
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 52. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 10.2.2020

864/52/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 51. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

556/32 z 32. schůze RM - 29. 8. 2019
748/44/1.1., 750/44, 751/44 z 44. schůze RM - 2. 12. 2019
804/47, 805/47, 807/47, 809/47 z 47. schůze RM - 16. 12. 2019
837/49, 838/49 z 49. schůze RM - 13. 1. 2020
851/50, 853/50, 854/50/III/2.1., 855/50, 857/50, 858/50 z 50. schůze RM - 27. 1.
2020

    další úkoly trvají.

865/52/RM/2020 Žádost o prodej pozemku - paní Slaná

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 2028/1 zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit žádost paní Slané k projednání zastupitelstvu města.

Termín: 2.3.2020

866/52/RM/2020 Směna pozemků - Slavkovský pivovar

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit směnu pozemků parc. č. 4251 orná půda o výměře 3.277m2, parc. č. 5708 orná půda

o výměře 625m2 a parc. č. 4257 orná půda o výměře 1.640m2, vše orná půda v k.ú. Slavkov
u Brna v lokalitě Pod Zlatou Horou ve vlastnictví společnosti Slavkovský pivovar, s.r.o., U
Mlýna 1422, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 29313678 za pozemky parc. č. 4423 orná půda o

výměře 9179m2, parc. č. 4439 orná půda o výměře 1069m2, parc. č. 4438 ostatní plocha o

výměře 890m2, parc. č. 4459 orná půda o výměře 912m2, parc. č. 4408 ostatní plocha o

výměře 202m2, parc. č. 4440 orná půda o výměře 1448m2 a části pozemků parc. č. 4410

trvalý travní porost o výměře cca 116m2 a část parc. č. 4407/1 o výměře cca 170m2, vše v
k.ú.  Slavkov  u  Brna  ve  vlastnictví  města  dle  přiložených  map  bez  finančního  doplatku.
Náklady související  s  převodem nemovitostí  (správní poplatek za návrh na vklad do KN,
geometrický plán a odborný posudek č. 4153-011-2020) uhradí obě smluvní strany rovným



dílem. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města záměr směny pozemků parc. č. 4423,
4439, 4438, 4459, 4408, 4410 a části pozemků parc. č. 4410, 4407/1 v k.ú. Slavkov
u Brna dle žádosti společnosti Slavkovský pivovar s.r.o.

Termín: 13.4.2020

867/52/RM/2020 Žádosti o prodloužení vodovodních řadů

I. Rada města nesouhlasí
s prodloužením vodovodního řadu do lokality sadů pod oborou, dle podané žádosti.

II. Rada města nesouhlasí
s prodloužením vodovodního řadu na parc. č. 3473, 3471/1, 3470, 3467/1, 3469 a 3482 v
k.ú. Slavkov u Brna, dle podané žádosti.

868/52/RM/2020 Zúžení předmětu nájmu - společnost Rostěnice, a.s.

I. Rada města souhlasí
se zúžením předmětu nájemní smlouvy vč.  snížení nájemného, uzavřené dne 10.06.2012
mezi městem Slavkov u Brna a společností Rostěnice, a.s.,  sídlem Rostěnice 166, 68201
Vyškov, IČ: 63481821 týkající se pozemku parc. č. 5610 v k.ú. Slavkov u Brna a to formou
dodatku č. 9.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 10.06.2012.

Termín: 31.3.2020

869/52/RM/2020 Hasičská stanice Čs.Armády - smlouva o zajištění provozu a pachtu - splašková
kanalizace

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zajištění  provozu  a  pachtu  splaškového
kanalizačního řadu  nové hasičské stanice se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.
s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zajištění  provozu  a  pachtu
splaškového kanalizačního řadu  nové hasičské stanice se společností Vodovody a
kanalizace  Vyškov,  a.  s.,  Brněnská  410/13,  682  01  Vyškov,  IČ:  494  54  587  v



předloženém znění.

Termín: 13.3.2020

870/52/RM/2020 MŠ Koláčkovo náměstí - zadání DÚR

I. Rada města schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier Štěpán s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov, IČ:
282 84 704 na vypracování projektu pro územní řízení na rozšíření kapacity MŠ Zvídálek na
Koláčkově náměstí dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier Štěpán s.r.o., Vranov 278, 664
32 Vranov, IČ: 282 84 704 na vypracování projektu pro územní řízení na rozšíření
kapacity MŠ Zvídálek na Koláčkově náměstí dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

Termín: 29.2.2020

871/52/RM/2020  Věcné  břemeno  pro  E.ON  -  stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  příp.CETIN  ul.
Malinovského""

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.  1310 ostatní  plocha v k.ú.  Slavkov u  Brna,  který  je  v  majetku města
(stavba s názvem "Slavkov u B.,CETIN ul. Malinovského") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít smlouvu 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. 1310 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v
majetku  města  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,CETIN  ul.  Malinovského")  v
předloženém znění.

