
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 73. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 29.6.2020

1106/73/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 72. schůze z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

842/49 z 49. schůze rady města - 13. 1. 2020
1048/67 z 67. schůze rady města - 18. 5. 2020
1079/70, 1081/70/1.1., 1082/70 z 70. schůze rady města - 1. 6. 2020
1096/72/1.1., 1096/72/1.2., , 1100/72 z 72. schůze rady města - 15. 6. 2020

    další úkoly trvají.

1107/73/RM/2020 Rozpočtové 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:

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

31
20 22 1036 5811 ŽP - MZe ČR - lesní hospodář -21 900

20 22 1036 5811 ŽP - Lesní hospodář 21 900

1108/73/RM/2020 Návrh na dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - pan Voňka

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13. 06. 2012 uzavřené s panem Petrem
Voňkou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  .  Dodatek nájemní  smlouvy bude uzavřen dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku č.  1.  k nájemní  smlouvě ze dne 13. 06. 2012 s panem
Petrem  Voňkou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  dle  podmínek  uvedených  v
důvodové zprávě.

Termín: 31.8.2020

1109/73/RM/2020 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Noskovi

I. Rada města souhlasí



s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  vodovodní
přípojky  a  přípojky  splaškové  kanalizace  a  dvou  parkovacích  stání  se  sjezdem  na
pozemku parc. č. 3750/77 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u
Brna, s manželi Mgr. Pavlem Noskem a Mgr. Katkou Noskovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ .

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  a  dvou  parkovacích  stání  se
sjezdem na pozemku parc. č. 3750/77 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna, s manželi Mgr. Pavlem Noskem a Mgr. Katkou Noskovou, oba
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 31.7.2020

1110/73/RM/2020 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Ficbauerovi

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu  na
pozemcích parc. č. 1480 a 3188/2 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města
Slavkov u Brna, s  manželi  Davidem a Veronikou Ficbauerovými,  oba bytem ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
sjezdu na pozemcích parc. č. 1480 a 3188/2 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve
vlastnictví  města Slavkov u Brna, s manželi  Davidem a Veronikou Ficbauerovými,
oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

Termín: 31.7.2020

1111/73/RM/2020 Výkup pozemků v rámci "Regenerace sídliště Nádražní" - Bajerovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výkup části pozemku parc. č. 5023, části pozemku parc. č. 5024 a pozemek parc. č.
5022, o celkové velikosti cca 284 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna za cenu 550 Kč/m2 od ing.
Ivo Bajera a ing. Jiřího Bajera,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Náklady spojené s
odkupem nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrh na výkup části pozemku parc. č. 5023, části pozemku parc. č.
5024 a pozemek parc. č. 5022, o celkové velikosti cca 284 m2 vše v k.ú. Slavkov u
Brna za cenu 550 Kč/m2 od ing. Ivo Bajera a ing. Jiřího Bajera, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Náklady spojené s odkupem nemovitosti hradí město. Daňové
povinnosti budou splněny dle platného zákona.



Termín: 20.7.2020

1112/73/RM/2020 Výkup pozemků v rámci "Regenerace sídliště Nádražní" - pí Chyťová

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výkup pozemku parc. č. 5009 a pozemku parc. č. 5010, o celkové velikosti 293 m2
vše v k.ú. Slavkov u Brna za cenu 250 Kč/m2 od paní Daniely Chyťové, bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ . Náklady spojené s odkupem nemovitostí (znalecký posudek, vklady do
katastru  nemovitostí,  atp)  hradí  město.  Daňové  povinnosti  budou  splněny  dle  platného
zákona.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrh na  výkup pozemku parc. č. 5009 a pozemku parc. č. 5010, o
celkové velikosti  293 m2 vše v k.ú.  Slavkov u Brna za cenu 250 Kč/m2 od paní
Daniely Chyťové, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . Náklady spojené s odkupem
nemovitostí (znalecký posudek, vklady do katastru nemovitostí, atp) hradí město.
Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

Termín: 20.7.2020

1113/73/RM/2020 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., příp. NN Rotreklová"

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. 1341, ostatní plocha - silnice, v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku
města (stavba s názvem "Slavkov u B., příp. NN Rotreklová") 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.  1341,  ostatní  plocha -  silnice, v  k.ú.
Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., příp. NN
Rotreklová") v předloženém znění.

Termín: 31.7.2020

1114/73/RM/2020 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka Slezák"

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. 3680, orná půda v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s
názvem "Slavkov u B., kab. smyčka Slezák") 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. 3680, orná půda v k.ú. Slavkov u Brna,
který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka Slezák") v
předloženém znění.

