
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 65. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 4.5.2020

1012/65/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 64. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

111/8 z 8. schůze RM - 17. 12. 2018
990/61 z 61. schůze RM - 6. 4. 2020
999/63, 1004/63, 1005/63 z 63. schůze RM - 20. 4. 2020

    další úkoly trvají.

1013/65/RM/2020 Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 11.06.2012 - spol. Rostěnice, a.s.

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 11.06.2012 uzavřené mezi městem
Slavkov  u  Brna  a  společnosti  Rostěnice,  a.s.  sídlem  Rostěnice  166,  68201  Vyškov,  IČ:
63481821, jejímž předmětem se rozšiřuje předmět nájmu, a to o pozemek parc. č. 1083/29

orná půda v  k.ú.  Hodějice o celkové výměře 6.444m2  za roční  pachtovné ve  výši  4.004
Kč/ha.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 11.06.2012 uzavřené mezi
městem Slavkov u Brna a společnosti Rostěnice, a.s. sídlem Rostěnice 166, 68201
Vyškov,  IČ:  63481821,  jejímž  předmětem  se  rozšiřuje  předmět  nájmu  a  to  o

pozemek parc. č. 1083/29 orná půda v k.ú. Hodějice o celkové výměře 6.444m2.

Termín: 30.6.2020

1014/65/RM/2020  Návrh  na  uzavření  smlouvy  o  bezúplatném  užívání  nebytových  prostor  a
movitého majetku - HZS Jmk

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením smlouvy  o  bezúplatném  užívání  nebytových  prostor  a  movitého  majetku  v
předloženém  znění  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  Českou  republikou  -  Hasičským
záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno - Sever,
IČ: 70884099, jejímž předmětem je užívání stavebních objektů umístěných v areálu nové
hasičské stanice Slavkov u Brna blíže specifikovaných v příloze č. 1 k výše citované smlouvě.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy  o  bezúplatném užívání  nebytových  prostor  a  movitého
majetku v předloženém znění mezi městem Slavkov u Brna a Českou republikou -
Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1,
614 00 Brno - Sever, IČ: 70884099, jejímž předmětem je užívání stavebních objektů
umístěných v areálu nové hasičské stanice Slavkov u Brna blíže specifikovaných v
příloze č. 1 k výše citované smlouvě.

Termín: 30.6.2020

1015/65/RM/2020 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN ul. Jiráskova"

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. 1309, 1252, 1339, 5, 4, 1553/1, 1341, 1236, 1369, vše ostatní plocha, v
k.ú.  Slavkov  u  Brna,  které  jsou  v  majetku  města  (stavba  s  názvem  "Slavkov  NN  ul.
Jiráskova") 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 pozemků parc. č. 1309, 1252, 1339, 5, 4, 1553/1, 1341,
1236, 1369, vše ostatní plocha, v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem "Slavkov NN ul. Jiráskova") v předloženém znění.

Termín: 29.5.2020

1016/65/RM/2020 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Zahradní centrum

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  provizorní
přípojky VN/NN a mobilní trafostanice na pozemcích parc. č. 5208, 5328, 5331 a 5332 v k.ú.
Slavkov u Brna,  které jsou ve vlastnictví  města Slavkov u Brna, se společností  Zahradní
centrum a.s.,  Náměstí  Svornosti  2573/6,  616 00 Brno,  IČO: 07729693.  Součástí  dohody
bude vyhotovení výchozí revizní zprávy VN/NN.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
provizorní přípojky VN/NN a mobilní trafostanice na pozemcích parc. č. 5208, 5328,
5331 a 5332 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, se
společností  Zahradní  centrum  a.s.,  Náměstí  Svornosti  2573/6,  616  00  Brno,
IČO: 07729693. Součástí dohody bude vyhotovení výchozí revizní zprávy VN/NN.

Termín: 31.5.2020

1017/65/RM/2020 Žádost - Zahrádkářský svaz



I. Rada města souhlasí
s výsadbou komunitního sadu na částech pozemků parc.č. 5439 a 5466 v k.ú. Slavkov u Brna
dle  předložené  žádosti  Českého  zahrádkářského  svazu  Slavkov  u  Brna,  Československé
armády 252, 684 01 Slavkov u Brna.

1018/65/RM/2020 Deklarace potřebnosti a podpory sociálních služeb pro rok 2021

I. Rada města souhlasí
se systémem spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2021 podle
Pravidel JMK pro rok 2021  a deklaruje potřebnost a finanční podporu pro služby uvedené v
tabulce zařazené do skupiny A a C dle možností rozpočtu města za podmínky, že služby
úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.

poskytovatel druh služby kategorie

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

pečovatelská služba A

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

centrum denních služeb A

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

charitní  sociálně  právní
poradna

A

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

odlehčovací služba C

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  systém  spolufinancování  sociálních  služeb  pro  občany  Slavkovska  v  roce  2021
podle  Pravidel JMK pro rok 2021  a deklarovat potřebnost a finanční podporu v konkrétní
výši pro služby uvedené v tabulce zařazené do skupiny A a C za podmínky, že služby úspěšně
projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit  Deklaraci  potřebnosti  a  podpory  sociálních služeb  pro rok 2021 včetně
vypočtených částek dotací ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 30.9.2020

1019/65/RM/2020 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2019

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2019 v předloženém znění.

1020/65/RM/2020 Zpráva o činnosti senior taxi

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti senior taxi v předloženém znění.

1021/65/RM/2020 Prominutí poplatku za restaurační zahrádky



I. Rada města schvaluje
pro rok 2020 prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle OZV č.
4/2019 dle čl.  5 odst.  1 písm. b)  za umístění zařízení  pro poskytování prodeje a služeb
(restaurační  předzahrádky),  z  důvodu  zmírnění  ekonomických  dopadů  koronavirové
epidemie a souvisejících mimořádných opatření na jejich provozovatele.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit realizaci opatření podle bodu I. (prominutí místního poplatku za restaurační
zahrádky).

Termín: 4.5.2020

2. Mgr. Bohuslavu Fialovi

2.1. upozornit uživatele na dodržování čistoty v okolí  svých pronajatých restauračních
zahrádek (zmrzliny).

Termín: 15.5.2020

1022/65/RM/2020 Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2019

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2019.

1023/65/RM/2020 Přehled stížností za I. čtvrtletí roku 2020

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu stížností podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za I. čtvrtletí roku
2020. 

1024/65/RM/2020 Rozpočtové opatření ZS - A č. 1

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém
znění

1025/65/RM/2020 Rozpočtové opatření ZS - A č. 2

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém
znění

1026/65/RM/2020 Rozpočtové opatření ZS - A č. 3

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém
znění



1027/65/RM/2020 Vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací

I. Rada města schvaluje
vytvoření 4 pracovních míst v rámci VPP

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvkové organizace, v předloženém
znění

1028/65/RM/2020 Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace - ceník služeb na
školní rok 2020/2021

I. Rada města schvaluje
ceník služeb na období od 1.9.2020 do 31.8.2021, který předložila Základní škola Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

1029/65/RM/2020 Ceník služeb ZŠ Komenského

I. Rada města schvaluje
ceník  pronájmů Základní  školy  Komenského Slavkov  u  Brna,  příspěvková organizace  na
období  1. 9. 2020 - 30. 8. 2021.

1030/65/RM/2020 Přijetí finančního daru od Spolku rodičů a přátel ZŠ Komenského, Slavkov u Brna

I. Rada města souhlasí
s  přijetím  věcného  daru  Základní  školou  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace od Spolku rodičů a přátel ZŠ Komenského, Slavkov u Brna , který se skládá ze 4
sad pro výuku - tabule, dataprojektor, interaktivní pera, reproduktory.

1031/65/RM/2020 Rozpočtová změna ZŠ Komenského

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

Výnosy Kč

662       úroky z účtů         15 000

Náklady Kč

518 bankovní poplatky 15 000

1032/65/RM/2020 Rozpočtová změna ZŠ Komenského

I. Rada města schvaluje
rozpočtovou změnu Základní  škole Komenského Slavkov u Brna,  příspěvková organizace
takto.

Výnosy  Kč



648 RF                            101 549

648 RF      8 828

Náklady Kč

558 DDMH                       101 549 

501  spotřeba materiálu     8 828


