
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 101. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 22.2.2021

1492/101/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 100. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

1344/91 z 91. schůze rady města - 16. 11. 2020
1439/97, 1440/97 z 97. schůze rady města - 11. 1. 2021
1455/98, 1456/98, 1457/98/I, 1458/98, 1459/98, 1463/98/III, 1467/98 z 98. schůze
rady města - 25. 1. 2021
1472/99, 1473/99/1.1. z 99. schůze rady města - 8. 2. 2021
1490/100, 1491/100 z 100. schůze rady města - 15. 2. 2021

    další úkoly trvají.

1493/101/RM/2021 Rozšíření kapacit základního školství spádové oblasti Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  jako  vhodnou  lokalitu  pro  umístění  nové  svazkové  základní  školy  plochu  za
autobusovým  nádražím  především  na  pozemcích  parc.  č.340/1;  346/6;  341/6;  341/5;
343/1; 343/6; 343/16; 343/15 a parc.č. 344 ve vlastnictví města a pozemky parc. č. 345/3;
345/2; 345/1;346/7 ve vlastnictví Mysliveckého spolku Slavkov u Brna, vše v k.ú. Slavkov u
Brna.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  záměr  poskytnout  formou  zřízení  práva  stavby  pro  výstavbu svazkové  základní
školy Dobrovolnému svazku obcí Dr. Václava Kounice, se sídlem Palackého nám. 65, Slavkov
u Brna, pozemky v k.ú.  Slavkov u Brna p.č.340/1; 346/6; 341/6; 341/5; 343/1; 343/6;
343/16;  343/15  a  parc.č.  344  ve  vlastnictví  města  a  pozemky  p.č.  345/3;  345/2;
345/1;346/7 za podmínky, že tyto pozemky město nabyde do vlastnictví a celá lokalita bude
změnou územního plánu zařazena do plochy občanské vybavenosti.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit radě města zahájit jednání s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna o směně pozemků
a staveb v jejich vlastnictví na ulici Nerudova za část pozemku parc.č. 325/1 v k.ú. Slavkov
u Brna (naproti TSMS) ve vlastnictví města.

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr zajištění architektonické soutěže na novou budovu svazkové školy v lokalitě
za autobusovým nádražím prostřednictvím města a uložit radě města projednat se svazkem
způsob úhrady nákladů na tuto architektonickou soutěž.

V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit  radě města zajistit  souběžně architektonickou soutěž  na rozšíření  ZŠ Tyršova pro



zvýšení kapacity a především vybavenosti této školy. Financování této studie bude řešeno
samostatným rozpočtovým opatřením zastupitelstva města.

VI. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM zprávu ve věci rozšíření kapacit základního školství.

Termín: 8.3.2021

1494/101/RM/2021 Doplňující usnesení k založení Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení
Zastupitelstvo města souhlasí
 - s vytvořením Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice,
- se vstupem města Slavkov u Brna do Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice,
- s podáním návrhu na zápis Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice do rejstříku
svazků obcí vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje,  Žerotínovo nám. 449/3,
601 82 Brno, oprávněnou osobou, kterou je Bc. Michal Boudný, starosta města Slavkov u
Brna.

1495/101/RM/2021 Ukončení nájemní smlouvy dohodou

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 22. 01. 2004 se společností VOSS
Žádovice, s.r.o. se sídlem Žádovice 89, 696 49 Žádovice, IČ: 60714468 ke dni 28. 02. 2021
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  ukončení  nájemní  smlouvy  ze  dne  22.01.2004  se
společností  VOSS  Žádovice,  s.r.o.  se  sídlem  Žádovice  89,  696  49  Žádovice,  IČ:
60714468 ke dni 28.02.2021 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 31.3.2021

1496/101/RM/2021 Prominutí dluhu a ukončení nájemní smlouvy - Hradby s.r.o.

I. Rada města schvaluje
vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši 10.220 Kč, který vznikl za rok 2020 společnosti
Hradby  s.r.o.  se  sídlem  Československé  armády  698,  684  01  Slavkov  u  Brna,  IČ:
26979799, vůči městu Slavkov u Brna v souvislosti s předzahrádkou restaurace Zastávka na
základě nájemní smlouvy ze dne 16. 08. 2011. 

II. Rada města souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy ze dne 16. 08. 2011 dohodou se společností Hradby s.r.o. se
sídlem Československé armády 698, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:  26979799 za podmínek
uvedených v důvodové zprávě. 

III. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  ukončení  nájemní  smlouvy  ze  dne  16.08.2011  se
společností Hradby s.r.o. se sídlem Československé armády 698, 684 01 Slavkov u
Brna, IČ: 26979799, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 31.3.2021

1497/101/RM/2021 Věcné břemeno GasNet, s.r.o. - "Přeložka STL Čelakovského"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající se pozemku parc. č. 1805/1 a
pozemku parc. č. 3789, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem "Přeložka STL přípojky pro BD č.p.  1248 na ulici  Čelakovského v obci
Slavkov u Brna, číslo stavby: 8800090097") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., se
sídlem Klíšská  940/96,  Klíše,  400 01 Ústí  nad  Labem, IČ:  27295567,  týkající  se
pozemku parc. č. 1805/1 a pozemku parc. č. 3789, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Přeložka STL přípojky pro BD
č.p. 1248 na ulici Čelakovského v obci Slavkov u Brna, číslo stavby: 8800090097")
v předloženém znění.