Termín: 31.7.2020

1115/73/RM/2020 Výzva k podání žádosti o účast na veřejné zakázce - studie Koláčkova náměstí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění výzvy k podání žádosti o účast na veřejné zakázce na vypracování urbanisticko-
architektonické studie Koláčkova náměstí. 

1116/73/RM/2020 Žádost EKOKLUBU PAMPELIŠKA

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 17.9.2018 s EKOKLUBEM PAMPELIŠKA, z.s.,
se sídlem Marefy 53, 685 01 Bučovice, IČ: 07013159, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 s EKOKLUBEM PAMPELIŠKA.

Termín: 15.7.2020

1117/73/RM/2020 Pronájem plochy v západních valech za zámkem Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se společností CORIDA CZ, s. r. o. se sídlem Královická 1607/54,

100 00 Praha 10, IČ: 27911713, na plochu o výměře 90 m2, která je umístěna v západních
valech za zámkem Slavkov u Brna na parc. č. 971, za nájemné 1 Kč/m2/den v k. ú. Slavkov
u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření nájemní smlouvy se společností CORIDA CZ, s. r. o. se sídlem Královická

1607/54,  100 00 Praha 10,  IČ:  27911713,  na plochu o výměře 90 m2,  která  se
nachází v západních valech za zámkem Slavkov u Brna na parc. č. 971 v k. ú. Slavkov
u Brna.

Termín: 31.7.2020

1118/73/RM/2020 Pronájem prostor v přízemí budovy Palackého náměstí č.p.89

I. Rada města schvaluje



uzavření smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí budovy Palackého

náměstí  č.p.89,  parc.č.  544,  katastrální  území  Slavkov  u  Brna,  o  výměře  148,7  m2,  s
Marcelou  Chmelovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  IČ:  44101139.  Nájemní
smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  neurčitou  s  výpovědní  lhůtou  3  měsíce  a  nájemné
stanoveno ve výši 246.400 Kč/rok

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy s Marcelou Chmelovou.

Termín: 1.7.2020

1119/73/RM/2020 Pronájem plochy v areálu kotelny Zlatá Hora

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o pronájmu prostor o výměře 15 m2 na parcele 1784/296 v k. ú. Slavkov u
Brna,  s  paní  Mgr.  Radmilou  Fialovou,  trvale  bytem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  .
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné

stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření smlouvy o pronájmu prostor o výměře 15 m2 na parcele 1784/296 v k. ú.
Slavkov u Brna,  s  paní  Mgr.  Radmilou Fialovou,  trvale  bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░  ░  .  Nájemní  smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s  výpovědní

lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok.

Termín: 10.7.2020

1120/73/RM/2020 Pronájem prostor pro chirurgickou ambulanci

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor v přízemí  budovy polikliniky, Malinovského

288  na  pozemcích  parcelní  číslo  1372/1  v   k.ú.  Slavkov u  Brna,  o  výměře  56,85  m2  s
přepočtem na 3 ordinační dny v týdnu, za nájemné 2.972 Kč/měsíc, se společností Chir4all
s.r.o. se sídlem Dukelská 780/13, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, IČ: 09112111. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy s Chir4all s.r.o.

Termín: 30.6.2020

1121/73/RM/2020 Poskytnutí práva pro umístění bankomatu

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se společností MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova



1442/1b, 140 28 Praha 4, Michle, IČ: 25672720, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy se společností MONETA Money Bank, a.s.

Termín: 1.7.2020

1122/73/RM/2020 Dodatek č. 4 s ČR - Úřadem práce

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 4.11.2005 s Českou
republikou - Úřadem práce ČR, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ: 72496991, v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 4 s ČR - Úřadem práce.

Termín: 31.8.2020

1123/73/RM/2020 Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín

I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města na rok 2020 - položky
"humanitární  účely"  Diecézní  charitě  Brno,  Oblastní  charitě  Hodonín  na provoz   Domácí
zdravotní péče a Hospicové péče v roce 2020 a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
předloženého znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. uzavřít  s  žadatelem veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  příspěvku  ve  schválené
výši.

Termín: 31.7.2020

1124/73/RM/2020 Petice za výstavbu Domova pro seniory v Bučovicích

I. Rada města materiál odkládá

1125/73/RM/2020 Změna č. 1 územního plánu

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit navýšení podlažnosti (ze dvou nadzemních podlaží plus podkroví na tři nadzemní
podlaží plus podkroví) a navýšení zastavitelnosti ( z 50% na 100%) pro pozemky parc. č.
 965 a parc. č. 964 v k. ú. Slavkov u Brna  - proluka vedle SC Bonaparte.



