
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 78. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 10.8.2020

1178/78/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 77. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

965/61/2.1. z 61. schůze rady města - 6. 4. 2020
1093/71 z 71. schůze rady města - 8. 6. 2020
1117/73, 1122/73, 1123/73 z 73. schůze rady města - 29. 6. 2020
1142/74/1.1., 1144/74 z 74. schůze rady města - 3. 7. 2020
1147/75, 1148/75 z 75. schůze rady města - 13. 7. 2020
1161/77, 1162/77, 1164/77, 1165/77, 1166/77, 1172/77, 1174/77, 1175/77 z  77.
schůze rady města - 27. 7. 2020

    další úkoly trvají.

1179/78/RM/2020 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Juránek"

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 01 České Budějovice 7, 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., kabel NN Juránek") 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 01 České Budějovice
7, 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., kabel NN Juránek")
v předloženém znění.

Termín: 31.8.2020

1180/78/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 01 České Budějovice, IČ: 28085400 týkající se
pozemku parc. č. 3583/2 a pozemku parc. č. 3583/5, ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna,
které jsou 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 01 České Budějovice,
IČ:  28085400 týkající  se  pozemku parc.  č.  3583/2  a  pozemku  parc.  č.  3583/5,
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
"Slavkov u B., kab. smyčka Řezníček") v předloženém znění.

Termín: 31.8.2020

1181/78/RM/2020 CETIN - zřízení služebnosti - HZS JMK

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/9,
Libeň, 190 00 Praha 9, týkající se pozemků parc. č. 343/15 a parc. č. 343/17,oba ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "16010-041584
VPIC Slavkov u Brna stanice HZS JMK") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  zřízení  služebnosti  se  společností  CETIN  a.  s.,
Českomoravská  2510/19,  Libeň,  190  00  Praha  9,  týkající  se  pozemků parc.  č.
343/15 a parc. č. 343/17, oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v
majetku města (stavba s názvem "16010-041584 VPIC Slavkov u Brna stanice HZS
JMK") v předloženém znění.

Termín: 31.8.2020

1182/78/RM/2020 Ukončení smlouvy o zemědělském pachtu dohodou + uzavření nové smlouvy -
zahrádka č. 26 v lokalitě Polní

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 orná půda v

k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 - zahrádky č. 26 nacházející se v lokalitě Polní s paní
Vlastou Blažkovou, trvalým pobytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dohodou.

II. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 orná půda v

k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 - zahrádky č. 26 nacházející se v lokalitě Polní s
paní Danou Tesařovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  ukončení  smlouvy  o  zemědělském  pachtu  dohodou  na  pozemek  parc.  č.

2690/12 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2  - zahrádky č.  26
nacházející  se v  lokalitě Polní  s  paní  Vlastou Blažkovou,  trvalým pobytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .



Termín: 31.8.2020

1.2. zajistit uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12

orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 - zahrádky č. 26 nacházející se
v lokalitě Polní s paní Danou Tesařovou, trvalým pobytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ .

Termín: 31.8.2020

1183/78/RM/2020 Výběr  zhotovitele  na  zakázku  "5.  aktualizace  územně analytických  podkladů
ORP Slavkov u Brna"

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého návrhu smlouvy o dílo "5. aktualizace územně analytických podkladů
ORP Slavkov  u  Brna"  se  společností  Urbanistické  středisko  Brno,  spol.  s.r.o.,  se  sídlem
Příkop 8, 602 00 Brno, IČ 18824463.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo "5. aktualizace územně analytických podkladů ORP
Slavkov u Brna" se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., se sídlem
Příkop 8, 602 00 Brno, IČ 18824463.

Termín: 31.8.2020

1184/78/RM/2020 Studie Koláčkova náměstí - výsledek výběru účastníků VZ

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  vypracování  urbanisticko-architektonické  studie  Koláčkova
náměstí  s  Ing.  arch.  Zbyňkem  Musilem,  Pechova  1557/11,  615  00  Brno-Židenice,  IČ:
72455268 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  vypracování  urbanisticko-architektonické  studie  Koláčkova
náměstí  se  společností  M2AU  s.r.o.,  Údolní  222/5,  602  00  Brno,  IČ:  08230544  v
předloženém znění.

III. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  vypracování  urbanisticko-architektonické  studie  Koláčkova
náměstí  se  společností  ATELIER  RAW  s.r.o.,  Domažlická  148/12,  612  00  Brno,  IČ:
28299442 v předloženém znění.

IV. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  vypracování  urbanisticko-architektonické  studie  Koláčkova
náměstí se společností ellement architects s.r.o., Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČ: 05274885 v
předloženém znění.

V. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  vypracování  urbanisticko-architektonické  studie  Koláčkova
náměstí se společností Rusina Frei s.r.o., Bubenská 225/49, 170 00 Praha, IČ: 02308002 v
předloženém znění.



VI. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování urbanisticko-architektonické studie
Koláčkova náměstí s Ing. arch. Zbyňkem Musilem, Pechova 1557/11, 615 00 Brno-
Židenice, IČ: 72455268 v předloženém znění.

Termín: 31.8.2020

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování urbanisticko-architektonické studie
Koláčkova  náměstí  se  společností  M2AU  s.r.o.,  Údolní  222/5,  602  00  Brno,  IČ:
08230544 v předloženém znění.