Termín: 31.3.2021

1498/101/RM/2021 Rekonstrukce ul. Malinovského - zahájení VZ

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  "Rekonstrukce  ul.  Malinovského"  dle  předloženého  návrhu
zadávacích podmínek soutěže.

II. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
členové: JUDr. Michal Šilhánek, Bc. Libor Eliáš, p. Petr Zvonek, Ing. Petr Lokaj, Ing. Petr
Janek,
náhradníci: paní Valerie Lukášová, Ing. Hynek Charvat, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Miroslav
Lstibůrek, Ing. Dalibor Kašpar.

1499/101/RM/2021 Pacht zahrádky č. 23 a č. 24 v lokalitě Polní

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 orná půda v k.

ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 172 m2 - zahrádky č. 23 a č. 24 nacházející se v
lokalitě Polní  s paní  Světlanou Filipovou, bytem ░░░░  ░░  ░░  84 01 Slavkov u Brna  dle
předloženého znění.

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 celkové výměře cca 172 m2 - zahrádky č. 23 a č.
24 nacházející  se v  lokalitě Polní  s  paní  Světlanou Filipovou,  bytem ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░  dle předloženého znění. 

Termín: 31.3.2021

1500/101/RM/2021 Pacht zahrádky č. 26 a č. 72 v lokalitě Polní

I. Rada města ruší
část usnesení č. 1182/78/RM/2020 ze 78. zasedání rady města ze dne 10.08.2020, a to:
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 orná půda v k.ú.

Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 - zahrádky č. 26 nacházející se v lokalitě Polní s paní
Danou Tesařovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 orná půda v k.

ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 160 m2 - zahrádky č. 26 a č. 72 nacházející se v
lokalitě Polní  s  panem Radomírem Zemánkem, bytem ░░░░  ░░░░  ░  ░  84  01 Slavkov u
Brna dle předloženého znění.

III. 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 celkové výměře cca 160 m2 - zahrádky č. 26 a č.
72 nacházející  se  v  lokalitě  Polní  s  panem Radomírem Zemánkem,  bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  dle předloženého znění. 

Termín: 31.3.2021

1501/101/RM/2021 Snížení počtu ordinačních dnů, rozhodných pro rozúčtování služeb - Poliklinika

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika 19/551 s MUDr.
Petrem Vaďurou, trvale bytem Tyršova 881, Slavkov u Brna, 684 01, PSČ, IČ: 48900257, v
předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika 18/551 s MUDr.
Svatavou  Vaďurovou,  trvale  bytem  Tyršova  881,  Slavkov  u  Brna,  684  01,  PSČ,  IČ:
48900249, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatků s lékaři MUDr. Vaďura, MUDr.Vaďurová.

Termín: 5.3.2021



1502/101/RM/2021 Poliklinika - smluvní ujednání - úklid

I. Rada města materiál odkládá do příští schůze

1503/101/RM/2021 Žádost o prominutí vyúčtování služeb za rok 2020

I. Rada města neschvaluje
prominutí platby z vyúčtování služeb za rok 2020 paní Gabriele Braunerové, ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČ: 68074450.

1504/101/RM/2021 Žádost o výměnu bytu - paní Ondráčková

I. Rada města schvaluje
výměnu bytu paní Heleně Ondráčkové, ░░░░  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  a  souhlasí  s
uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3, Litavská 1482, Slavkov u Brna, a to za podmínky
řádného předání bytu č. 12, Zlatá Hora 1227, 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 Helenou Ondráčkovou.

Termín: 31.3.2021

1505/101/RM/2021 Žádost o pronájem prostor - Palackého náměstí 89

I. Rada města schvaluje
uzavření  nájemní  smlouvy  s  paní  Ivanou  Čičmancovou,  ░░░░  ░░░  IČ:  08889015,  na
pronájem místnosti  č.  28 ve II. NP budova Palackého náměstí  č.p.89, Slavkov u Brna, v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Čičmancovou.

Termín: 26.2.2021

1506/101/RM/2021 OPZ V80 - výběr zhotovitele Fenomény, Video

I. Rada města rozhoduje
na základě zaslaných nabídek o tom, že nejvhodnější nabídku v rámci veřejné zakázky na
služby pod názvem: "Fenomény města Slavkov u Brna" předložila společnost AQE advisors,
a.s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na projekt: "Fenomény města Slavkov u Brna" se společností AQE
advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770 dle předloženého návrhu
smlouvy.



III. Rada města vylučuje
uchazeče  Ing.  arch.  Martina  Holého,  IČ:  719  97  059  z  výběrového  řízení  na  veřejnou
zakázku  na  službu  pod  názvem:  "Video  mapující  milníky  města"  z  důvodů  nesplnění
zadávacích podmínek.

