
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 75. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 13.7.2020

1145/75/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 74. schůze z období 2018 - 2022

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

považuje za splněné body:

940/60 z 60. schůze rady města - 23. 3. 2020
1045/67 z 67. schůze rady města - 18. 5. 2020
1077/70, 1083/70 z 70. schůze rady města - 1. 6. 2020
1092/71 z 71. schůze rady města - 8. 6. 2020
1109/73, 1111/73, 1112/73, 1113/73, 1114/73, 1119/73, 1125/73, 1131/73 z  73.
schůze rady města - 29. 6. 2020
1141/74, 1143/74 z 74. schůze rady města - 3. 7. 2020

    další úkoly trvají.

1146/75/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku v k.ú. Slavkov u Brna - pan Ing. Hynek Charvat

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2690/193 ostatní plocha -

zeleň v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 100m2.

Termín: 31.7.2020

1147/75/RM/2020  Věcné  břemeno  pro  E.ON  -  stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  kab.  smyčka
Řezníček"

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. 3583/2, ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města
(stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka Řezníček") 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. 3583/2, ostatní plocha v k.ú. Slavkov u
Brna,  který  je  v  majetku  města  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  kab.  smyčka
Řezníček") v předloženém znění.



Termín: 31.7.2020

1148/75/RM/2020 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Hujňák

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu  a
přípojky  splaškové  kanalizace  a  vodovodní  přípojky  na  pozemku  parc.  č.  2497/1 v  k.ú.
Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s panem Bedřichem Hujňákem,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
sjezdu a přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky na pozemku parc. č.
2497/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s panem
Bedřichem Hujňákem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

Termín: 31.7.2020

1149/75/RM/2020 Žádost - Zahrádkářský svaz

I. Rada města souhlasí
s výsadbou komunitního sadu a s udržováním vysázených dřevin po dobu minimálně 10 let
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.

1150/75/RM/2020 Dodatek č.  1  k SoD -  projektová  dokumentace "Výměna střešního pláště ZŠ
Komenského"

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností UNIFEST spol. s r.o., IČ: 255 09 888
na zajištění projektové dokumentace na akci: "Výměna střešního pláště ZŠ Komenského" ve
znění dle důvodové zprávy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností UNIFEST spol. s r.o.,
IČ: 255 09 888 na zajištění projektové dokumentace na akci:  "Výměna střešního
pláště ZŠ Komenského" ve znění dle důvodové zprávy.

Termín: 31.7.2020

1151/75/RM/2020 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Čmielová

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s paní
Alenou Čmielovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou do 31.12.2022 s nájemným dle aktuálního ceníku nájemného pro obecní



byty.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Alenou Čmielovou.

Termín: 31.7.2020

1152/75/RM/2020 Vznik odlehčovací služby

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odložení záměru vzniku odlehčovací služby na území města z roku 2021 na rok 2022
z  důvodu  ekonomické  ztrátovosti  provozu  této  služby  o  kapacitě  5  míst  a  nastupující
ekonomické krizi.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  investiční  záměr  rekonstrukce  potřebných  prostor  pro  tuto  službu,  projednat
finanční spoluúčast obcí ORP na provozu této služby.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit zprávu na jednání zastupitelstva města.

Termín: 20.7.2020

1153/75/RM/2020 Petice za výstavbu Domova pro seniory v Bučovicích

I. Rada města se seznámila s předloženým materiálem a bere tento na vědomí.

1154/75/RM/2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

I. Rada města schvaluje
uzavření  předložené  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje  na
realizaci akce "Tenkrát ve Slavkově 1805" mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí
3,  601  82  Brno,  IČO:  70888337,  jako  poskytovatelem  a  městem  Slavkov  u  Brna  jako
příjemcem.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
realizaci akce "Tenkrát ve Slavkově 1805".

Termín: 17.7.2020

1155/75/RM/2020 Napoleonské hry 2020

I. Rada města bere na vědomí
informace o akci Napoleonské hry 2020 konané dne 15. 8. 2020.



1156/75/RM/2020 Rozpočtová změna ZŠ Komenského

I. Rada města schvaluje
změnu rozpočtu Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace:
1.  napojení  části  rezervního  fondu  organizace  ve  výši  200.000  Kč   (  kapitola  648  )  na
kapitolu  511 oprava a udržování
2. navýšení kapitoly 622 (výnosy z prodeje a služeb)  a kapitoly 501 (spotřeba materiálu) o
300. 000 Kč.


