
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 97. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 11.1.2021

1436/97/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 96. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

1295/88/1.1 z 88. schůze rady města - 19. 10. 2020
1318/90 z 90. schůze rady města - 2. 11. 2020
1345/91, 1357/91 z 91. schůze rady města - 16. 11. 2020
1366/92 z 92. schůze rady města - 23. 11. 2020
1374/93, 1377/93, 1379/93 z 93. schůze rady města - 30. 11. 2020
1410/95, 1414/95, 1419/95, 1422/95 z 95. schůze rady města - 14. 12. 2020
1431/96, 1432/96, 1433/96, 1434/96 z 96. schůze rady města - 16. 12. 2020

    další úkoly trvají.

1437/97/RM/2021 Městský architekt - smlouva o spolupráci

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci na výkon městského architekta s Ing. arch. Lukášem Peckou,
Ph.D., IČ:  724 50 151, Kvapilova 3, PSČ 616 00 Brno, dle předloženého návrhu smlouvy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o spolupráci na výkon městského architekta s Ing. arch.
Lukášem  Peckou,  Ph.D.,  IČ:  724  50  151,  Kvapilova  3,  PSČ  616  00  Brno,  dle
předloženého návrhu smlouvy.

Termín: 31.1.2021

1438/97/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Lukšovi

I. Rada města materiál odkládá do prověření možné kolize s plánovanou rekonstrukcí Koláčkova
náměstí.

1439/97/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Eva Karkošková

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování přípojky splaškové kanaliazce s
Ing. Evou Karkoškovou, bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na pozemku parc. č.
1309 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předložené Dohody o podmínkách vybudování přípojky splaškové
kanalizace s  Ing.  Evou Karkoškovou,  bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  na
pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u
Brna.

Termín: 31.1.2021

1440/97/RM/2021 Žádost o souhlas s postoupením smluv - paní Chládková

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o postoupení smluv ze dne 21.12.2020 ve znění uvedeném v příloze
předložené zprávy. Rada města rovněž schvaluje uzavření smluv souvisejících s převodem
práv a povinností k bytu č. 5, Litavská 1489, Slavkov u Brna, s paní Janou Chládkovou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření souhlasu s postoupením smluv a smluv souvisejících s převodem
práv a povinností na paní Janu Chládkovou.

Termín: 31.1.2021

1441/97/RM/2021 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provádění úklidových prací, která byla uzavřena dne
1.3.2018

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3  ke Smlouvě o provádění úklidových prací, která byla uzavřena dne
1.3.2018, s firmou JASPA Servis s.r.o., se sídlem Hlavní 69/75, 747 06 Opava, IČ: 28658001,
v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 3.

Termín: 29.1.2021

1442/97/RM/2021  Projekt  SYM:BIO  -  modelový  koncept  "Uzavřený  koloběh  živin  a  využití
kompostu"

I. Rada města schvaluje
účast města v projektu SYM:BIO.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.  vystavit  objednávku  k  analýze  "Uzavřený  koloběh  živin  a  využití  kompostu



v intravilánu města" pro ZERA - zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. se
sídlem Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou.

Termín: 20.1.2021

1443/97/RM/2021 Plán kontrolních činností roku 2021

I. Rada města schvaluje
plán kontrolních činností roku 2021 města Slavkov u Brna v předloženém znění.

1444/97/RM/2021 Neuhrazená pohledávka ZS-A za rok 2020

I. Rada města bere na vědomí
informaci o Uznání dluhu a splátkový kalendář k neuhrazené pohledávce z roku 2020

1445/97/RM/2021 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení

I. Rada města určuje
platy ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Slavkov u Brna dle předloženého
návrhu s účinností od 1. ledna 2021.

II. Rada města vydává
platové výměry ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Slavkov u Brna v
předloženém znění s účinností od 1.ledna 2021.

1446/97/RM/2021 Vyřazení neupotřebitelného majetku

I. Rada města materiál odkládá.

1447/97/RM/2021 Volby do školské rady ZŠ Komenského Slavkov u Brna,p.o.

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o volbách do školské rady z řad zástupců rodičů a pedagogických pracovníků  ZŠ
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

1448/97/RM/2021 Výsledky voleb školské rady Základní školy Komenského

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o volbách do školské rady Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.

II. Rada města jmenuje
za  zřizovatele  tyto  členy  školské  rady  Základní  školy   Komenského  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace:
Mgr. Bohuslava Fialu
Ing. Marii Jedličkovou
Mgr. Petra Kostíka

1449/97/RM/2021 Výsledky voleb školské rady Základní školy Tyršova



I. Rada města bere na vědomí
zprávu  o  volbách  do  školské  rady  Základní  školy  Tyršova  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace.

II. Rada města jmenuje
za zřizovatele tyto členy školské rady Základní školy  Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková
organizace:
Mgr. Bohuslava Fialu
Ing. Marii Jedličkovou
Mgr. Petra Kostíka


