
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 60. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 23.3.2020

937/60/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 59. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

841/49 z 49. schůze RM - 13. 1. 2020
875/52/2.1. z 52. schůze RM - 10. 2. 2020
920/56, 921/56, 922/56 z 56. schůze RM - 9. 3. 2020
936/59 z 59. schůze RM - 17. 3. 2020

    další úkoly trvají.

938/60/RM/2020 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje
z pověření ZM ze dne 9.12.2019, číslem usnesení 158/10/ZM/2019 radu města Slavkov u
Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2020 formou rozpočtových opatření v
předloženém znění, soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

C� .	SRO
C� .	náv.
RO

ORJ Odd. § Pol. ORG U� Z Text Přı́jmy	(Kč) Výdaje	(Kč)

4 4

80 81 4116 14008 13013 MěU� 	-	Dotace	MPSV	C�R	-	Zprac.	strateg.	dok.(V	58) 2	271	300

80 81 6171 5169 14008 12013 MěU� 		-	Efektivnı́	veř.	spr.	-	služby	(V	58) 43	800

71 71 6409 5901 OVV	-	Navýšenı́	pol.	nespeci=ikované	rezervy 2	227	500

5 5

40 41 3315 5171 537 IR	-	Snı́ž.	pol.	nutné	opravy	budov	a		staveb -500	000

40 41 3231 5171 1407 IR	-	Zař.	nové	pol.	ZUS� 	oprava	střechy 500	000

6 6
50 50 4116 13010 SV	-	Snı́ženı́	státnı́ho	přı́spěvku	-	výkon	pěst.	péče -132	000

50 50 4339 5011 13010 SV	-	Snı́ženı́	pol.		pěst.	Péče	-	osobnı́	nálady -132	000

7 7
20 22 1356 Z�P	-	MND		průzkum	územı́ 166	000

71 71 6409 5901 OVV	-	Nav.	pol.	nespeci=ikované	rezervy 166	000

939/60/RM/2020 Majetkoprávní převody k pozemkům v lokalitě autobusového nádraží - ZZS JMK -
doplnění



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 341/5 a pozemku parc. č. 343/16, oba ostatní

plocha  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  o  výměře  829m2  ve  vlastnictví  Jihomoravského  kraje,
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 dle přiloženého návrhu darovací smlouvy
a  ortofotomapy  do  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna.  Náklady  související  s  převodem
nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad do KN) uhradí město.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 341/13 ostatní plocha o výměře 909m2 v k.ú.

Slavkov u Brna  a částí pozemku parc. č.  340/3 ostatní plocha o celkové výměře 49m2,
označených dle přiloženého geometrického plánu č. 3591-67/2019 ze dne 13.09.2019 jako

pozemky parc.  č.  340/15 o výměře 36m2  a  parc.  č.  340/16 o výměře 13m2,  vše  v  k.ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí
3,  601 82 Brno,  IČ:  70888337 dle přiloženého návrhu darovací  smlouvy,  geometrického
plánu  č.  3591-67/2019  a  ortofotomapy.  Náklady  související  s  převodem
nemovitostí (správní poplatek za návrh na vklad do KN) uhradí obdarovaný.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  k  projednání  zastupitelstvu  města  bezúplatný  převod pozemků parc.  č.
341/5 a pozemku parc. č. 343/16, oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
829m2 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČ:
70888337 dle přiloženého návrhu darovací smlouvy a ortofotomapy do vlastnictví
města Slavkov u Brna. 

Termín: 30.4.2020

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. předložit  k  projednání  zastupitelstvu  města  bezúplatný  převod pozemku parc.  č.

341/13 ostatní plocha o výměře 909m2 v k.ú. Slavkov u Brna  a částí pozemku parc.

č.  340/3  ostatní  plocha  o  celkové  výměře  49m2,  označených  dle  přiloženého
geometrického plánu č.  3591-67/2019 ze dne 13.09.2019 jako pozemky parc.  č.

340/15 o výměře 36m2 a parc. č. 340/16 o výměře 13m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví města do vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82
Brno, IČ: 70888337 dle přiloženého návrhu darovací smlouvy, geometrického plánu
č. 3591-67/2019 a ortofotomapy.

