
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 91. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 16.11.2020

1326/91/RM/2020 Plnění usnesení rady města z 1. až 90. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

1279/86 z 86. schůze rady města - 5. 10. 2020
1297/88, 1298/88, 1304/88/III/1.1. z 88. schůze rady města - 19. 10. 2020
1316/90/1.1., 1320/90 z 90. schůze rady města - 2. 11. 2020

    další úkoly trvají.

1327/91/RM/2020 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí 2020

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

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

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

Termín: 31.12.2020

1328/91/RM/2020 Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2021

I. Rada města projednala
návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2021 v předloženém znění a návrh akceptuje.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
projednat  a  schválit  návrh  rozpočtu  města  Slavkov u  Brna   na  rok  2021  v  podrobnosti
závazných ukazatelů rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2021 v předloženém znění.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uhrazení schodku rozpočtu a splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
na položce 8124,  formou úhrady z  Třídy 8 -  Financování,  položkou 8115 - Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech města Slavkov u Brna ve výši 63.474.800 Kč
v předloženém znění.

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města



schválit  usnesení  k  zmocnění  rady  města  Slavkov  u  Brna  schvalovat  a  provádět  změny
rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření:

u závazného ukazatele rozpočtu - Třída 4 - Přijaté transfery a s tím související změny
výdajových  ukazatelů  podle  účelu  přijatého  transferu  nebo  specifikace  přiřazeným
účelovým znakem

1. 

schvalovat změny rozpočtu na rok 2021 pokud se nemění velikost závazného ukazatele2. 
u závazného ukazatele rozpočtu - Třídy 2 - Nedaňové příjmy - přijaté neinvestiční dary,
Třídy 3 - Kapitálové příjmy - přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku a s tím
související změny výdajových ukazatelů

3. 

schvalovat  zapojení  nevyčerpaných  dotací,  vratek  dotací  a  příspěvků  na  základě
finančního vypořádání a s tím související změny rozpočtu

4. 

schvalovat zapojení smluvních závazků - výdajů, které byly provedeny v předchozím
roce, ale nebyly uhrazeny a s tím související změny rozpočtu

5. 

V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  usnesení  k  zmocnění  rady  města  Slavkov  u  Brna  schvalovat  a  provádět  změny
rozpočtu na rok 2020 do konce roku 2020 k zajištění plynulého hospodaření města Slavkov
u Brna.

VI. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2021 k projednání a schválení
na zastupitelstvo města v předloženém znění.

Termín: 31.12.2020

1329/91/RM/2020 Pravidla rozpočtového provizoria města Slavkov u Brna na rok 2021

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Pravidla rozpočtového provizoria města Slavkov u Brna na rok 2021 v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  Pravidla  rozpočtového provizoria  města Slavkov u  Brna  na  rok  2021 v
předloženém znění zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 31.12.2020

1330/91/RM/2020  Návrh  střednědobého  výhledu  rozpočtu  města  Slavkov  u  Brna  na  období
2022-2025

I. Rada města projednala
návrh  střednědobého  výhledu  rozpočtu  města  Slavkov  u  Brna  na  období  2022-2025  v
předloženém znění a návrh akceptuje.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  návrh  střednědobého  výhledu  rozpočtu  města  Slavkov  u  Brna  na  období



2022-2025 v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  střednědobého výhledu  rozpočtu  na  období
2022-2025 v předloženém znění.

Termín: 31.12.2020

1331/91/RM/2020 Návrh plánu tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plán tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2021 v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit zastupitelstvu města plán tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města
Slavkov u Brna na rok 2021 v předloženém znění.

Termín: 31.12.2020

1332/91/RM/2020 Rozbory hospodaření VHČ za III. čtvrtletí roku 2020

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za III. 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 III. čtvrtletí
roku 2020.

Termín: 7.12.2020

1333/91/RM/2020 Fond správy majetku - aktualizace

I. Rada města materiál odkládá

1334/91/RM/2020 Tvorba a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2021

I. Rada města materiál odkládá

1335/91/RM/2020 Návrh plánu VHČ pro rok 2021

I. Rada města materiál odkládá



1336/91/RM/2020 Budoucí odkup části pozemku - pan Holásek

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc.  č.  3189/77 v k.ú.

Slavkov u Brna o výměře 16 m2 z vlastnictví pana Mojmíra Holáska, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░ do vlastnictví města Slavkov u Brna za celkovou cenu 6 400 Kč (400 Kč za m2). Vše
za podmínky vybudování komunikace do pěti let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní.  Náklady  spojené  s  budoucím  převodem  nemovitosti  uhradí  kupující.  Daňové
povinnosti budou splněny dle platného zákona.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní

na pozemek parc. č. 3189/77 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 16 m2 z  vlastnictví
pana Mojmíra Holáska,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do vlastnictví města Slavkov

u  Brna celkovou cenu   6  400 Kč  (400 Kč  za  m2).  Vše  za  podmínky  vybudování
komunikace do  pěti  let  od  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  kupní.  Náklady
spojené s prodejem hradí budoucí kupující. Daňové povinnosti  budou splněny dle
platného zákona.