IV. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  projekt:  "Video  mapující  milníky  města"
se společností Mangoshake s.r.o,, Malinovského náměstí 211/5, 602 00 Brno, IČ: 096 21
261 dle předloženého návrhu smlouvy.

V. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na projekt: "Fenomény města Slavkov u Brna" se
společností  AQE  advisors,  a.s.,  tř.  Kpt.  Jaroše  1944/31,  602  00  Brno,  IČ:
26954770 dle předloženého návrhu smlouvy.

Termín: 28.2.2021

VI. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo na  projekt:  "Video  mapující  milníky  města"
se společností  Mangoshake s.r.o,,  Malinovského náměstí  211/5, 602 00 Brno, IČ:
096 21 261 dle předloženého návrhu smlouvy.

Termín: 28.2.2021

1507/101/RM/2021 Senior taxi

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o provozování služby Senior taxi s Jaroslavem Kochaníčkem, IČ: 019 44
231, Litavská 1522, 684 01 Slavkov u Brna,  dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  provozování  služby  Senior  taxi  s  Jaroslavem
Kochaníčkem, IČ: 019 44 231 dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

Termín: 28.2.2021

1508/101/RM/2021 6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2021-2022

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit 6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2021-2022. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit  6.  Komunitní  plán  sociálních  služeb  ORP  Slavkov  u  Brna  2021-2022  k



projednání zastupitelstvu města.

Termín: 8.3.2021

1509/101/RM/2021 Zpráva o činnosti komise pro regeneraci městské památkové zóny za rok 2020

I. Rada města bere na vědomí
uvedenou  zprávu  a  ukládá  komisi  rady  města  pro  regeneraci  městské  památkové  zóny
předložit orgánům města návrh na rozdělení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na
rok 2021.

1510/101/RM/2021 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2021

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
přijetí dotace ve výší 1.355.000 kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozdělení dotace ve výši 1.355.000 kč za podmínky, že bude poskytnuta, následně:

Městu  Slavkov u Brna,  Palackého nám. 65,  Slavkov u Brna,  IČ 00292311 ,  ve  výši
594.000 Kč z Programu na  Zámek s podzámčím, parkem a sochařskou výzdobou -
restaurování soch
Římskokatolické  farnosti  Slavkov  u  Brna,  IČ:  617  29  710,  ve  výši  40.000  Kč  z
Programu  na opravu žlabů na střechách kopulí v Kapli sv. Jana Křtitele
Římskokatolické  farnosti  Slavkov  u  Brna,  IČ:  617  29  710,  ve  výši  541.000  Kč  z
Programu   na  restaurování  oltáře  (rám  obrazu,  erb,  svatostánek  a  nadstavec  nad
rámem) v Kapli sv. Jana Křtitele - 2. etapa
vlastníkům kulturní památky Koláčkovo nám. č. p. 104 ve výší 180.000,- na výměnu
střešní krytiny včetně bleskosvodu

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
-  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  -  příspěvku  v  rámci  Programu
regenerace městských památkových zón s Římskokatolickou farností  Slavkov u Brna, IČ:
617 29 710, Malinovského 2, 684 01, Slavkov u Brna, dle podílu odsouhlaseného v usnesení
č. II, za podmínky, že dotace bude poskytnuta.
 -  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  -  příspěvku  v  rámci  Programu
regenerace městských památkových zón s vlastníky kulturní památky Koláčkovo nám. č. p.
104 (  Ing.  Miroslavem Zichem a Ivanou Zichovou)  Brichtova 684/4,  Hlubočepy,  15 200
Praha 5.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. předložit zastupitelstvu města schválený návrh na přijetí a rozdělení dotace podle
bodů I. - III.

Termín: 8.3.2021

1511/101/RM/2021 Smlouva o úhradě vícenákladů na režijní přejezdy autobusů za rok 2020

I. Rada města schvaluje



uzavření předložené smlouvy o úhradě nákladů na režijní přejezdy autobusů se společností
VYDOS BUS a.s., se sídlem Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov, IČ: 26950731. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření předložené smlouvy o úhradě nákladů na režijní přejezdy autobusů.

Termín: 31.3.2021

1512/101/RM/2021 Návštěvní řád zámeckého parku

I. Rada města schvaluje
návštěvní řád zámeckého parku ve Slavkově u Brna s platností od 22. 2. 2021.

1513/101/RM/2021  ZUŠ  Fr.  France  -  ceník  úhrad  za  služby  a  činnosti  ZUŠ  (  školné)  na  rok
2021/2022

I. Rada města schvaluje
ZUŠ Fr. France - ceník úhrad za služby a činnosti v ZUŠ ( školné) na šk. rok 2021/2022

1514/101/RM/2021 Základní umělecká škola Fr. France - ZUŠ Open 12.05.2021

I. Rada města schvaluje
konání akce ZUŠ Fr. France - ZUŠ Open dne 12.05.2021

1515/101/RM/2021 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

považovat za splněný bod:

259/16/I, 259/16/II z 16 zasedání zastupitelstva města - 21. 9. 2020
266/17/III, 266/17/IV z 17. zasedání zastupitelstva města - 19. 10. 2020

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

1516/101/RM/2021 Program 21. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 21. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


