
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 79. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 24.8.2020

1191/79/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 78. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

1168/77, 1176/77 z 77. schůze rady města - 27. 7. 2020
1180/78, 1181/78, 1185/78, 1186/78, 1187/78, 1188/78 z 78. schůze rady města -
10. 8. 2020

    další úkoly trvají.

1192/79/RM/2020 Soubor rozpočtových 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:

Č.
RO

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

Výdaje
(Kč)

40
71 71 4122 33191 214

OVV  -  Dotace  JMK -  Tenkrát  ve
Slavkově 1805

722 000

71 71 3319 5169 33191 214 OVV - Tenkrát ve Slavkově 1805 722 000

41

30 32 4122 16020 214
ZS-A  -  Dotace  JMK  -  účelová
neinvestiční

50 000

30 32 3315 5331 16020 214
ZS-A  -  účelová  nein.  dotace  -
Zkvalitnění služeb IC

50 000

42

60 61 4111 98193
VV  -  Dotace  MF  ČR  -  Volby  do
Senátu a kraj. zastupitel.

254 000

60 61 6115 5021 98193
VV  -  Volby  do  Senátu  a  kraj.
zastupitel. - ostat. os. nákl.

254 000

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

Č.
náv.
RO

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

Výdaje
(Kč)

43

20 21 3322 5169 1901
SÚ  -  Snížení  položky  -  podíl  k
dotaci MPZ

-1 150 000

71 71 6409 5901
OVV  -  Navýšení  položky  -
nespecifikované rezervy

1 150 000



44

20 22 1334
ŽP - Odvody za odnětí zemědělské
půdy

800

20 22 3722 2111 37221 ŽP - Třídění odpadu 8 500

20 22 3769 2212 ŽP - Pokuty 25 000

30 36 1341 FO - Poplatek ze psů 4 800

30 36 1381 FO -  Daň z hazardních her 131 800

30 36 6171 2143 FO - Kurzové rozdíly 900

40 41 6171 2119 IR - Věcná břemena 9 100

50 50 6171 2329 OSV - Úhrada -  sociální pohřeb 12 700

60 61 1361 1923 VV -  Občanské průkazy 17 500

60 61 3639 2212 VV - Sankční platby pokuty 11 500

60 61 6171 2329
VV  -  Ostatní  nedaňové  příjmy
jinde nezařezené

2 000

60 63 1361 DSH - Správní poplatky 112 800

60 63 2219 2111 DSH - Parkovací karty 9 000

60 63 2223 2212 3156 DSH - Správní řízení radar 756 400

60 63 2299 2212 DSH -Pokuty 74 900

71 71 6409 5901
OVV - Nav. pol. - nespecifikované
rezervy

1 177 700

45

40 41 3322 6121 549
IR  -  Zrušení  pol.  zámecký  park
INTERREG

-13 000
000

40 41 2212 6121 516
IR  -  Navýšení  pol.  -  ul.
Malinovského 

500 000

40 41 3111 6121 571
IR  -  Navýšení  pol.  -  projektová
dokumentace nová MŠ

1 500 000

40 41 2229 5137 504
IR  -  Navýšení  pol.  -  dopravní
značení

100 000

40 41 2219 6121 57420
IR  -  Zařazení  nové  položky  -
Rekonstrukce  komunikace  a
chodníků části ulice Tyršova

4 500 000

40 41 2219 6121 574201
IR  -  Zařazení  nové  položky  -
chodník ul. Pod Vinohrady

500 000

40 41 3639 6130 55
IR  -  Navýšení  položky  -  výkupy
pozemků

100 000

71 71 6409 5901
OVV  -  Navýšení  pol.
nespecifikované rezervy

5 800 000

40 41 2219 5171 57420
IR  -   Chodník  v  parku  ulice
Tyršova - oprava

-450 000

40 41 2219 6121 57420
IR -  Rekonstrukce komunikace a
chodníků  části  ulice  Tyršova  -
investice

450 000

46

30 36 4111 98024 FO - Jednorázový příspěvek obcím 8 645 000

71 71 6409 5901
OVV - Nav. pol. - nespecifikované
rezervy

8 645 000

III. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění zastupitelstvu města ke



schválení.

Termín: 28.8.2020

1193/79/RM/2020 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2020

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí roku 2020 v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  rozbory  hospodaření  města  Slavkov  u  Brna  za  II.  čtvrtletí  2020  v
předloženém znění zastupitelstvu města.

Termín: 30.9.2020

1194/79/RM/2020 Rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí roku 2020

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2020 v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí
roku 2020.

Termín: 7.9.2020

1195/79/RM/2020 Závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2019

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
projednat a vzít na vědomí závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2019 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO ŽLaP 2019  v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  závěrečný účet DSO ŽLaP 2019 zastupitelům města v předloženém znění.

Termín: 30.9.2020

1196/79/RM/2020 Majetkoprávní převod - pan Ing. Hynek Charvat

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit úplatný majetkoprávní převod části pozemku parc. č. 2690/193 - ostatní plocha,

zeleň v k.ú.  Slavkov u Brna o výměře cca 40 m2  z  vlastnictví  města Slavkov u Brna do



vlastnictví  pana  Ing.  Hynka Charvata,  bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  za  cenu  327
Kč/m2 bez  DPH.  Náklady  spojené  s  převodem nemovitosti  (geometrický  plán,  znalecký
posudek,  správní  poplatky,  atp.)  hradí  kupující.  Daňové  povinnosti  budou  splněny  dle
platného zákona.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města úplatný majetkoprávní převod části pozemku parc. č.

2690/193  -  ostatní  plocha,  zeleň  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  o  výměře  cca  40  m2  z
vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví  pana Ing. Hynka Charvata, ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  za  cenu  327  Kč/m2.  Náklady  spojené  s  převodem
nemovitosti  (geometrický  plán,  znalecký  posudek,  správní  poplatky,  atp.)  hradí
kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

Termín: 7.9.2020

1197/79/RM/2020 Majetkoprávní vypořádání - pan Marek Žemla

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit úplatný převod části pozemku parc. č. 3727/1 orná půda o výměře 52 m2 v k. ú.
Slavkov  u  Brna  ve  vlastnictví  pana  Marka  Žemly  v  zastoupení  opatrovníkem paní  Marií
Žemlovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za cenu dle znaleckého posudku č.
4213-071-2020,  tedy  za  10  726  Kč.  Náklady  související  s  převodem  nemovitosti
(geometrický plán, znalecký posudek a správní poplatky) uhradí město. Daňové povinnosti
budou splněny dle platné legislativy. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  na  úplatný  převod  části  pozemku  parc.  č.

3727/1 orná půda o výměře 52 m2 v k. ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví pana Marka
Žemly  v  zastoupení  opatrovníkem paní  Marií  Žemlovou,  oba  bytem  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za cenu dle znaleckého posudku č. 4213-071-2020, tedy za 10
726 Kč.  Náklady související  s  převodem nemovitosti  (geometrický plán,  znalecký
posudek a správní poplatky) uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle
platné legislativy. 

Termín: 7.9.2020

1198/79/RM/2020 Směna pozemků v lokalitě Vinohrady - pan Sušil

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu části pozemku ve vlastnictví města Slavkov u Brna parc. č. 3647/3 orná půda

v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 155 m2  za pozemky ve vlastnictví pana Karla Sušila,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , tedy za část pozemku parc. č. 3645/3 orná půda o

výměře cca 133 m2  a pozemek parc. č.  3623/33 orná půda o výměře 22 m2,  vše v k.ú.
Slavkov u Brna. Náklady (na geometrický plán a správní poplatky) budou hrazeny z poloviny
městem  a  z  poloviny  panem  Sušilem.   Daňové  povinnosti  budou  splněny  dle  platného
zákona.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návh  směny  části  pozemku  ve  vlastnictví  města