Termín: 30.4.2020

940/60/RM/2020 Žádost o uzavření smlouvy o zemědělském pachtu - pan Voňka

I. Rada města schvaluje
ukončení  nájemní smlouvy ze dne 13.06.2012 uzavřené mezi  městem Slavkov u Brna a
panem Petrem Voňkou.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr zemědělského pachtu pozemků parc. č.  5586,  5583, 5576, 5573,



5610, v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 23.3.2020

941/60/RM/2020 Smlouva o nájmu reklamní plochy - Kaláb - dodatek č. 1

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu reklamní plochy se společností KALÁB  s. r. o., Vídeňská
849/15, 639 00 Brno, IČ: 06212883  v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu reklamní plochy se společností
Kaláb s.r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ: 06212883

Termín: 30.4.2020

942/60/RM/2020 Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 11.06.2012 - spol. Rostěnice, a.s.

I. Rada města materiál odkládá.

943/60/RM/2020 Žádost o ukončení nájemní smlouvy - AGROS VYŠKOV - DĚDICE a.s.

I. Rada města schvaluje
na  žádost  provozovatele  ukončit  nájemní  smlouvu  ze  dne  17.02.2010  uzavřenou  mezi
městem Slavkov u Brna a společností AGROS VYŠKOV - DĚDICE, a.s, Jízdárenská 590, 682
01  Vyškov  1,  IČ:  63489244  za  účelem  provozování  mlékomatu  a  to  dohodou  ke  dni
30.04.2020.  Do  tohoto  datu  bude  uhrazena  poměrná  část  nájemného  za  užívání  části
pozemků parc.č. 1553/1 a parc. č. 1373/5 v k.ú. Slavkov u Brna, na kterých je mlékomat
umístěn. Odvoz zařízení mlékomatu bude zajištěn společností AGROS VYŠKOV - DĚDICE, a.s.
za dozoru pracovníků TSMS.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. ukončit nájemní smlouvu ze dne 17.02.2010 uzavřenou mezi městem Slavkov u Brna
a společností AGROS VYŠKOV - DĚDICE, a.s, Jízdárenská 590, 682 01 Vyškov 1, IČ:
63489244 za účelem provozování mlékomatu a to dohodou ke dni 30.04.2020. Do
tohoto  datu  bude  uhrazena  poměrná  část  nájemného  za  užívání  části  pozemků
parc.č. 1553/1 a parc.  č.  1373/5 v k.ú.  Slavkov u Brna, na kterých je  mlékomat
umístěn.  Odvoz  zařízení  mlékomatu  bude  zajištěn  společností  AGROS  VYŠKOV -
DĚDICE, a.s. za dozoru pracovníků TSMS.

Termín: 30.4.2020

944/60/RM/2020 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice

I. Rada města schvaluje



podání žádosti o zahájení pozemkových úprav v k.ú. Hodějice dle zákona č. 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zaslat žádost o zahájení pozemkových úprav v k.ú. Hodějice dle zákona č. 139/2002
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v předloženém znění.

Termín: 3.4.2020

945/60/RM/2020 oprava střechy ZUŠ - výběr zhotovitele

I. Rada města rozhoduje
na základě podaných nabídek, že nejvhodnější nabídka na stavební práce na akci: "Oprava
střechy Základní umělecké školy Františka France čp. 525 - Slavkov u Brna" byla podána
subjektem Zdeněk Hošek, IČ: 723 28 614.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce na akci: "Oprava střechy Základní umělecké školy
Františka  France  čp.  525  -  Slavkov  u  Brna"  se  Zdeňkem  Hoškem,  IČ:  723  28  614,  za
podmínky schválení financování.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce na akci: "Oprava střechy Základní
umělecké školy Františka France čp. 525 - Slavkov u Brna" se Zdeňkem Hoškem,
IČ: 723 28 614, za podmínky schválení financování.

Termín: 31.3.2020

946/60/RM/2020 Studie ZUŠ

I. Rada města neschvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Ateliér Štěpán s.r.o., IČ: 282 84 704 dle předloženého
návrhu.

947/60/RM/2020 OPZ 80 - Participativní řízení

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na službu internetové aplikace PinCity pro potřeby participativního řízení
se společností AQE advisors, a.s., IČ: 269 54 770 dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  na  službu  internetové  aplikace  PinCity  pro  potřeby
participativního  řízení  se  společností  AQE  advisors,  a.s.,  IČ:  269  54  770  dle



předloženého návrhu.

Termín: 30.4.2020

948/60/RM/2020 Záměr pronájmu garáží na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu garáže č. 4 ve dvorním traktu polikliniky, Malinovského 551,

Slavkov u Brna, o výměře 19 m2.

Nájemné je stanoveno ve výši 872 Kč/m2/rok a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  zveřejnění  záměru  pronájmu  garáže  č.  4  ve  dvorním  traktu  polikliniky,
Malinovského 551, Slavkov u Brna.