Termín: 31.8.2020

3. Ing. Petru Lokajovi

3.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování urbanisticko-architektonické studie
Koláčkova náměstí se společností ATELIER RAW s.r.o., Domažlická 148/12, 612 00
Brno, IČ: 28299442 v předloženém znění.

Termín: 31.8.2020

4. Ing. Petru Lokajovi

4.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování urbanisticko-architektonické studie
Koláčkova náměstí  se společností  ellement architects s.r.o.,  Vysoká 1029, 760 01
Zlín, IČ: 05274885 v předloženém znění.

Termín: 31.8.2020

5. Ing. Petru Lokajovi

5.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování urbanisticko-architektonické studie
Koláčkova  náměstí  se  společností  Rusina  Frei  s.r.o.,  Bubenská  225/49,  170  00
Praha, IČ: 02308002 v předloženém znění.

Termín: 31.8.2020

1185/78/RM/2020 BD Litavská - zveřejnění záměru prodeje

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje bytů a pozemků v k.ú. Slavkov u Brna:

pozemek  parc.  č.  2690/85,  Litavská  1483,  byt  č.  1483/1  včetně  podílu  na  společných
částech domu o velikosti  398/2310;  byt č.  1483/2 včetně podílu  na společných částech
domu o velikosti  478/2310; byt č.  1483/3 včetně podílu na společných částech domu o
velikosti  478/2310; byt č. 1483/4 včetně podílu na společných částech domu o velikosti
478/2310; byt č. 1483/5 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310,

pozemek  parc.  č.  2690/84,  Litavská  1484,  byt  č.  1484/2  včetně  podílu  na  společných
částech domu o velikosti  478/2624,  byt č.  1484/4 včetně podílu  na společných částech
domu o velikosti  478/2624; byt č.  1484/5 včetně podílu na společných částech domu o
velikosti 583/2624,



pozemek parc.č. 2690/83, Litavská 1485, byt č. 1485/2 včetně podílu na společných částech
domu o velikosti  478/2633,  byt č.  1485/4 včetně podílu na společných částech domu o
velikosti  478/2633, byt č. 1485/5 včetně podílu na společných částech domu o velikosti
586/2633,

pozemek parc.č. 2690/82, Litavská 1486, byt č. 1486/1 včetně podílu na společných částech
domu o velikosti  398/2310; byt č.  1486/2 včetně podílu na společných částech domu o
velikosti  478/2310; byt č. 1486/3 včetně podílu na společných částech domu o velikosti
478/2310; byt č. 1486/4 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310;
byt č. 1486/5 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310,

pozemek  parc.  č.  2690/81,  Litavská  1487,  byt  č.  1487/1  včetně  podílu  na  společných
částech domu o velikosti  398/2310;  byt č.  1487/2 včetně podílu  na společných částech
domu o velikosti  478/2310; byt č.  1487/3 včetně podílu na společných částech domu o
velikosti  478/2310; byt č. 1487/4 včetně podílu na společných částech domu o velikosti
478/2310; byt č. 1487/5 včetně podílu na společných částech domu 478/2310.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje.

Termín: 14.8.2020

1186/78/RM/2020 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Michálková

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, s paní
Renátou  Michálkovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  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 Renátou Michálkovou.

Termín: 31.8.2020

1187/78/RM/2020 Žádost o finanční příspěvek na vydání knihy

I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního daru Mgr. Dagmar Klobasové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , na vydání knihy "Malíř neumírá" ve výši 15.000 Kč.

II. Rada města schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi městem Slavkov u Brna jako dárcem a paní Mgr. Dagmar
Klobásovou jako obdarovaným, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá



1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření Darovací smlouvy mezi městem Slavkov u Brna jako dárcem a paní
Mgr. Dagmar Klobásovou jako obdarovaným, v předloženém znění.

Termín: 19.8.2020

1188/78/RM/2020 Domov pro seniory Sokolnice - žádost o finanční příspěvek

I. Rada města schvaluje
poskytnutí  finančního daru Domovu pro seniory Sokolnice,  příspěvková organizace,  sídlo
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, IČO: 00209392 na aktivizační činnost ve výši 10.000 Kč.

II. Rada města schvaluje
uzavření  Darovací  smlouvy  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  jako  dárcem  a  Domovem pro
seniory Sokolnice, příspěvková organizace jako obdarovaným, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  Darovací  smlouvy  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  jako  dárcem  a
Domovem  pro  seniory  Sokolnice,  příspěvková  organizace  jako  obdarovaným,  v
předloženém znění.

Termín: 19.8.2020

1189/78/RM/2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, ZS-A

I. Rada města schvaluje
uzavření  předložené  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje  na
realizaci  projektu  "Veteranfest  Slavkov  2020",   mezi  Jihomoravským  krajem,  se  sídlem
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337,  jako poskytovatelem, městem Slavkov
u  Brna  jako  zřizovatelem  a  Zámkem  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvkovou  organizací  jako
příjemcem.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Evě Oubělické, DiS.

1.1. zajistit uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje  na  realizaci  projektu  "Veteranfest  Slavkov  2020",   mezi  Jihomoravským
krajem,  se  sídlem  Žerotínovo  nám.  449/3,  601  82  Brno,  IČ:  70888337,   jako
poskytovatelem,  městem Slavkov u  Brna jako  zřizovatelem a  Zámkem Slavkov -
Austerlitz, příspěvkovou organizací jako příjemcem.

Termín: 31.8.2020

1190/78/RM/2020 Rozpočtové opatření TSMS č.9/2020

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č.9/2020 dle předložené důvodové zprávy.