II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit navýšení zastavitelnosti ( z 50% na 100 %) pro pozemek parc. č. 70 v k. ú. Slavkov
u Brna - proluka vedle Husova č. p. 63.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. předložit  tuto  zprávu  k  projednání  zastupitelstvu  města  na  nejbližším  termínu
zasedání.

Termín: 20.7.2020

1126/73/RM/2020 Návrh pro další využití prostor hasičské zbrojnice

I. Rada města bere na vědomí
předloženou  zprávu  a  souhlasí  s  navrhovaným  využitím  prostor  hasičské  zbrojnice  pro
jednotku dobrovolných hasičů a pro krizové řízení města.

1127/73/RM/2020 Návrh smlouvy číslo 17030200 o nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami
komunálního odpadu a elektrozařízením

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  číslo  17030200  o  nakládání  s  nebezpečnými  a  ostatními  složkami
komunálního odpadu a elektrozařízením se společností RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16,
682 01 Vyškov, IČ 49435612 na dobu neurčitou.

1128/73/RM/2020 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 17030200

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy 17030200 na dobu zkušebního provozu od 01.07.2020 do 31.12.2020.

1129/73/RM/2020 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 17030107

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě 17030107 se společností Respono, a.s., Cukrovarská 486/16, 682
01 Vyškov, IČ 49435612 na zkušební dobu od 01.07.2020 do 31.12.2020.

1130/73/RM/2020 Zástupce města na mimořádnou valnou hromadu Respono, a. s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
delegovat  zástupce města na mimořádné valné  hromadě společnosti  RESPONO, a.s.,  IČ:
49435612, pana Bc. Michala Boudného, starostu města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci
nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora Eliáše, člena rady
města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem právním
jednáním akcionáře dle programu valné hromady, stanov a.s. a platných právních předpisů.

1131/73/RM/2020 Prodloužení servisních smluv kopírovacích strojů

I. Rada města souhlasí



1. s uzavřením tří Doplňků servisní smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX
typu  P3635  (výrobní  čísla  3962797490,  3884441691)  a  stroj  typu  WC3635  (výrobní
číslo 3968257535) se společností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno,
IČ: 25583735 v předložených zněních.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření tří Doplňků servisní smlouvy o provádění technické péče na strojích
XEROX typu P3635 (výrobní čísla 3962797490, 3884441691) a stroj typu WC3635
(výrobní číslo 3968257535) se společností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62,
636 00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

Termín: 17.7.2020

1132/73/RM/2020 Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování

I. Rada města schvaluje
uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  přenesení  výkonu  působnosti  v  oblasti  doručování  s
Českou poštou, s.p.,  IČO: 47114983 se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 dle
předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  přenesení  výkonu působnosti  v  oblasti
doručování s Českou poštou, s.p., IČO: 47114983 se sídlem Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1 dle předloženého návrhu.

Termín: 31.7.2020

1133/73/RM/2020 Schválení přijetí dotace z rozpočtu JMK

I. Rada města schvaluje
přijetí  dotace  ZS -  A  z  rozpočtu  Jihomoravského kraje  na podporu a  zkvalitnění  služeb
turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2020 ve výši 50.000,- Kč na
základě smlouvy v předloženém znění.

1134/73/RM/2020 Schválení přijetí dotací z rozpočtu Ministerstva kultury

I. Rada města schvaluje
přijetí dotací ZS - A z rozpočtu Ministerstva kultury v celkové výši 167.100,- Kč

1135/73/RM/2020 Schválení přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury

I. Rada města schvaluje
přijetí dotace ZS - A z rozpočtu Vinařského fondu ve výši 30.000 Kč

1136/73/RM/2020 Concentus Moraviae 2020 - dodatek smlouvy



I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu
třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE

1137/73/RM/2020 Změna v ceníku pronájmů ZŠ Komenského od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021

I. Rada města schvaluje
upravený  ceník  pronájmů  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace na období  1. 9. 2020 -31. 8. 2021.

1138/73/RM/2020 Funkční studium ředitelky ZŠ Komenského

I. Rada města bere na vědomí
splnění  podmínek  pro  výkon  funkce  úspěšným  ukončením  studia  pro  ředitele  škol  a
školských zařízení ředitelkou ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

1139/73/RM/2020 Školní klub ZŠ Komenského

I. Rada města bere na vědomí
informaci o činnosti školního klubu ZŠ Komenského Slavkov u Brna, p.o. ve školním roce
2020/21 .

1140/73/RM/2020 Program 14. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 14. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


