
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 90. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 2.11.2020

1314/90/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 89. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

1108/73 z 73. schůze rady města - 29. 6. 2020
1296/88 z 88. schůze rady města - 19. 10. 2020

    další úkoly trvají.

1315/90/RM/2020 Prodej částí pozemku - ulice Luční

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 2690/74 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna

o celkové výměře cca 492 m2 dle předložených žádostí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádosti od manželů Chlupových, od paní
Mgr. Elišky Rozkydalové a pana JUDr. Jiřího Ptáčka.

Termín: 31.12.2020

1316/90/RM/2020 Polní hnojiště - majetkoprávní převody STAVBA

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit stanovisko znalců k rozdílným cenám v jejich posudcích.

Termín: 30.11.2020

1.2. projednat možnost  nabytí  stavby polního hnojiště  včetně pozemků do vlastnictví
města.

Termín: 30.11.2020



1317/90/RM/2020 Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury - SŽ

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  smlouvy  s  vlastníkem  technické  infrastruktury  řešící
úpravu komunikace na parc. č. 5085 v k.ú. Slavkov u Brna, která je ve vlastnictví města, se
společností  Správa  železnic,  státní  organizace,  Dlážděná  1003/7,  110  00  Praha  1,  IČO:
70994234.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury
řešící  úpravu  komunikace  na  parc.  č.  5085  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  která  je  ve
vlastnictví  města,  se  společností  Správa  železnic,  státní  organizace,  Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234.

Termín: 30.11.2020

1318/90/RM/2020 Dětské hřiště Zlatá Hora - návrh rekonstrukce

I. Rada města schvaluje
realizaci  projektu  rekonstrukce  dětského  hřiště  na  Zlaté  Hoře  dle  předloženého
projektového záměru a gestorem projektu starostu města.

II. Rada města schvaluje
podání  žádosti  o  poskytnutí  dotačních prostředků Nadace ČEZ na rekonstrukci  dětského
hřiště na Zlaté Hoře v intencích důvodové zprávy. 

III. Rada města ukládá

1. Ing. Richard Podborský

1.1. zajistit  podání  žádosti  o  poskytnutí  dotačních  prostředků  Nadace  ČEZ  na
rekonstrukci dětského hřiště na Zlaté Hoře v intencích důvodové zprávy. 

Termín: 31.12.2020

1319/90/RM/2020 Zahájení VZ - revitalizace zámeckého parku

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky:  "Revitalizace  zámeckého  parku"  dle  předloženého  návrhu
zadávací dokumentace s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČO: 26285363



2/ Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno, IČO: 44961367
3/ SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČO: 26961474
4/ PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO: 27713130
5/ STAVOS Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČO: 65277911

III. Rada města schvaluje
uvedené členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Mgr. Petr Kostík, Mgr. Milan Konečný, Mgr. Eva Oubělická, Ing. Petr Lokaj, Ing.
Dalibor Kašpar
Náhradníci: Ing. Marie Jedličková, Ing. Hynek Charvat, Bc. Libor Eliáš, Mgr. Jiří Blažek, Ing.
Petr Janek, Mgr. Michaela Filipiecová

1320/90/RM/2020  Výsledek  VZ  -  Rekonstrukce  betonové  pojezdové  plochy  dvora  v  areálu
Polikliniky

I. Rada města rozhoduje
na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek o  vyloučení  uchazeče  ALZO,  s.r.o.,
Havlíčkova 24,  682 01 Vyškov,  IČ:  60737999 ze  zadávacího řízení  na veřejnou zakázku
"Rekonstrukce betonové pojezdové plochy dvora v areálu Polikliniky".

II. Rada města rozhoduje
že  na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  na  veřejnou  zakázku  na
akci  "Rekonstrukce  betonové  pojezdové  plochy  dvora  v  areálu  Polikliniky",
byla  nejvýhodnější  nabídka  předložena  uchazečem  Edma,  s.r.o.,  Drnovice  708,  683  04
Drnovice, IČ: 25558391.

III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce betonové pojezdové plochy dvora v areálu
Polikliniky" se společností  Edma, s.r.o.,  Drnovice 708,  683 04 Drnovice,  IČ:  25558391 v
předloženém znění.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce betonové pojezdové plochy
dvora  v  areálu  Polikliniky"  se  společností  Edma,  s.r.o.,  Drnovice  708,  683  04
Drnovice, IČ: 25558391 v předloženém znění.

Termín: 9.11.2020

1321/90/RM/2020 Žádost o prodloužení nájemních smluv - paní Krahulová, paní Chumchálová, paní
Švancarová

I. Rada města schvaluje
uzavření  nájemní  smlouvy  na  pronájem  bytu  č.  4,  Zlatá  Hora  1237,  Slavkov  u  Brna,  s
paní  Jiřinou Krahulovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  .  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. 7, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, s paní
Věrou  Chumchálovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  .  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. 2, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s paní
Olgou  Švancarovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  .  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  paní  Jiřinou  Krahulovou,  paní  Věrou
Chumchálovou a paní Olgou Švancarovou.

Termín: 30.11.2020

1322/90/RM/2020 Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě č. FP 14 (FAMILY POINT)

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  1  k  Licenční  smlouvě  č.  FP  14  pro  výkon  souboru  práv  duševního
vlastnictví,  které  tvoří  národní  ochrannou  známku  FAMILY  POINT  místo  pro  rodinu  s
Centrem pro rodinu a sociální péči Brno, IČ 44991584, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. zajistit uzavření předmětného dodatku.

Termín: 18.12.2020

1323/90/RM/2020 Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny

I. Rada města bere na vědomí
obsah jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 2 /2020.

1324/90/RM/2020 Čerpání rezervního fondu ZS-A

I. Rada města bere na vědomí



Žádost o čerpání z Rezervního fondu ZS-A a žádost ZS-A o schválení rozpočtového opatření
č.6. dle předložené důvodové zprávy.

II. Rada města schvaluje
rozpočtového opatření č. 6 v předloženém znění.

1325/90/RM/2020 Rozpočtové opatření TSMS č.13/2020

I. Rada města souhlasí
s výše uvedenými změnami v rozpočtu TSMS, dle rozpočtového opatření č. 13/2020.