Termín: 31.3.2020

872/52/RM/2020 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Tesáček"

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.  2636/1 zastavěná plocha a  nádvoří  v  k.ú.  Slavkov u Brna,  který  je  v
majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Tesáček") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít smlouvu 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. 2636/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.  Slavkov u
Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Tesáček")
v předloženém znění.

Termín: 31.3.2020

873/52/RM/2020 Zahájení VZ - restaurování soch v zámeckém parku

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky:  "Restaurování  soch  v  areálu  zámku  Slavkov  u  Brna"  dle
předloženého  návrhu  zadávací  dokumentace  s  hodnotícím  kritériem  nejnižší  nabídkové
ceny.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ MgA. Josef Červinka, Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČO: 67614124
2/ BcA. Daniel Chadim, Horní náměstí 511, 378 81 Slavonice, IČO: 60857099
3/ MgA. Zdeněk Kovářík, Chotěbudice 21, 675 31 Jemnice, IČO: 72132231

III. Rada města schvaluje
uvedené členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Ing. Marie Jedličková, Mgr. Eva Oubělická, Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar
Náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Bc. Libor Eliáš, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Petr
Janek, PhDr. Vladimíra Zichová

874/52/RM/2020 Rekonstrukce chodníku na ul. Tyršova - 2.etapa - výběr projektanta

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci:  "Rekonstrukce
chodníku na ul. Tyršova - 2.etapa" s Ing. Svatoplukem Holotíkem, IČ:643 14 618.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci:
"Rekonstrukce chodníku na ul. Tyršova - 2.etapa" s Ing. Svatoplukem Holotíkem,
IČ:643 14 618.

Termín: 28.2.2020

875/52/RM/2020 Regenerace veřejných ploch a výstavba chodníku, parkovacích stání na ul. Čs.
armády - výběr projektantů

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  vypracování  projektové  dokumentace  regenerace  veřejných
ploch na akci: "Hřiště Na Vodárce - Slavkov u Brna" s Ing. arch. Janem Horkým, IČ: 755



31 046.

II. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  vypracování  projektové  dokumentace  výstavby  chodníku  a
parkovacích stání na akci: "Výstavba chodníku a parkovacích stání na ul. Čs.armády" s Ing.
Svatoplukem Holotíkem, IČ: 643 14 618.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace regenerace
veřejných ploch na akci: "Hřiště Na Vodárce - Slavkov u Brna" s Ing. arch. Janem
Horkým, IČ: 755 31 046.

Termín: 28.2.2020

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace výstavby
chodníku a parkovacích stání na akci: "Výstavba chodníku a parkovacích stání na ul.
Čs.armády" s Ing. Svatoplukem Holotíkem, IČ: 643 14 618.

Termín: 28.2.2020

876/52/RM/2020 Zápis z komise pro životní prostředí č. 31/2019

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 31/2019 z komise pro životní prostředí.

877/52/RM/2020 Vyúčtování programu regenerace MPZ za rok 2019

I. Rada města schvaluje
přijeti  vrácené  částky  celkem  10.267  Kč,  z  čehož  ministerstvu  kultury  bude  vrácena
poměrná částka 8.556 Kč a město z této částky obdrží 1.711 Kč.

878/52/RM/2020 Přehled stížností za IV. čtvrtletí roku 2019

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

879/52/RM/2020 Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o nočním klidu.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi



1.1. předložit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o nočním klidu zastupitelstvu města

Termín: 21.2.2020

880/52/RM/2020  Změna  pověřence  pro  ochranu  osobních  údajů  pro  město  a  příspěvkové
organizace

I. Rada města schvaluje
uzavření  předloženého  dodatku  ke  smlouvě  o  výkonu  funkce  pověřence  pro  ochranu
osobních údajů se všemi v současnosti zřízenými příspěvkovými organizacemi města. 

II. Rada města pověřuje
výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Slavkov u Brna a jím
zřízené příspěvkové organizace zaměstnankyni města Mgr. Martinu Poláškovou. 

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření předloženého  návrhu  dodatku  ke  smlouvě  o  výkonu  funkce
pověřence  pro  ochranu  osobních  údajů  se  všemi  v  současnosti
zřízenými příspěvkovými organizacemi města. 

Termín: 29.2.2020

881/52/RM/2020 Plán akcí a připravenost TSMS na rok 2020 + ceníky + návrh na prodej kompostu.

I. Rada města materiál odkládá

882/52/RM/2020 Projektový záměr " Obnova vozového parku TSMS "

I. Rada města schvaluje
zahájení  projektového  záměru  veřejné  zakázky  na  pořízení  vícemístného  komunálního
vozidla se sklápěcím valníkem pro potřeby TSMS. 

883/52/RM/2020 Vyřazení majetku - Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace

I. Rada města souhlasí
s  vyřazením majetku Zámku Slavkov -  Austerlitz,  příspěvková organizace,  dle  důvodové
zprávy, uvedeného v přílohách.

884/52/RM/2020 Veřejné zakázky ZS - A

I. Rada města bere na vědomí
podmínky  zadání  veřejných  zakázek  dle  výběrových  řízení  ze  dne  6.  února  2020  (viz
přílohy).


