
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 49. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 13.1.2020

834/49/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 48. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

635/36/1.1. z 36. schůze RM - 7. 10. 2019
651/37 z 37. schůze RM - 21. 10. 2019
691/39 z 39. schůze RM - 4. 11. 2019
719/41 z 41. schůze RM - 18. 11. 2019
749/44, 756/44, 757/44, 758/44, 761/44, 762/44 z 44. schůze RM - 2. 12. 2019
776/45/1.1., 776/45/1.2., 777/45/1.1., 777/45/2.1. z 45. schůze RM - 9. 12. 2019
780/46, 781/46 z 46. schůze RM - 12. 12. 2019
800/47, 801/47, 814/47 z 47. schůze RM - 16. 12. 2019
830/48 z 48. schůze RM - 20. 12. 2019

    další úkoly trvají.

835/49/RM/2020 Směnná smlouva - ŘKF

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  uzavření  směnné  smlouvy  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  se  subjektem
Římskokatolická farnost Slavkov u Brna, IČ: 61729710, se sídlem Malinovského 2, 684 01
Slavkov u Brna v předloženém znění. Předmětem směnné smlouvy je směna částí pozemku
parc. č. 4332/2 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
Slavkov  u  Brna  za  část  pozemku parc.  č.  4353/3 orná půda v  k.  ú.  Slavkov u  Brna ve

vlastnictví města Slavkov u Brna, oba o stejné výměře a to 233m2.  Náklady související  s
převodem  nemovitostí  (správní  poplatek  za  návrh  na  vklad,  geometrický  plán  č.
3478-54/2018, daňové povinnosti uvedené dle smlouvy) uhradí město.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit ve směnné smlouvě s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, IČ: 61729710, se
sídlem Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna klauzuli na úhradu částky odpovídající dani z
nabytí  nemovitých věcí  a  částku daně z  příjmů odpovídající  daňové  povinnosti  farnosti,
která  bude farnosti  vyměřena Finančním úřadem ve  věci  směny části  pozemku parc.  č.
4353/1 za část pozemku parc. č. 4332, oba v k.ú. Slavkov u Brna, kterou zastupitelstvo
schválilo dne 10.09.2018 usnesením č. 552/26/ZM/2018.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání  zastupitelstvu města návrh směnné smlouvy mezi  městem
Slavkov  u  Brna  a  se  subjektem  Římskokatolická  farnost  Slavkov  u  Brna,  IČ:



61729710, se sídlem Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění.

Termín: 31.3.2020

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. předložit  k  projednání  zastupitelstvu  města  návrh  na  doplnění  ustanovení  do
směnné smlouvy s Římskokatolickou farností týkající se úhrady daňových povinností
ve věci směny části pozemku parc. č. 4353/1 za část pozemku parc. č. 4332, oba v
k.ú. Slavkov u Brna, kterou zastupitelstvo schválilo dne 10.09.2018 usnesením č.
552/26/ZM/2018.

Termín: 31.3.2020

836/49/RM/2020 Zúžení práva stavby - HZS JMK

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  uzavření  Dodatku č.  2  smlouvy o  zřízení  práva stavby Ev.  č.  62-2-5466/2017 v
předloženém znění, kterým se mění - zužuje předmět práva stavby, kdy nově bude Právo
stavby zatěžovat pozemek parc. č. 340/3 v k.ú. Slavkov u Brna, v těch hranicích, které jsou
vyznačeny v přiloženém geometrickém plánu č. 3591-67/2019, přičemž pozemky parc. č.
340/14, parc. č. 340/15, parc. č. 340/16 v k. ú. Slavkov u Brna nebudou Právem stavby
zasaženy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 2 smlouvy o zřízení
práva stavby Ev. č. 62-2-5466/2017 v předloženém znění, kterým se mění - zužuje
předmět  práva  stavby,  kdy  nově  bude  Právo  stavby  zatěžovat  pozemek parc.  č.
340/3 v k.ú. Slavkov u Brna, v těch hranicích, které jsou vyznačeny v přiloženém
geometrickém plánu č. 3591-67/2019, přičemž pozemky parc. č. 340/14, parc. č.
340/15, parc. č. 340/16 v k. ú. Slavkov u Brna nebudou Právem stavby zasaženy.