Termín: 7.12.2020

1337/91/RM/2020 Prodloužení komunikace ul. Špitálská

I. Rada města schvaluje
uzavření  darovací  smlouvy  o  převodu  stavby  komunikace  v  ulici  Špitálská  s  panem
Antonínem Matyášem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření darovací smlouvy o převodu stavby komunikace v ulici Špitálská s
panem  Antonínem  Matyášem,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  dle
předloženého návrhu.

Termín: 30.11.2020

1338/91/RM/2020 Smlouva o spolupráci ul. Lesní II. etapa

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o spolupráci, budoucích převodech infrastruktury na výstavbu II.
etapy veřejné infrastruktury na ulici Lesní dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  ZM  návrh  na  schválení  uzavření  smlouvy  o  spolupráci,  budoucích
převodech infrastruktury na výstavbu II. etapy veřejné infrastruktury na ulici Lesní
dle předloženého návrhu.



Termín: 7.12.2020

1339/91/RM/2020 Plánovací smlouva Türkovi a Buchtová - Sadová

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený návrh plánovací smlouvy na výstavbu veřejné infrastruktury pro rodinné
domy s manželi Ing. Tomášem Türkem a Mgr. Michaelou Türkovou, oba bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  a JUDr. Marií Buchtovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do ZM návrh plánovací  smlouvy na výstavbu veřejné  infrastruktury pro
rodinné domy s  manželi  Ing.  Tomášem Türkem a Mgr.  Michaelou Türkovou,  oba
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  a JUDr. Marií Buchtovou, bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░

Termín: 7.12.2020

1340/91/RM/2020 Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě - pan Doupovec

I. Rada města schvaluje
uzavření  Dodatku  č.  1  k  pachtovní  smlouvě  ze  dne  13.  04.  2017  s  panem  Zdeňkem
Doupovcem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , kterým se předmět pachtu rozšíří o

pozemek parc.  č.  4251  orná půda v  k.ú.  Slavkov u  Brna  o  výměře 3  277 m2  s  ročním
pachtovným ve výši 1 312 Kč. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 13. 04. 2017 s panem
Zdeňkem Doupovcem, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  kterým se předmět
pachtu rozšíří o pozemek parc. č. 4251 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 3

277 m2 s ročním pachtovným ve výši 1 312 Kč.

Termín: 31.12.2020

1341/91/RM/2020 MŠ Koláčkovo náměstí - zadání DSP

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier Štěpán s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov, IČ:
282 84 704 na vypracování projektu pro stavební povolení na rozšíření kapacity MŠ Zvídálek
na Koláčkově náměstí dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier Štěpán s.r.o., Vranov 278, 664
32  Vranov,  IČ:  282  84  704  na  vypracování  projektu  pro  stavební  povolení  na
rozšíření  kapacity  MŠ  Zvídálek  na  Koláčkově  náměstí  dle  předloženého  návrhu



smlouvy o dílo.

Termín: 30.11.2020

1342/91/RM/2020 Výsledek VZ - Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna

I. Rada města rozhoduje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče Ateliér Cihlář-
Svoboda s.r.o., Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun, IČO: 08438391 ze zadávacího řízení na
veřejnou zakázku "Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna".

II. Rada města rozhoduje
že na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci "Územní
studie  krajiny  správního  obvodu  ORP  Slavkov  u  Brna",  byla  nejvýhodnější  nabídka
předložena uchazečem Institut regionálních informací s.r.o., Chládkova 898/2, 616 00 Brno,
IČO: 25585991.

III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u
Brna" se společností Institut regionálních informací s.r.o., Chládkova 898/2, 616 00 Brno,
IČO: 25585991 dle předloženého návrhu.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření  smlouvy  o  dílo  na  akci  "Územní  studie  krajiny  správního  obvodu  ORP
Slavkov  u  Brna"  se  společností  Institut  regionálních  informací  s.r.o.,  Chládkova
898/2, 616 00 Brno, IČO: 25585991 dle předloženého návrhu.

Termín: 30.11.2020

1343/91/RM/2020 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - elektromobil

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí
České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, na akci "Elektromobil
pro město Slavkov u Brna", v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předložené  Smlouvy  o  poskytnutí  podpory  se  Státním  fondem
životního  prostředí  České  republiky,  Kaplanova  1931/1,  148  00  Praha  11,  IČO:
00020729, na akci "Elektromobil pro město Slavkov u Brna".

