
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 98. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 25.1.2021

1450/98/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 97. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

1095/72/1.1., 1095/72/1.2. z 72. schůze rady města - 15. 6. 2020
1243/83 z 83. schůze rady města - 21. 9. 2020
1268/84 z 84. schůze rady města - 23. 9. 2020
1322/90 z 90. schůze rady města - 2. 11. 2020
1392/94 z 94. schůze rady města - 7. 12. 2020
1412/95, 1413/95, 1415/95, 1420/95, 1421/95 z 95. schůze rady města - 14. 12. 2020
1441/97 z 97. schůze rady města - 11. 1. 2021

    další úkoly trvají.

1451/98/RM/2021 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje

v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna  č. 281/18/ZM/2020 ze dne
7.12.2020,  které  radu  města  pověřuje  schvalovat  a  provádět  změny  rozpočtu  na  rok
2021 formou rozpočtových opatření v předloženém znění: 

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

(Kč)

1
80 81 4213 90992 MěÚ - Dotace -elektromobil 182 300

71 71 6409 5901 OVV - Zař. nové  pol. nespecifikované rezervy 182 300

2

40 41 2219 6121 57420
IR  -  Rekonstrukce  komunikace  a  chodníků  ul.
Tyršova

1 789 900

71 71 3319 5169 33191 214
OVV -  Zapojení  nevyčerpaných f.  pr.  Tenkrát ve
Slavkově 1805

226 100

71 72 3299 5011 33063 OVV - Zapojení nevyčerpaných f. pr. MAP II 1 087 100

80 81 6171 5169 14007 13013
MěÚ  -  Zap.  nev.  f.  pr.    Rozvoj  nástrojů  strat.
řízení V 80

627 800

50 50 4339 5011 13010
OSV - Zapojení nevyčerpaných f. pr.  pěstounská
péče

532 400

40 41 3421 6122 56721
IR - Zap. nevyčerpaných f. pr. Oranžové hřiště -
Zlatá hora

500 000

50 50 6402 5364 13011 OSV - Vratka dotace SPOD 44 300

60 61 6402 5364 98193
VV - Vratka dotace  Společné volby  do Senátu +
JMK

40 200

30 35 8115
FO - Financování - změna stavu kr. pr. na bank.

účt.
4 847 800



1452/98/RM/2021 Odpis a vyřazení pohledávek

I. Rada města bere na vědomí
informaci o odepsaných pohledávkách z přenesené působnosti viz. příloha.

II. Rada města bere na vědomí
informaci o vyřazení prekludovaných pohledávek z přenesené působnosti viz. přílohy.

1453/98/RM/2021 Poskytnutí dotací na sociální služby z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok
2021

I. Rada města souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2021 s
poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Tišnov v celkové
výši 40.000 Kč pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce (bude hrazeno z: ORJ
50 - ORG 708 " SV -jiný poskytovatel")

sociální rehabilitace Skryje 20 000 Kč

chráněné bydlení Skryje 20 000 Kč

celkem 40 000 Kč

II. Rada města souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2021 s
poskytovatelem sociálních služeb: DOTYK II, o.p.s. Brno ve výši  10.010 Kč pro službu raná
péče (bude hrazeno z: ORJ 50 - ORG 708 " SV -jiný poskytovatel").

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

a) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2021 s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Hodonín
v celkové výši 1.100.779 Kč, pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce.

charitní pečovatelská služba 925 747 Kč

charitní centrum denních služeb 88 546 Kč

charitní sociálně právní poradna 86 486 Kč

celkem 1 100 779 Kč

b) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2021 s poskytovatelem sociálních služeb: PIAFA Vyškov, z.ú.  ve výši 170.000 Kč.

IV. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  předloženého  znění  s  poskytovateli
sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Tišnov, IČO: 44990260  a



DOTYK II.,o.p.s. Brno. IČO: 29277817.

Termín: 30.4.2021

2. Mgr. Šárce Morongové

2.1. předložit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  předloženého  znění  s  poskytovatelem
sociálních  služeb:  Diecézní  charitou  Brno-Oblastní  charitou  Hodonín  a
poskytovatelem: PIAFA Vyškov, z.ú. ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 8.3.2021

1454/98/RM/2021 Projednání dohody o narovnání - Tvrdý spol. s r.o.

