
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 81. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 7.9.2020

1221/81/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 80. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

852/50 z 50. schůze rady města - 27. 1. 2020
1018/65 z 65. schůze rady města - 4. 5. 2020
1097/72 z 72. schůze rady města - 15. 6. 2020
1150/75 z 75. schůze rady města - 13. 7. 2020
1163/77/1.1., 1163/77/1.2., 1167/77, 1173/77 z 77. schůze rady města - 27. 7. 2020
1182/78/1.1.,  1183/78,  1184/78/2.1.,  1184/78/4.1.,  1189/78  z  78.  schůze  rady
města - 10. 8. 2020
1192/79,  1193/79,  1194/79,  1195/79,  1196/79,  1197/79,  1198/79,  1199/79,
1200/79, 1201/79, 1203/79, 1208/79, 1210/79, 1211/79, 1213/79 z 79. schůze rady
města - 24. 8. 2020
1218/80 z 80. schůze rady města - 27. 8. 2020

    další úkoly trvají.

1222/81/RM/2020 Prodej pozemku - pan Žigrai

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u

Brna o výměře cca 40 m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u

Brna o výměře cca 40 m2.

Termín: 30.9.2020

1223/81/RM/2020 Parkování u golfového hřiště

I. Rada města schvaluje
realizaci projektu: "Parkování u golfového hřiště" dle předloženého projektového záměru ve
variantě 3 a gestorem projektu starostu města.

II. Rada města schvaluje
zajištění  studie  proveditelnosti  "Parkování  u  golfového  hřiště"  v  rozsahu  dle  důvodové
zprávy po zajištění financování.



III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit vypracování studie proveditelnosti "Parkování u golfového hřiště" v rozsahu
dle důvodové zprávy po zajištění financování. 

Termín: 31.12.2020

1224/81/RM/2020 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Buchtová

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu,
vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 1196/4 a 1209 v
k.ú.  Slavkov u  Brna,  které jsou ve vlastnictví  města  Slavkov u  Brna,  s  paní  JUDr.  Marií
Buchtovou, bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
sjezdu, vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na pozemcích parc. č.
1196/4 a 1209 v  k.ú.  Slavkov u Brna,  které jsou ve vlastnictví  města Slavkov u
Brna, s paní JUDr. Marií Buchtovou, bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .

Termín: 30.9.2020

1225/81/RM/2020 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Türkovi

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu,
vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 1196/4 a 1209 v
k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s manželi Ing. Tomášem
Türkem  a  Mgr.  Michaelou  Türkovou,  oba  bytem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  ,  v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby
sjezdu, vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na pozemcích parc. č.
1196/4 a 1209 v  k.ú.  Slavkov u Brna,  které jsou ve vlastnictví  města Slavkov u
Brna, s manželi Ing. Tomášem Türkem a Mgr. Michaelou Türkovou, oba bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 30.9.2020

1226/81/RM/2020 Žádost o užívání veřejného prostranství - občerstvení

I. Rada města nesouhlasí
s  poskytnutím  veřejného  prostranství  na  Palackého  náměstí  ve  Slavkově  u  Brna  Ing.



Michaele  Filipové,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  IČ:  09256199  k  umístění  pojízdné
prodejny občerstvení. 

II. Rada města souhlasí
s poskytnutím veřejného prostranství na parkovišti na ulici Boženy Němcové ve Slavkově u
Brna  Ing.  Michaele  Filipové,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  ,  IČ:  09256199  k
umístění pojízdné prodejny občerstvení ve dnech pondělí, středa, pátek.

1227/81/RM/2020 Pacht zahrádky č. 54 v lokalitě 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 108 m2 - zahrádky č. 54 nacházející se v lokalitě Polní s
paní Ludmilou Kellnerovou, bytem Polní 1334, 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 108 m2 - zahrádky č. 54 nacházející
se v lokalitě Polní s paní Ludmilou Kellnerovou, trvalým pobytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ .

Termín: 30.9.2020

1228/81/RM/2020 Zahájení VZ - rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Tyršova a Pod Vinohrady

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  na  stavební  práce,  při  kterých  bude  provedena
rekonstrukce  zpevněných  ploch  na  ulici  Tyršova  a  vybudován  nový  chodník  na  ul.  Pod
Vinohrady, dle předloženého návrhu zadávacích podmínek soutěže.

II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:
1/ Edma s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice, IČ: 25558391,
2/ IP Solution for your living s.r.o., Brno-Líšeň, Líšeň, Bednaříkova 2893/1a, IČ:04526058,
3/ SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, IČ: 48035599.

III. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
členové: Bc. Libor Eliáš, Ing. Petr Lokaj, Mgr. Martina Polášková, p. Petr Zvonek, Ing. Petr
Janek,
náhradníci: Ing.  Hynek  Charvat,  Ing.  Marie  Jedličková,  Ing.  Dalibor  Kašpar,  Ing.  Rudolf
Václavík, Mgr. Miroslav Lstibůrek.

