
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 72. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 15.6.2020

1094/72/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 71. schůze RM z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

716/41 z 41. schůze RM - 18. 11. 2019
1042/67, 1052/67, 1057/67 z 67. schůze RM - 18. 5. 2020
1065/68 z 68. schůze RM - 25. 5. 2020
1074/69/1.1. z 69. schůze RM - 26. 5. 2020
1076/70, 1080/70, 1081/70/2.1. z 70. schůze RM - 1. 6. 2020
1088/71, 1089/71, 1090/71 z 71. schůze RM - 8. 6. 2020

    další úkoly trvají.

1095/72/RM/2020 Věcné břemeno pro GasNet, s.r.o.- pan Libor Antoš

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení  věcného břemene se společností  GasNet,  s.r.o.,  sídlem Klíšská

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, v předloženém znění, týkající se pozemků parc. č.
525/1 a 623, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jejíž vlastníkem je město, a to dle
předloženého geometrického plánu č. 3662b-75/2020.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s. r. o., sídlem Klíšská
940/96,  Klíše,  400 01  Ústí  nad  Labem,  IČ:  27295567,  v  předloženém znění,  týkající  se
pozemku parc. č. 623 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, a to
dle přiloženého geometrického plánu č. 3662a-68/2020.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o.,
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, v předloženém znění, týkající
se pozemků parc. č. 525/1 a 623 ostatní plocha, vše v k.ú. Slavkov u Brna, jejiž
vlastníkem je město, a to dle přiloženého geometrického plánu č. 3662b-75/2020.

Termín: 31.7.2020

1.2. zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s. r. o.,
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, v předloženém
znění, týkající se pozemku parc. č. 623 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jehož



vlastníkem je město, a to dle přiloženého geometrického plánu č. 3662a-68/2020.

Termín: 31.7.2020

1096/72/RM/2020 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, přeložka NN SPAR kruháč"

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. 2712/1, 2703/12, vše ostatní plocha, v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v
majetku  města  (stavba  s  názvem "Slavkov,  přeložka NN SPAR kruháč")  v  předloženém
znění.

II. 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. 2713/1, ostatní plocha, v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem "Slavkov, přeložka NN SPAR kruháč") v předloženém znění.

III. 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. 2712/1, 2703/12, vše ostatní plocha, v
k.ú.  Slavkov  u  Brna,  které  jsou  v  majetku  města  (stavba  s  názvem  "Slavkov,
přeložka NN SPAR kruháč") v předloženém znění.

Termín: 31.7.2020

1.2. 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. 2713/1, vše ostatní plocha, v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov, přeložka NN SPAR
kruháč") v předloženém znění.

Termín: 31.7.2020

1097/72/RM/2020  Žádost  o  výpůjčku  -  Náboženská  obec  Církve  československé  husitské  v
Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  výpůjčce  s  Náboženskou  obcí  Církve  československé  husitské  ve
Slavkově u Brna, se sídlem Jiráskova 959, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 67028454, jejímž
předmětem je užívání nebytového prostoru parc. č.  968 v k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  výpůjčce  s  Náboženskou  obcí  Církve  československé



husitské ve Slavkově u Brna, se sídlem Jiráskova 959, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
67028454, jejímž předmětem je  užívání  nebytového prostoru parc.  č.  968 v  k.ú.
Slavkov u Brna.

Termín: 30.6.2020

1098/72/RM/2020 Cyklostezka Slavkov u Brna - Křenovice

I. Rada města schvaluje
realizaci projektu: "Cyklostezka Slavkov u Brna - Křenovice" dle předloženého projektového
záměru a gestorem projektu starostu města.

1099/72/RM/2020 Změna členů likvidační a škodní komise města Slavkov u Brna

I. Rada města odvolává
předsedu likvidační a škodní komise Bc. Stanislava Mašu.

II. Rada města jmenuje
předsedu a členy likvidační a škodní komise v předloženém složení
předseda: Vojtěch Lstibůrek
člen: Marie Jílková
člen: Bc. Zdeněk Pavlík

1100/72/RM/2020 Žádost o vrácení nájemného - paní Severinová

I. Rada města schvaluje
vrácení  nájemného  bez  záloh  na  služby  spojených  s  nájmem  bytu  paní  Anně
Severinové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit vrácení nájemného paní Anně Severinové.

Termín: 30.6.2020

1101/72/RM/2020 Návštěvní řád ZS-A

I. Rada města bere na vědomí
informaci  o  aktualizovaném  návštěvním  řádu  Zámku  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvkové
organizace.

1102/72/RM/2020 Ceník pronájmu koníren ZS-A

I. Rada města schvaluje



návrh ceníku pro krátkodobé komerční pronájmy horního bloku severní části koníren ZS-A.

1103/72/RM/2020 MŠ Zvídálek - žádost o povolení výjimky

I. Rada města schvaluje
výjimku  z  počtu  dětí  ve  třídách  v  Mateřské  škole  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, na školní rok 2020/2021 v uvedeném rozsahu.

1104/72/RM/2020 MŠ Zvídálek -žádost o možnost přijetí finančního daru

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
přijetí finančního daru ve výši 20.000,-Kč dle předložené zprávy.

1105/72/RM/2020 DDM - prázdninový provoz

I. Rada města bere na vědomí
předložený plán prázdninových činností v DDM Slavkov u Brna ve školním roce 2019/2020.