I. Rada města bere na vědomí a neakceptuje
zaslaný návrh Dohody o narovnání sporných práv a povinností ze smlouvy o dílo předložený
společností Tvrdý spol. s r.o., Lovčice čp. 297, 696 39 Lovčice, IČ: 269 56 071.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. vyzvat společnost Tvrdý spol. s r.o. k předložení právní argumentace k zaslanému
návrhu dohody o narovnání a sjednat společné jednání do 05. 02. 2021 za účelem
smírného vyřešení věci. 

Termín: 27.1.2021

1455/98/RM/2021 Výkup pozemků za AN - Mokřady - Strachovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit výkup pozemku parc. č. 347/10, parc. č. 347/11 o celkové velikosti 5803 m2 vše v

k.ú. Slavkov u Brna za cenu dle znaleckého posudku č. 791-17/200 ve výši 290 Kč/m2  od
doc. Ing. Jiřího Stracha, CSc., bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Náklady spojené s
odkupem nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit výkup pozemku parc. č. 347/14 o výměře 1221 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za cenu dle

znaleckého posudku č. 791-17/20 ve výši 290 Kč/m2 od MUDr. Emila Stracha, bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . Náklady spojené s odkupem nemovitosti hradí město. Daňové
povinnosti budou splněny dle platného zákona.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu města návrh na výkup pozemků parc.  č.  347/10, parc.  č.
347/11 od doc. Ing. Jiřího Stracha, CSc. a pozemku parc. č. 347/14 od MUDr. Emila
Stracha za cenu dle znaleckého posudku č. 791-17/20.

Termín: 31.3.2021

1456/98/RM/2021 Bezúplatný převod stavby zpevněné plochy, odvodnění, kanalizace a chodníků -
JMK



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  bezúplatný  převod  stavby  zpevněné  plochy,  odvodnění  zpevněných  ploch,
kanalizace a chodníků ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601
82 Brno,  IČ:  70888337 dle  přiloženého návrhu darovací  smlouvy a  příloh do  vlastnictví
města Slavkov u Brna. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  k  projednání  zastupitelstvu  města  bezúplatný  převod  stavby  zpevněné
plochy,  odvodnění  zpevněných  ploch,  kanalizace  a  chodníků  ve  vlastnictví
Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 dle
přiloženého návrhu darovací smlouvy a příloh do vlastnictví města Slavkov u Brna. 

Termín: 31.3.2021

1457/98/RM/2021 Žádosti o stanovisko - Jiráskova

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zaslat žadatelům sdělení k jejich žádosti v intencích uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 22.2.2021

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. informovat zastupitele města o vyřízení žádosti.

Termín: 29.3.2021

1458/98/RM/2021 Bus Terminal - Krodos Servis - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 06. 02. 2019 se společností Bus Terminal
a.s. se sídlem Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž, IČ: 24675709.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. Uzavřít  Dodatek č.  1 k nájemní  smlouvě ze dne 06. 02. 2019 se společností  Bus
Terminal a.s., se sídlem Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž, IČ: 24675709.

Termín: 28.2.2021

1459/98/RM/2021  Věcné  břemeno  pro  EG.D,  a.  s.  -  stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  kabel  VN
PEGAS-"

I. Rada města schvaluje



uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s.,
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400 týkající se pozemku parc. č. 4991
a pozemku parc. č. 5006, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku
města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel VN PEGAS-") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  se
společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400
týkající se pozemku parc. č. 4991 a pozemku parc. č. 5006, vše ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel
VN PEGAS-") v předloženém znění.

Termín: 28.2.2021

1460/98/RM/2021 Ukončení pachtovní smlouvy dohodou - zahrádka č. 72 lokalita Polní

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení zemědělského pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 v
k.ú. Slavkov u Brna -  zahrádku č. 72 v lokalitě Polní s paní Martinou Suchánkovou, bytem
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o ukončení zemědělského pachtu na část pozemku parc. č.
2690/12 v  k.ú.  Slavkov u  Brna,  zahrádku č.  72 v  lokalitě  Polní  s  paní  Martinou
Suchánkovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

Termín: 31.1.2021

1461/98/RM/2021 Ukončení pachtovní smlouvy dohodou - Nádražní - Kotolanovi

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení zemědělského pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2 v
k.ú. Slavkov u Brna -  zahrádku v lokalitě Nádražní s paní Denisou Kotolanovou a panem
Alešem Kotolanem, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o ukončení zemědělského pachtu na část pozemku parc. č.
2886/2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  zahrádku  v  lokalitě  Nádražní  s  panem  Alešem
Kotolanem a paní Denisou Kotolanovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ .

Termín: 28.2.2021

1462/98/RM/2021 BD U Mlýna - parkování



I. Rada města nesouhlasí
s využitím pozemku ve vlastnictví města pro účely umístění parkovacích stání v rámci změny
užívání objektu čp. 340 v ulici U Mlýna dle podané žádosti  společnosti SBK Group s.r.o.,
IČ:043 75 734 na bytový dům.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. informovat  členy  zastupitelstva  města  o  podané  žádosti  společnosti  SBK  Group
s.r.o., IČ:043 75 734 na využitím pozemku ve vlastnictví města pro účely umístění
parkovacích stání v rámci změny užívání objektu čp. 340 v ulici U Mlýna na bytový
dům.

Termín: 31.3.2021

1463/98/RM/2021 Lesní - převod práv a povinností z rozhodnutí

I. Rada města schvaluje
Uzavření  dohody  o  převodu  práv  a  povinností  z  rozhodnutí  s  panem  Mgr.  Radimem
Havránkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dle předloženého návrhu.

II. Rada města schvaluje
Uzavření dohody o převodu práv a povinností z rozhodnutí s paní  Danou Skaličkovou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , panem Janem Hudcem a Mgr. Evou Hudcovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ a společností Lacík, s.r.o., Lovčičky čp. 304, 683 54 Lovčičky dle předloženého
návrhu.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. Zajistit uzavření dohody o převodu práv a povinností  z rozhodnutí s paní  Danou
Skaličkovou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  panem Janem Hudcem a Mgr. Evou
Hudcovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a společností Lacík, s.r.o., Lovčičky čp.
304, 683 54 Lovčičky dle předloženého návrhu.

Termín: 22.2.2021

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. Zajistit uzavření dohody o převodu práv a povinností  z rozhodnutí s panem Mgr.
Radimem  Havránkem,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  dle  předloženého
návrhu.

Termín: 22.2.2021

1464/98/RM/2021 Revitalizace zámeckého parku - TDI

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  na  výkon činnosti  technického dozoru  investora  na  akci  "Revitalizace



zámeckého parku" se společností HANDL s.r.o., Uhřice 10, 683 33 Nesovice, IČO: 27708047,
v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy na výkon činnosti  technického dozoru investora na akci
"Revitalizace  zámeckého  parku"  se  společností  HANDL  s.r.o.,  Uhřice  10,  683  33
Nesovice, IČO: 27708047, v předloženém znění.

Termín: 31.1.2021

1465/98/RM/2021 Výsledek VZ - Zpracování adaptační strategie pro Slavkov u Brna

I. Rada města rozhoduje
že  na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  na  veřejnou  zakázku  na
akci  "Zpracování  adaptační  strategie  pro  Slavkov  u  Brna",  byla  nejvýhodnější  nabídka
předložena uchazečem Envipartner s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO: 28358589.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo  na akci "Zpracování  adaptační strategie pro Slavkov u Brna" se
společností Envipartner s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO: 28358589, dle předloženého
návrhu.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zavření smlouvy o dílo na akci "Zpracování adaptační strategie pro Slavkov u
Brna" se společností Envipartner s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO: 28358589,
dle předloženého návrhu.

Termín: 28.2.2021

1466/98/RM/2021 Stanovisko pořizovatele ke změně pozemků za autobusovým nádražím

I. Rada města schvaluje
pořízení změny č. 3 Územního plánu  Slavkova u Brna dle § 55a a nasl. stavebního zákona
zkráceným postupem.

II. Rada města schvaluje
obsah změny Územního plánu č. 3, který  je znázorněn v grafické příloze a byl projednán na
zastupitelstvu dne 14.12.2020.

III. Rada města schvaluje
určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 3 územního plánu Slavkova u Brna bude Bc.
Michal Boudný.

1467/98/RM/2021 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 14.10.2019

I. Rada města schvaluje
uzavření  Dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  nájmu  ze  dne  14.10.2019  s  Českou  průmyslovou



zdravotní  pojišťovnou,  Jeremenkova  161/11,  Ostrava  -  Vítkovice,  PSČ  703  00,  IČO  :
47672234, v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 s ČPZP.

Termín: 31.1.2021

1468/98/RM/2021 Úprava znění nájemní smlouvy - paní Chládková

I. Rada města nesouhlasí
s úpravou nájemní smlouvy k bytu č. 5, Litavská 1489, Slavkov u Brna, uzavřené s paní
Janou Chládkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .

1469/98/RM/2021 Přehled nájemních smluv uzavřených na DPS v roce 2020

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci.

1470/98/RM/2021 Zápis z komise pro životní prostředí č. 34/2020

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 34/2020 z komise pro životní prostředí.