1229/81/RM/2020 OPZ V80 - výběr zhotovitele

I. Rada města rozhoduje
na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, že na veřejnou zakázku
Tvorba strategických dokumentů ve městě Slavkov u Brna 1. část "Metodika strategického



řízení města" byla podána nejvhodnější nabídka předložená uchazečem společností Obce v
datech, s.r.o., IČ: 057 55 875.

II. Rada města rozhoduje
na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, že na veřejnou zakázku
Tvorba  strategických  dokumentů  ve  městě  Slavkov  u  Brna  2.  část  "Strategie
architektonického  rozvoje  města  Slavkov  u  Brna"  byla  podána  nejvhodnější  nabídka
předložená uchazečem společností AQE advisors, a.s., IČ: 269 54 770.

III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Obce v datech, s.r.o., IČ: 057 55 875 na zpracování
"Metodiky strategického řízení města" dle předloženého návrhu smlouvy. 

IV. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností AQE advisors, a.s.,  IČ: 269 54 770 na zpracování
"Strategie  architektonického  rozvoje  města  Slavkov  u  Brna"  dle  předloženého  návrhu
smlouvy. 

V. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností Obce v datech, s.r.o., IČ: 057 55 875
na  zpracování  "Metodiky  strategického  řízení  města"  dle  předloženého  návrhu
smlouvy. 

Termín: 30.9.2020

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností AQE advisors, a.s., IČ: 269 54 770 na
zpracování  "Strategie  architektonického  rozvoje  města  Slavkov  u  Brna"  dle
předloženého návrhu smlouvy. 

Termín: 30.9.2020

1230/81/RM/2020 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - krizový byt

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25.09.2019 k bytu č. 1, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Marcelou Jovsajovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,

obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31.12.2020 za smluvní nájemné 103 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s paní Marcelou Jovsajovou.

Termín: 30.9.2020

1231/81/RM/2020 Žádost o  prodloužení  nájemních smluv -  pan Dvořáček,  paní  Žemlová a paní
Floriánová



I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s panem
Janem Dvořáčkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou do 31.12.2022 s nájemným dle aktuálního ceníku nájemného pro obecní byty.

II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Zlatá Hora 1357, Slavkov u Brna, s paní
Renatou Žemlovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou do 31.12.2022 s nájemným dle aktuálního ceníku nájemného pro obecní
byty.

III. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, Litavská 1496, Slavkov u Brna, s paní
Jitkou Floriánovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou do 31.12.2022 s nájemným dle aktuálního ceníku nájemného pro obecní byty.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  nájemních  smluv  s  panem  Janem  Dvořáčkem,  paní  Renatou
Žemlovou a paní Jitkou Floriánovou.

Termín: 30.9.2020

1232/81/RM/2020 Peněžitý dar - Hudební nástroje "Preisinger"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí peněžitého daru společnosti Hudební nástroje "Preisinger", spol. s r. o., Kubíkova
2, 628 00  Brno, IČ: 18826750, na výdaje spojené s uspořádáním koncertu Johann Strauss
"Z operety do operety", dne 12.09.2020, ve výši 12.000 Kč.

II. Rada města schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi městem Slavkov u Brna jako dárcem a společností Hudební
nástroje "Preisinger", spol. s r. o. 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
společností  Hudební  nástroje  "Preisinger",  spol.  s  r.  o.  jako  obdarovaným,  v
předloženém znění.

Termín: 11.9.2020

1233/81/RM/2020 Připravenost ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace na školní
rok 2020/21

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace



na školní rok 2020/21

1234/81/RM/2020 ZŠ Tyršova Slavkov u Brna - zpráva o připravenosti na školní rok 2020/21

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace na
školní rok 2020/2021. 

1235/81/RM/2020 MŠ Zvídálek - zajištění stravy

I. Rada města bere na vědomí
Zajištění  způsobu stravování  dětí  na  odloučeném pracovišti  MŠ Koláčkovo  náměstí  107,
Slavkov u Brna, po dobu nemoci kuchařky.

1236/81/RM/2020 DDM - ceník zájmového vzdělávání

I. Rada města schvaluje
ceník zájmového vzdělávání  Domu dětí a  mládeže, příspěvková organizace na školní  rok
2020/2021 v předloženém znění.

1237/81/RM/2020 Obecně závazná vyhláška města Slavkov u  Brna o  stanovení  koeficientů pro
výpočet daně z nemovitých věcí

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  Obecně  závaznou  vyhlášku  města  Slavkov  u  Brna  o  stanovení  koeficientů  pro
výpočet daně z nemovitých věcí v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit OZV zastupitelstvu města v předloženém znění.

Termín: 30.9.2020

1238/81/RM/2020 Návrh rozpočtového opatření č. návrhu 48

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh rozpočtového opatření č. návrhu 48 v předloženém znění:

Č. SRO
Č. náv.

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

48
80 81 6171 5192 MěÚ - Soudní náhrady 350 000

71 71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy 350 000

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. přeložit návrh rozpočtového opatření v předloženém znění zastupitelstvu města.



Termín: 30.9.2020

1239/81/RM/2020 Stanovení odměny ředitelce ZS-A za 1. pololetí roku 2020

I. Rada města schvaluje
výši navrhované odměny pro ředitelku ZS-A za 1. pololetí roku 2020.