Slavkov u Brna parc. č. 3647/3 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 155 m2

za pozemky ve vlastnictví pana Karla Sušila, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,

tedy za část pozemku parc. č. 3645/3 orná půda o výměře cca 133 m2 a pozemek

parc. č. 3623/33 orná půda o výměře 22 m2 , vše v k.ú. Slavkov u Brna. Náklady (na
geometrický plán a správní poplatky) budou hrazeny z poloviny městem a z poloviny
panem Sušilem. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

Termín: 31.8.2020

1199/79/RM/2020 Výstavba Mirror ul. Nerudova

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uzavřít se společností Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013 Smlouvu o realizaci stavby na
majetku Povodí Moravy, s.p., číslo smlouvy 1337/200-SML, dle předloženého návrhu.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uzavřít se společností MIRROR Development s.r.o., 277 41 036, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
spolupráci,  budoucích  převodech  infrastruktury  a  zřízení  práva  provést  stavbu dle
předloženého návrhu.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do  ZM návrh  na  uzavření  Smlouvy  a  Dodatku  č.  1  ve  věci  vybudování
infrastruktury pro bytové domy společnosti MIRROR Development dle bodu I. a II.
usnesení.

Termín: 7.9.2020

1200/79/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 panem Pavlem Červinkou, 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 panem Pavlem Červinkou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3

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

Termín: 31.8.2020



1201/79/RM/2020 Palackého náměstí - nabíjecí stanice pro elektromobily

I. Rada města souhlasí

se záměrem zveřejnění pronájmu části pozemku o výměře cca. 30 m2 parc.č. 527 - ostatní
plocha  v k.ú. Slavkov u Brna. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění pronájmu části pozemku o výměře cca. 30 m2 parc.č. 527 - ostatní
plocha  v k.ú. Slavkov u Brna. 

Termín: 25.9.2020

1202/79/RM/2020 Pacht pozemku parc. č. 3029/2 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Stehlík

I. Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 3029/2 ovocný sad o výměře 1200 m2

v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  ve  vlastnictví  města  dle  přiložené  mapky  s  panem  Milanem
Stehlíkem,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ s ročním pachtovným ve výši 1
680,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 3029/2 ovocný sad o

výměře 1 200 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené mapky s
panem Milanem Stehlíkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ s ročním
pachtovným ve výši 1 680,-Kč.

Termín: 30.9.2020

1203/79/RM/2020 Uzavření pachtovní smlouvy - zahrádka č. 4 Polní

I. 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 95 m2 - zahrádky č. 4 nacházející se v lokalitě Polní s paní
Marií Polachovou, bytem Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

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

orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 95 m2 - zahrádky č. 4 nacházející se v
lokalitě Polní s paní Marií Polachovou, bytem Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna.

Termín: 30.9.2020

1204/79/RM/2020 Žádost o užívání veřejného prostranství



I. Rada města souhlasí

s poskytnutím veřejného prostranství  o výměře 2 m2  Mgr. Adamu Kutějovi,  ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░ ░░  IČ: 66605890 na parc.č. 224 k. ú. Slavkov u Brna na Palackého náměstí
k umístění reklamního stánku dne 1.9.2020  od 08:30 od 16:00 hod. Za užívání veřejného
prostranství  bude  vybrán  poplatek  dle  Obecně  závazné  vyhlášky  č.  4/2019  o  místních
poplatcích za užívání veřejného prostranství.

1205/79/RM/2020 Dodatek č. 2 k dohodě o podmínkách vybudování stavby - JUDr. Jan Kovařík

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého dodatku č. 2 k dohodě o podmínkách vybudování stavby sjezdu
na pozemcích parc. č. 284, 285, 286/1 a 448 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví
města Slavkov u Brna, s JUDr. Janem Kovaříkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  dodatku  č.  2  dohody  o  podmínkách  vybudování
stavby sjezdu na pozemcích parc. č. 284, 285, 286/1 a 448 v k.ú. Slavkov u Brna,
které jsou ve vlastnictví  města Slavkov u Brna,  s JUDr. Janem Kovaříkem, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Termín: 30.9.2020

1206/79/RM/2020 Likvidace srážkových vod - zámek Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
realizaci  projektu:  "Hospodaření  se  srážkovými  vodami  zámku  Slavkov  u  Brna"  dle
předloženého projektového záměru a gestorem projektu starostu města.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností ASIO TECH spol. s r.o., Kšírova 552, 619 00 Brno, IČ:
489 10 848 na vypracování projektové dokumentace na akci: "Hospodaření se srážkovými
vodami zámku Slavkov u Brna", dle předloženého návrhu smlouvy.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností ASIO TECH spol. s r.o., Kšírova 552,
619  00  Brno,  IČ:  489  10  848  na  vypracování  projektové  dokumentace  na  akci:
"Hospodaření  se  srážkovými  vodami  zámku  Slavkov  u  Brna",  dle  předloženého
návrhu smlouvy.

Termín: 31.8.2020

1207/79/RM/2020 Záměr prodeje vitrín

I. Rada města schvaluje
záměr vyřazení vitrín z napoleonské expozice z majetku města.



1208/79/RM/2020 Čerpání Fondu správy majetku

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  čerpání  Fondu  správy  majetku  na  akci  "Poliklinika  -  garáže  a  betonová  plocha
dvora" v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit  na  jednání  zastupitelstva  města  ke  schválení  návrh  na  čerpání  Fondu
správy majetku na akci "Poliklinika - garáže a betonová plocha dvora"

Termín: 7.9.2020

1209/79/RM/2020 Žádost města Vyškova

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
spolufinancovat služby sociální rehabilitace poskytovatele PIAFA Vyškov, z.ú.  na rok 2021
ve výši 170.000 Kč.

1210/79/RM/2020 Dofinancování sociálních služeb v roce 2020

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  o poskytnutí dotace na rok 2020 s
poskytovatelem sociálních služeb Diecézní charitou Brno, IČ 44990260, ve výši 99.090 Kč, z
toho 75.000 Kč pro pečovatelskou službu a 24.090 Kč pro centrum denních služeb.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit žádost Charity k projednání zastupitelstvu města.

Termín: 7.9.2020

1211/79/RM/2020 Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb
pro rok 2021

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních
služeb pro rok 2021.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit program ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 7.9.2020

1212/79/RM/2020 Žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora podnikání



I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace z programu Podpora podnikání a uzavření veřejnoprávních smluv s  níže
uvedenými žadateli v předloženém znění:
David Pospíšil, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
MVDr. Vahang Babayan, ░░░░ ░░░░ ░
Marcela Chmelová, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
Mell, s. r. o., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

1213/79/RM/2020 Žádost o individuální dotaci - Centrum Ententyky, z. s.

I. Rada města schvaluje
poskytnutí  individuální  dotace  Centrum  Ententyky,  z.s.,  sídlo  Heršpice  91,  684  01,  IČ:
27060195 ve výši 25.000 Kč.

II. Rada města schvaluje
uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  individuální  dotace  se  spolkem  Centrum
Ententyky, u. z., sídlo Heršpice 91, 684 01 , IČ: 27060195, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se spolkem
Centrum Ententyky, z.s., IČ: 27060195.

Termín: 28.8.2020

1214/79/RM/2020 Přehled stížností za II. čtvrtletí roku 2020

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu stížností podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za II. čtvrtletí roku
2020. 

1215/79/RM/2020 Rozpočtové opatření ZS-A č.5

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ZS - A č. 5 dle předložené důvodové zprávy

1216/79/RM/2020 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

1217/79/RM/2020 Program 15. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje



program 15. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