Termín: 27.3.2020

949/60/RM/2020 Pronájem prostor sloužících k podnikání - Koláčkovo náměstí 727

I. Rada města neschvaluje
uzavření smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání ve II. NP budovy Koláčkovo

náměstí 727, Slavkov u Brna, kanceláře č. 211 o výměře 50,60 m2, s EXACT DESIGN, s.r.o.,
se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 05925011. Smlouva bude uzavřena na

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 1000 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání ve II. NP budovy
Koláčkovo  náměstí  727,  Slavkov  u  Brna,  kanceláře  č.  211  o  výměře  50,60

m2,  smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  neurčitou  s  výpovědní  lhůtou  3  měsíce  a

nájemné stanoveno ve výši 2.750 Kč/m2/rok.

Termín: 31.3.2020

950/60/RM/2020 Pronájem prostor ve II.NP budovy Palackého náměstí č.p.89

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláří č. 3, 4, 5 o celkové výměře 51,30 m2 ve II.
NP  budovy  Palackého  náměstí  č.p.89,  684  01  Slavkov  u  Brna,  s  Českou  republikou  -
Generálním finančním ředitelstvím, Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22, IČ: 72080043.

Nájemné je stanoveno ve výši 2.350 Kč/m2/rok a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s ČR - GFŘ dle usnesení I.

Termín: 31.3.2020

951/60/RM/2020 Zpráva o činnosti oddělení DSA za rok 2019

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti oddělení dopravněsprávních agend za rok 2019.

952/60/RM/2020 Zpráva o činnosti odboru SÚÚP za rok 2019

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti odboru SÚÚP za rok 2019.

953/60/RM/2020 Zpráva o činnosti TSMS v roce 2019

I. Rada města bere na vědomí
předloženou " Zprávu o činnosti TSMS v roce 2019 "

954/60/RM/2020 Plán akcí a připravenost TSMS na rok 2020 + ceníky.

I. Rada města schvaluje
předložený " Plán akcí a připravenost TSMS na rok 2020 + ceníky ".

955/60/RM/2020 Odsouhlasení  zahájení  výběrového řízení  na  zhotovitele  rekonstrukce rozvodů
vody na TSMS včetně financování zakázky.

I. Rada města souhlasí
se zahájením výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce rozvodů voda na TSMS.

II. Rada města souhlasí
s financováním zakázky z investičního fondu TSMS.

956/60/RM/2020 Rozpočtové opatření TSMS č.1/2020

I. Rada města schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 550.000,-Kč z rezervního do investičního fondu TSMS.

957/60/RM/2020 Čeprání investičního fondu ZS - A

I. Rada města schvaluje
čerpání  investičního  fondu  Zámku  Slavkov  -  Austerliz,  příspěvkové  organizace,  ve  výši
126.489 Kč v souvislosti s vybudováním datové sítě.

958/60/RM/2020  Jmenování  členů  konkursní  komise  na  obsazení  pracovního  místa
ředitele/ředitelky Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace



I. Rada města určuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),  v  platném  znění  a  v  souladu  s  vyhláškou  č.  54/2005  Sb.,  o  náležitostech
konkursního řízení  a konkursních komisí,  v platném znění za zřizovatele členy konkursní
komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Tyršova Slavkov u
Brna, příspěvková organizace, Bc. Michala Boudného a Ing. Marii Jedličkovou, z nichž Bc.
Michal Boudný bude předsedou konkursní komise. 

II. Rada města jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),  v  platném  znění  a  s  ustanovením  §  166  odst.  2  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisí, v platném znění, a v souladu s usnesením č. 915/55/RM/2020 Rady
města Slavkova u Brna ze dne 02.03.2020 konkursní komisi ve složení:
Členové konkursní komise

Bc. Michal Boudný člen určený zřizovatelem - předseda

Ing. Marie Jedličková člen určený zřizovatelem

PhDr.  Renata  Horáková,

PhD.          
školní inspektor České školní inspekce

Mgr. Radka Bochníčková
Odborník  v  oblasti  státní  správy,  organizace  a  řízení
školství, personalistika

Mgr. Pavla Horáková psycholog

Mgr. Oldřich Vybíral člen určený ředitelem krajského úřadu

Mgr. Zdeněk Vičar pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace

RNDr. Kateřina Dvořáková    
člen školské rady

959/60/RM/2020 Zápis z jednání školské rady ZŠ Tyršova

I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 7/2020 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.

960/60/RM/2020  Zápis  do  1.ročníku  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace

I. Rada města bere na vědomí
informaci o zápisu do 1.  ročníku pro školní rok 2020/21 na Základní  škole Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace


