
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 68. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 25.5.2020

1063/68/RM/2020  Výsledek  konkurzního  řízení  na  ředitele/ředitelku  Základní  školy  Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace

I. Rada města v souladu
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění  pozdějších  předpisů,  s  ustanovením  §  166  odst.  2  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, § 122 odst.2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 222/2010
Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů:

1. bere  na  vědomí  zápis  z  jednání  konkurzní  komise  pro  konkurzní  řízení  na  obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková
organizace ze dne 19.05.2020

2. jmenuje s  účinností  od 01.08.2020 Mgr.  Jiřího Půčka, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ na pracovní místo ředitele Základní školy Tyršova Slavkov u Brna,
příspěvková organizace

3. stanovuje  s  účinností  od  01.08.2020 řediteli  Základní  školy  Tyršova  Slavkov  u  Brna,
příspěvkové organizace Mgr. Jiřímu Půčkovi plat dle předloženého platového výměru

1064/68/RM/2020 Soubor rozpočtových opatření II

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:

Č. SRO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

20
71 72 4116 33063 MAP - Dotace 1 140 100

71 72 3299 5011 33063 MAP - Osobní náklady 1 140 100

21
71 71 3399 5169 33994 OVV - Zař. nové pol. - Náhrada kulturních akcí cílených na slavkovské občany 250 000

71 71 6409 5901 OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy -250 000

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření v předloženém znění zastupitelstvu města:

Č.
SRO

Č.
náv. ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)



RO

24
40 41 2219 6121 578 IR - Navýšení pol. - Studie Koláčkovo nám. 200 000

40 41 6171 6121 570 IR - Snížení pol. - Veřejná architektonická soutěž SCB -200 000

III. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit rozpočtové opatření v předloženém znění zastupitelstvu města.

Termín: 30.6.2020

1065/68/RM/2020 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Budíková

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  vodovodní
přípojky a  přípojky splaškové kanalizace na pozemcích parc. č.  2023, 2020/3,  2026/1 a
2022/2 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s paní Lenkou
Budíkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
vodovodní  přípojky  a  přípojky  splaškové  kanalizace na pozemcích  parc.  č.  2023,
2020/3, 2026/1 a 2022/2 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města
Slavkov u Brna, s paní Lenkou Budíkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Termín: 30.6.2020

1066/68/RM/2020 Koláčkovo náměstí - změna návrhu řešení

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit zajištění nového stavebně architektonického řešení lokality Koláčkovo náměstí od
ulice Slovákova po ulici Brněnská formou, která je popsána v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrh na zajištění nového stavebně architektonického řešení lokality
Koláčkovo náměstí od ulice Slovákova po ulici Brněnská formou, která je popsána v
důvodové zprávě.

Termín: 8.6.2020

1067/68/RM/2020 Územní studie krajiny pro ORP Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
realizaci  projektu:  "Územní  studie  krajiny  pro  ORP  Slavkov  u  Brna"  dle  předloženého



projektového záměru a gestorem projektu místostarostku města.

1068/68/RM/2020 Žádosti o poskytnutí dotace z programu "Podpora veřejně prospěšných činností"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí  dotace  z  programu  "Podpora  veřejně  prospěšných  činností"  a  uzavření
veřejnoprávních smluv s  níže uvedenými žadateli v předloženém znění:

Název žadatele Sídlo IČ/datum nar. Požad. částka

Pavel Boudný Slovanská 1304, Slavkov u Brna ░░░░ ░ 17.500

Vojtěch Andrla Jiráskova 1223, Slavkov u Brna ░░░░ ░░ 34.000

MK AUSTERLITZ Hradební 38, Slavkov u Brna 26989301 38.500

Moravský rybářský svaz Špitálská 951, Slavkov u Brna 00557251 41.500

ZO Českého zahrádkářského svazu Čs. armády 252, Slavkov u Brna 70901767 48.000

Myslivecký spolek Slavkov u Brna Nerudova 269, Slavkov u Brna 49408194 42.000

ZO Českého svazu chovatelů Polní 1423, Slavkov u Brna 66597617 34.000

Junák - svaz skautů a skautek ČR sídl. Nádražní 1664, Slavkov u Brna 65841832 42.000

Tennis club Austerlitz, s.r.o. Kaunicova 633, Slavkov u Brna 29352673 45.500

Austerlitz Adventure Mánesova 434, Slavkov u Brna 48838713 42.000

SK BEACHVOLLEYBALL SLAVKOV Lidická 298, Slavkov u Brna 61730149 34.000

TJ Sokol Slavkov u Brna Husova 7, Slavkov u Brna 42660271 17.500

Ski Žabiny z.s. K Babě 9, 621 00  Brno 06497799 14.000

Divadelní spolek Slavkov u Brna Malinovského 2, Slavkov u Brna 22607536 32.500

Modeláři RC letadel Hrušky 135, 683 52 07720882 14.000

Abc Baby, z. s. Újezd II. 284, Kobeřice u Brna 07358971 31.000

MTZ Slavkov u Brna Čs. armády 317, Slavkov u Brna 26967804 17.000

Ekoklub Pampeliška, z.s. Marefy 53, 685 01  Bučovice 7013159 11.000

Montyplus, z.s. Školní 703, 683 52  Křenovice 8849650 34.000

Centrum Ententyky, z.s. Heršpice 91, 684 01 27060195 11.000

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotace z programu "Podpora veřejně prospěšných činností" a uzavření
veřejnoprávních smlouvy s níže uvedenými žadateli v předloženém znění.

Název žadatele Sídlo IČ/datum nar. Požad. částka

SK FBC Slavkov u Brna sídl. Nádražní 1182, Slavkov u Brna 22757805 70.000

SK Slavkov u Brna Čs. armády 943, Slavkov u Brna 42660467 68.000

Klub seniorů Slavkov u Brna, z.s. Polní 1144, Slavkov u Brna 8013977 51.000



III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  dotace  -  Podpora  veřejně
prospěšných činností.

Termín: 29.5.2020

2. Bc. Michalu Boudnému

2.1. předložit  zastupitelstvu  města žádosti  o  poskytnutí  dotace z  programu "Podpora
veřejně prospěšných činností": SK FBC Slavkov u Brna, SK Slavkov u Brna a Klub
seniorů Slavkov u Brna.

Termín: 29.5.2020

1069/68/RM/2020 Schválení peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti VaK, a. s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit peněžitý vklad města do základního kapitálu společnosti Vodovody a
kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov - Město, 682 01 Vyškov, IČO
49454587 (dále jen "společnost") za těchto podmínek:

zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových kmenových
akcií  na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy:
jeden tisíc korun českých),
emisní kurz těchto akcií, který bude činit 1.000 Kč, bude splacen peněžitým vkladem,
akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty
určeným zájemcům, z toho: Město Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého
nám ěstí 65, PSČ 684 01, IČO: 00292311, 944 kusů,
emisní  kurz 944 kusů akcií,  které budou nabídnuty městu,  bude splacen peněžitým
vkladem s tím, že podrobné podmínky pro upisování akcií a splácení emisního kurzu
akcií jsou popsány v textu smlouvy o upsání akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení a
je jeho nedílnou součástí,
místem upisování bude sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská
410/13, Vyškov - Město, 682 01 Vyškov,
lhůta  pro  upisování:  dva  týdny,  přičemž  prvním  dnem  této  lhůty  bude  první  den,
následující  po  uplynutí  lhůty  pro  upsání  akcií  s  využitím  přednostního  práva.
Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně,
proti  peněžité  pohledávce  společnosti  vůči  městu  na  splacení  emisního  kurzu  akcií
upsaných  městem  ve  výši  944.000  Kč  budou  smlouvou  o  započtení  vzájemných
pohledávek,  jejíž  text  tvo  ří  přílohu  tohoto  usnesení  a  je  jeho  nedílnou  součástí,
započteny peněžité pohledávky města vůči společnosti ve výši 944.000 Kč, s tím, že se
jedná o následující peněžité pohledávky:

peněžitou pohledávku ve výši 168.000 Kč, vyplývající ze smlouvy  č. P/04/2007 o pronájmu    a provozování

zařízení  vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 2. 4. 2007 mezi městem Slavkov u Brna a společnos.,

a. 

peněžitou pohledávku ve výši 543.000 Kč, vyplývající ze smlouvy  č. P/05/2007 o pronájmu    a provozování

zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 2. 4. 2007 mezi městem Slavkov u Brna a společnos.,

b. 

peněžitou pohledávku ve výši 61.000 Kč, vyplývající  ze smlouvy č. P/06/2007 o pronájmu a provozování

zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 2. 4. 2007 mezi městem Slavkov u Brna a společnos.,

c. 

peněžitou pohledávku ve výši 168.000 Kč, vyplývající ze smlouvy  č. P/07/2007 o pronájmu    a provozováníd. 



zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 2. 4. 2007 mezi městem Slavkov u Brna a společnos.,

peněžitou pohledávku ve výši  4.000 Kč,  vyplývající  ze  smlouvy č.  P/03/2010 o pronájmu a  provozování

zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 22. 7. 2010 mezi městem Slavkov u Brna a společnos.,

e. 

pokud proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných městem
nebudou  započteny  peněžité  pohledávky  města  vůči  společnosti,  je  město  povinno
splatit emisní kurz upsaných akcií na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u Komer
ční banky, a.s., pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit text smlouvy o upsání akcií  a text smlouvy o započtení vzájemných pohledávek,
týkající  se  města,  které  tvoří  přílohu  tohoto  usnesení  a  jsou  jeho  nedílnou  součástí.  V
případě, že některý z akcionářů využije přednostního práva upsat příslušnou část nových
akcií, bude text smlouvy o upsání akcií a text smlouvy o započtení vzájemných pohledávek
příslušně upraven; totéž platí i pro případné formální úpravy textu obou těchto smluv.

1070/68/RM/2020 Rozpočtové opatření TSMS č.5/2020

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření TSMS č.5/2020 v předloženém znění.

1071/68/RM/2020 Rozpočtové opatření TSMS č.6/2020

I. Rada města schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 150.000,-Kč z rezervního do investičního fondu TSMS a
čerpání investičního fondu na opravu technologie filtrace na koupališti.

1072/68/RM/2020 Mimořádná odměna řediteli TSMS

I. Rada města uděluje
panu Petru Zvonkovi mimořádnou odměnu 25.000 Kč za hladký průběh zimní údržby, jarní
úklid města, péči o zeleň a předčasný svoz bioodpadu.

1073/68/RM/2020 Doplnění programu 13. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
upravený program 13. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