Termín: 31.3.2020

837/49/RM/2020 Pronájem části pozemku parc. č. 1827 v k.ú. Slavkov u Brna - paní Esslerová

I. Rada města schvaluje
uzavření odpovídající nájemní smlouvy s paní Janou Esslerovou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jejímž předmětem je část pozemku parc. č. 1827 ostatní

plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 77m2 za roční nájemné ve výši 108,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření odpovídající nájemní smlouvy s paní Janou Esslerovou,░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jejímž předmětem je část pozemku

parc.  č.  1827 ostatní  plocha v  k.ú.  Slavkov u  Brna o  výměře cca 77m2  za  roční
nájemné ve výši 108,-Kč.



Termín: 28.2.2020

838/49/RM/2020 Žádost o propachtování pozemku parc. č. 3647/3 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Sušil

I. Rada města schvaluje
uzavření odpovídající smlouvy o zemědělském pachtu s panem Karlem Sušilem, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jejímž předmětem je pozemek parc. č. 3647/3

orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 189m2 za roční nájemné ve výši 265,-Kč s
uplatněním práva tzv. bezdůvodného obohacení ve výši 795,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  odpovídající  smlouvy  o  zemědělském  pachtu  s  panem  Karlem
Sušilem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jejímž předmětem je pozemek

parc. č. 3647/3 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 189m2 za roční nájemné
ve výši 265,-Kč s uplatněním práva tzv. bezdůvodného obohacení ve výši 795,-Kč.

Termín: 28.2.2020

839/49/RM/2020  Věcné  břemeno  pro  E.ON  -  stavba  s  názvem  "V518  kompletní  rekonstrukce
vedení"

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy 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.
4551  orná  půda,  4614 ostatní  plocha,  4868  orná  půda,  4975  ostatní  plocha  vše  v  k.ú.
Slavkov  u  Brna,  které  jsou  v  majetku  města  (stavba  s  názvem  "V518  kompletní
rekonstrukce vedení") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít smlouvy 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. 4551 orná půda, 4614 ostatní plocha, 4868 orná půda, 4975 ostatní plocha
vše v k.ú.  Slavkov u Brna,  které jsou v majetku města  (stavba s  názvem "V518
kompletní rekonstrukce vedení") v předloženém znění.

Termín: 31.3.2020

840/49/RM/2020 Věcné břemeno pro E.ON -  stavba s  názvem "Slavkov u B.,  přel.  VN+NN SUS
Kollárova"

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. 680/1, 686/1, 681/4 vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v
majetku  města  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,   přel.  VN+NN  SUS  Kollárova")  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. 680/1, 686/1, 681/4 vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u
Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,  přel. VN+NN SUS
Kollárova") v předloženém znění.

Termín: 31.1.2020

841/49/RM/2020 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - SŽDC

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu  na
pozemcích parc. č. 2821/1, 2821/2 a 3790 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví
města Slavkov u Brna, se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
sjezdu  na  pozemcích  parc.  č.  2821/1,  2821/2  a  3790  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,
které jsou ve  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna,  se  společností  Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

Termín: 29.2.2020

842/49/RM/2020 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Jaroslav Blahutka

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu  na
pozemku parc. č. 775/9 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s
panem Jaroslavem Blahutkou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
sjezdu na pozemku parc. č. 775/9 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města
Slavkov  u  Brna,  s  panem Jaroslavem Blahutkou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░ .

Termín: 31.1.2020

843/49/RM/2020 Plán kontrolních činností roku 2020

I. Rada města schvaluje
plán kontrolních činností roku 2020 města Slavkov u Brna v předloženém znění.



844/49/RM/2020 Souhlas s umístěním sídla spolku

I. Rada města souhlasí
s umístěním sídla spolku  Klub přátel školy IČ 65268245 na adrese : Komenského 495, 684
01 Slavkov u Brna.


