
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 63. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 20.4.2020

998/63/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 62. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

923/56 z 56. schůze RM - 9. 3. 2020
939/60/1.1., 939/60/2.1., 941/60, 943/60, 945/60, 947/60 z 60. schůze RM - 23. 3.
2020
961/61,  962/61,  963/61,  964/61,  965/61/1.1.,  966/61,  967/61,  968/70,  970/61,
971/61, 979/61, 980/61, 981/61, 982/61, 983/61, 987/61 z 61. schůze RM - 6. 4.
2020
995/62, 996/62, 997/62 z 62. schůze RM - 14. 4. 2020

    další úkoly trvají.

999/63/RM/2020  Věcné  břemeno  pro  E.ON  -  stavba  s  názvem  "Slavkov,  kabel  VN  smyčka  TS
Herold"

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.  2902 ostatní  plocha, v k.ú.  Slavkov u  Brna,  který je  v  majetku města
(stavba s názvem "Slavkov VN smyčka TS Herold") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  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.  2902 ostatní  plocha, v  k.ú.  Slavkov u
Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov VN smyčka TS Herold") v
předloženém znění.

Termín: 29.5.2020

1000/63/RM/2020 Žádost o výpůjčku - Ekoklub Pampeliška, z.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  výpůjčce  s  Ekoklubem  Pampeliška,  z.s.,  sídlem  Marefy  53,  685  01
Bučovice, IČ: 07013159, jejímž předmětem je užívání částí pozemků parc. č. 346/6 a 343/1
v k.ú. Slavkov u Brna vč. staveb na nich nacházejících se, dle přiložené žádosti a zákresu do
mapy.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce s Ekoklubem Pampeliška, z.s., sídlem Marefy
53,  685 01 Bučovice,  IČ: 07013159,  jejímž předmětem je  užívání  částí  pozemků
parc. č. 346/6 a 343/1 v k.ú. Slavkov u Brna vč. staveb na nich nacházejících se, dle
přiložené žádosti a zákresu do mapy.

Termín: 29.5.2020

1001/63/RM/2020 Návrh na dočasné prominutí a snížení nájemného

I. Rada města nesouhlasí
s vyhověním návrhu na dočasné prominutí a snížení nájemného, případně uplatnění práva
na slevu z nájemného vzniklého na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 13.03.2002
mezi městem Slavkov u Brna a společností outdoor akzent, s. r. o., sídlem Na strži 2097/63,
Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 0054591.

1002/63/RM/2020 Zpráva o činnosti odboru správních činností a živnostenského úřadu za rok 2019

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odboru správních činností a živnostenského úřadu za rok 2019.

1003/63/RM/2020 Zpráva o činnosti odd. Obecní živnostenský úřad za rok 2019

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odd. Obecní živnostenský úřad za rok 2019.

1004/63/RM/2020 Úřad práce ČR - prodloužení nájemního vztahu

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
4.11.2005 s Českou republikou, Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7,
PSČ  170 00,  IČ:  72496991,  na  prodloužení  termínu doby nájmu.  Jedná se  o   nebytové

prostory o celkové výměře 386,69 m2 v I. NP budovy Koláčkovo náměstí 727 postavené na
pozemku parc. č. 625/4 k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 4.

Termín: 27.4.2020

1005/63/RM/2020 Pronájem prostor - ordinace ORL

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  ve  II.NP  budovy  polikliniky

Tyršova 324, Slavkov u Brna, místnost č. 2.06 o výměře 20,20 m2, místnost č. 21,70 m2,



nájemné  je  stanoveno  ve  výši  900  Kč/m2/rok,  a  dále  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, se společností MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D., s.r.o., se sídlem Tyršova
324, Slavkov u Brna, IČ: 086 77 531. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je místnost č. 2.05 o výměře 15,80 m2 ve
II.  NP  budovy  polikliniky,  Tyršova  324,  Slavkov  u  Brna,  se  společností  MUDr.  Jana
Neuwirthová, Ph.D., s.r.o., se sídlem Tyršova 324, Slavkov u Brna, IČ: 086 77 531. Smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy  o  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání   a  smlouvy  o
výpůjčce.

Termín: 30.4.2020

1006/63/RM/2020 Ukončení výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce rozvodů vody na TSMS.

I. Rada města bere na vědomí
oznámení o ukončení výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce rozvodů vody na TSMS
včetně uzavření SOD se společností BOSS Engeneering Bučovice za částku 391.550,-Kč vč.
DPH.

1007/63/RM/2020 Neuhrazené pohledávky ZS - A z prosince 2019

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu neuhrazených pohledávek ZS - A z roku 2019.

1008/63/RM/2020 Zrušení žádosti o přidělení dotace JMK

I. Rada města bere na vědomí
informaci ZS-A o záměru zrušení žádosti o přidělení dotace z dotačního titulu JMK

II. Rada města bere na vědomí
informaci o jednáních ZS-A souvisejících s rušením či překládáním kulturních akcí


