brna,  které  jsou  v  majetku  města  (stavba  s  názvem
"11010-092047  VPIC  Slavkov  u  Brna  prodejna  LIDL")  v  předloženém
znění.

Termín: 31.1.2020

756/44/RM/2019 Dodatek č. 1 k dohodě o podmínkách vybudování stavby - manželé Pokorní

I. Rada města souhlasí



s uzavřením předloženého návrhu dodatku č. 1 k dohodě o podmínkách vybudování stavby
pomníku na pozemku parc. č.  2055 v  k.ú. Slavkov u Brna,  který je ve vlastnictví  města
Slavkov u Brna, s manželi Jitkou a Alešem Pokornými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,  v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dodatku  č.  1  k  dohodě  o  podmínkách
vybudování  stavby  pomníku  na  pozemku  parc.  č.  2055  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s manželi Jitkou a Alešem Pokornými,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

Termín: 31.12.2019

757/44/RM/2019 Dodatek č. 1 - oprava chodníků ulic Polní a Kollárova

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Oprava chodníků ulic Polní a Kollárova" se
společností Edma, s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice, IČ: 25558391 v předloženém znění,
s  tím,  že  etapa  ulice  Polní  se  bude realizovat  po  schválení  financování  zastupitelstvem
města.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Oprava chodníků ulic Polní a
Kollárova" se společností Edma, s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice, IČ: 25558391
v předloženém znění.

Termín: 2.12.2019

758/44/RM/2019 Senior taxi - dodatek č.1 k SOD

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.1  ke  smlouvě  o  provozování  služby  SENIOR  TAXI  s  Jaroslavem
Kochaníčkem, Zlatá Hora 1365, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 019 44 231 řešící prodloužení
plnění do konce roku 2020 za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.1  ke  smlouvě  o  provozování  služby  SENIOR  TAXI  s
Jaroslavem Kochaníčkem, Zlatá Hora 1365, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 019 44 231
řešící prodloužení plnění do konce roku 2020, za podmínky schválení financování
zastupitelstvem města.

Termín: 31.12.2019

759/44/RM/2019 Zahájení VZ - Dodávka elektromobilu pro město Slavkov u Brna



I. Rada města materiál odkládá

760/44/RM/2019 Zahájení VZ - Dodávka osobního automobilu pro město Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky "Dodávka osobního automobilu pro město Slavkov u Brna".

II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:
1/ AUTO - BAYER, s.r.o., Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 469 94 360
2/ MAGNUM CAR, a.s., Brněnská 444/37, 682 01 Vyškov, IČ: 255 11 611
3/ Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Vrchlického 18/31, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ: 471 24
652

III. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
členové: Mgr. Petr Kostík, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar
náhradníci: Ing. Marie Jedličková, Ing. Hynek Charvat, Bc. Libor Eliáš, pan Munir Massow,
Ing. Petr Janek, Ing. Jana Mackrlová

761/44/RM/2019 Výsledek VZ - statické zajištění zdiva v kazematech

I. Rada města rozhoduje,
že  na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  na  veřejnou  zakázku  na  akci
"Statické zajištění zdiva kazemat", byla nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem DEV
COMPANY, spol. s r.o., Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 476 79
620.

II. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  akci  "Statické  zajištění  zdiva  kazemat"  se  společností  DEV
COMPANY, spol. s r.o., Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 476 79
620,  v  předloženém znění  za  podmínky,  že  bude schváleno  financování  zastupitelstvem
města.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  akci  "Statické  zajištění  zdiva  kazemat"  se
společností DEV COMPANY, spol. s r.o., Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava, IČO: 476 79 620, v předloženém znění za podmínky, že bude schváleno
financování zastupitelstvem města.

Termín: 31.12.2019

762/44/RM/2019 Rekonstrukce ul. Malinovského - výběr projektanta

I. Rada města rozhoduje
na  základě  podaných  nabídek,  že  nejvhodnější  nabídka  na  vypracování  projektové
dokumentace na akci: "Slavkov u Brna - Rekonstrukce ulice Malinovského" byla podána Ing.



Stanislavem Beránkem, IČ: 114 85 833.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci: "Slavkov u Brna -
Rekonstrukce ulice Malinovského" s Ing. Stanislavem Beránkem, IČ: 114 85 833.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy o dílo na vypracování  projektové dokumentace na akci:
"Slavkov u Brna - Rekonstrukce ulice Malinovského" s Ing. Stanislavem Beránkem,
IČ: 114 85 833.

Termín: 30.12.2019

763/44/RM/2019 Doplnění přípojných míst NN pro kamerový systém

I. Rada města schvaluje
uzavření smluv o připojení k distribuční síti elektrické energie NN ke 4 novým odběrným
místům na ulici Tyršova, Špitálská, Bučovická a ČSA pro rozšíření městského kamerového
systému  se  společností  E.ON  Distribuce,  a.s.,  F.A.  Gerstnera  2151/6,  370  01  České
Budějovice, IČ: 280 85 400.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smluv o připojení k distribuční síti elektrické energie NN ke 4 novým
odběrným  místům  na  ulici  Tyršova,  Špitálská,  Bučovická  a  ČSA  pro  rozšíření
městského kamerového systému se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 280 85 400.

Termín: 31.12.2019

764/44/RM/2019 Žádost o splátkový kalendář - pan Plíšek

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o splátkovém kalendáři mezi městem a panem Josefem Plíškem░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o splátkovém kalendáři s panem Josefem Plíškem.

Termín: 31.12.2019

765/44/RM/2019 Rozpočtové opatření ZS - A č. 11

I. Rada města schvaluje
rozpočtové  opatření  č.  11  Zámku  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvkové  organizace,  v



předloženém znění v příloze

766/44/RM/2019 Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZS-A

I. Rada města schvaluje
čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZS-A formou oprav v předloženém znění v
přílohách.

767/44/RM/2019 Provozní doba Informačního centra v roce 2020

I. Rada města bere na vědomí
zprávu ZS-A o změně provozní doby informačního centra ve Slavkově u Brna.

768/44/RM/2019 Odpis knih z městské knihovny

I. Rada města souhlasí
s odpisem vyřazených knih dle přiloženého seznamu

769/44/RM/2019 Stanovení odměny ředitelce ZS-A a řediteli TSMS za 2. pololetí roku 2019

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitelku ZS-A a ředitele TSMS za 2. pololetí roku 2019.

770/44/RM/2019 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol  a  školských zařízení  za  2.  pololetí
2019

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 2. pololetí roku 2019 v
předloženém znění.

771/44/RM/2019 ZŠ Komenského - úprava rozpočtu

I. Rada města schvaluje
Rozpočtovou  změnu  č.  28  Základní  škole  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace takto:

Hlavní činnost        SÚ Upravený (Kč)

VÝNOSY

potraviny 602 25 000

NÁKLADY

potraviny 501 25 000

Doplňková činnost SÚ Upravený (Kč)

VÝNOSY

potraviny 602 220 000

NÁKLADY

potraviny 501 220 000



772/44/RM/2019 ZŠ Komenského - úprava rozpočtu - ICT technik

I. Rada města schvaluje
Rozpočtovou  změnu  č.  27  Základní  škole  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvkové
organizaci takto:

Výnosy Kč

649 ostatní                  47 511

Náklady Kč

521 hrubá mzda 34 878

524 odvody 11 789

527 FKSP 698

525 zákonné pojištění 146

celkem 47 511

773/44/RM/2019 Termíny a program RM a ZM na I. pololetí roku 2020

I. Rada města schvaluje
předložený návrh termínů a programu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na
I. pololetí roku 2020.