Termín: 7.12.2020

1344/91/RM/2020 Návrh na obsazení bytu

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2, Litavská 1496, 684 01 Slavkov u Brna, s



paní Libuší Sťahelovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínky uvolnění bytu
č. 6, Zlatá Hora 1358, 684 01 Slavkov u Brna.

Nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Sťahelovou a převzít byt č. 6, Zlatá Hora
1358.

Termín: 11.12.2020

1345/91/RM/2020 Prodloužení nájmu bytu - paní Stratilová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 26.04.2019 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Martinou Stratilovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 30.06.2021 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s paní Martinou Stratilovou.

Termín: 31.12.2020

1346/91/RM/2020 Ukončení nájemního vztahu s ČR HZS JmK

I. Rada města schvaluje
ukončení  smlouvy  o  nájmu  nemovitosti  č.5/2002,  která  byla  uzavřena  s  ČR  Hasičským
záchranným  sborem  Jihomoravského  kraje,  Zubatého  1,  614  00  Brno,  IČ:  70884099,
dohodou k datu 30.11.2020.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít s ČR HZS JmK dohodu o ukončení nájmu.

Termín: 30.11.2020

1347/91/RM/2020 Žádost o snížení nájemného - MDDr. Eva Kašparová, zubní lékařka

I. Rada města materiál odkládá

1348/91/RM/2020 Žádost o individuální dotaci - Římskokatolická farnost Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
poskytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, sídlo Malinovského
2, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 61729710 ve výši 45.000 Kč.



II. Rada města schvaluje
uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  individuální  dotace  s  Římskokatolickou
farností  Slavkov u Brna,  sídlo Malinovského 2,  684 01 Slavkov u Brna,  IČ: 61729710,  v
předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  individuální  dotace  s
Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, IČ: 61729710.

Termín: 20.11.2020

1349/91/RM/2020 Dotační programy a individuální dotace města Slavkov u Brna pro rok 2021

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  dotační  program  "Podpora  veřejně  prospěšných  činností",  dotační  program
"Podpora činností organizací pracujících s mládeží" a Individuální dotace včetně jejich příloh
v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. předložit dotační programy a individuální dotace v předloženém znění zastupitelstvu
města ke schválení.

Termín: 27.11.2020

1350/91/RM/2020 Vzpomínkové akce, 215. výročí bitvy u Slavkova

I. Rada města bere na vědomí
informaci o zajištění připomínky 215. výročí Bitvy u Slavkova.

1351/91/RM/2020 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  4  ke smlouvě o  výpůjčce  uzavřené mezi  městem Slavkov u Brna a
Zámkem Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem Palackého nám. 1, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 00373320, v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření předloženého dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce. 

Termín: 31.12.2020

1352/91/RM/2020 Ceník služeb ZS-A pro rok 2021

I. Rada města schvaluje



návrh ceníku služeb ZS-A pro rok 2021.

1353/91/RM/2020 Rozpočtové opatření TSMS č.14/2020

I. Rada města souhlasí
s rozpočtovým opatřením TSMS č. 14/2020 v předloženém znění

1354/91/RM/2020 Plán zimní údržby komunikací 2020 / 2021

I. Rada města souhlasí
s předloženým dokumentem " Plán zimní údržby komunikací 2020 / 2021"

1355/91/RM/2020 Návrh smlouvy o bezúplatném užívání pozemků v lokalitě Uhelna Slavkov

I. Rada města souhlasí
s předloženým návrhem smlouvy na užívání prostor v areálu kotelny ZH pro potřeby TSMS.

1356/91/RM/2020 Školská rada - ZŠ Komenského Slavkov u Brna

I. Rada města bere na vědomí
informaci o školské radě ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

1357/91/RM/2020 Volební řád školské rady ve městě Slavkov u Brna

I. Rada města ukládá
ředitelce Základní školy Komenského Mgr. Věře Babicové a řediteli Základní školy Tyršova
 Mgr. Jiřímu Půčkovi uskutečnit volby do školských rad dle nového volebního řádu školské
rady tak, aby mohla školská rada zahájit svou činnost k 1. lednu 2021.

II. Rada města schvaluje
Volební řád školské rady základních škol ve městě Slavkov u Brna dle předloženého návrhu.

1358/91/RM/2020 Rozpočtová změna ZŠ Komenského Slavkov u Brna, p.o.

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace takto:

SÚ Výnosy (Kč) SÚ Náklady (Kč)

648 - RF 80 000 558 - DDHM 40 000

511- Opravy a udržování 40 000

1359/91/RM/2020 MŠ Zvídálek - návrh na vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
vyřazení majetku ve správě dle předložené zprávy.

1360/91/RM/2020 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města



I. Rada města materiál odkládá

1361/91/RM/2020 Program 18. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města materiál odkládá


