
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 105. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 29.3.2021

1551/105/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 104. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1506/101/V, 1506/101/VI, 1507/101  z 101. schůze rady města - 22. 2. 2021
1523/104,  1524/104,  1525/104,  1527/104,  1530/104,  1531/104,  1532/104,
1534/104, 1535/104, 1536/104,  1537/104, 1539/104, 1542/104, 1549/104 z  104.
schůze rady města - 15. 3. 2021

    další úkoly trvají.

1552/105/RM/2021 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Čanecká"

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  se  společností  E.ON
Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ: 28085400 týkající se
pozemků parc. č. 1037/2, parc. č. 1038, parc. č. 1039 a parc. č. 1045, vše ostatní plocha v
k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN
Čanecká") 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 E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
7, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č. 1037/2, parc. č. 1038, parc. č.1039
a parc. č. 1045, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Čanecká") v předloženém znění.

Termín: 30.4.2021

1553/105/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D,  a.  s.  -  stavba s  názvem "Slavkov u B.,  kabel  NN
Nakládal"



I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400 týkající  se pozemků parc.  č.  3266/7 a parc.  č.
3259/5, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s
názvem "Slavkov u B., kabel NN Nakládal") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy o  zřízení  věcného břemene se  společností  EG.  D,  a.  s.,
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400 týkající se pozemků parc.
č. 3266/7 a parc. č. 3259/5, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v
majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Nakládal") v předloženém
znění.

Termín: 30.4.2021

1554/105/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B.,úprava příp. NN
Chaloupková"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy 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.  2056/1  ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,
úprava příp. NN Chaloupková") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy 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. 2056/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s
názvem "Slavkov u B., úprava příp. NN Chaloupková") v předloženém znění.

Termín: 30.4.2021

1555/105/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D,  a.  s.  -  stavba s  názvem "Slavkov u B.,  kabel  NN
MIRROR Nerudova"

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.



343/2, 389/1, 388/2, 360/4, 360/5, 357/9, 357/5, 357/6, 354/298, vše ostatní plocha v
k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN
MIRROR Nerudova") 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.  343/2,  389/1,  388/2,  360/4,  360/5,  357/9,  357/5,
357/6, 354/298, vše ostatní  plocha v k.ú.  Slavkov u Brna,  které jsou v majetku
města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN MIRROR Nerudova") v předloženém
znění.

Termín: 31.3.2021

1556/105/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D,  a.  s.  -  stavba s  názvem "Slavkov u B.,  kabel  NN
Hujňák"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy 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.  2497/1  ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,
kabel NN Hujňák") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy 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. 2497/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s
názvem "Slavkov u B., kabel NN Hujňák") v předloženém znění.

Termín: 30.4.2021

1557/105/RM/2021 Zrušení práva věcného břemene - ulice Čelakovského

I. Rada města ruší
usnesení č. 526/31/RM/2019

II. Rada města souhlasí
s uzavřením hromadné smlouvy o zániku věcných břemen mezi městem Slavkov u Brna a
panem Vítem Mikeskou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , panem Slavojem Leitnerem, bytem



░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , paní Milenou Synkovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ , manželi Ing. Štěpánem Leitnerem a Ivetou Leitnerovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ , panem Ondřejem Leitnerem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  paní
Mgr. Martinou Leitnerovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  a paní Evou Špatnou,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření hromadné smlouvy o zániku věcných břemen mezi městem Slavkov
u Brna a panem Vítem Mikeskou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , panem Slavojem
Leitnerem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , paní Milenou Synkovou, bytem ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  ,  manželi  Ing.  Štěpánem  Leitnerem  a  Ivetou
Leitnerovou,  oba  bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  ,  panem  Ondřejem
Leitnerem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  a paní Mgr. Martinou Leitnerovou,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  a paní Evou Špatnou, bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v předloženém znění.

Termín: 30.4.2021

1558/105/RM/2021 Dodatek č. 11 - ROSTĚNICE, a.s. - změna

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  dohody  o  ukončení  pachtovní  smlouvy  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a
společností ROSTĚNICE, a.s. se sídlem Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov,
IČ: 63481821, v rámci které dojde k ukončení pachtu pozemků parc. č. 4789 a 4809 v k.ú.
Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města souhlasí
s  uzavřením  dohody  o  ukončení  pachtovní  smlouvy  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a
společností ROSTĚNICE, a.s., se sídlem Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov,
IČ: 63481821 ze dne 02.08.2012, v rámci které dojde k ukončení pachtu pozemku parc. č.
5010 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

III. Rada města schvaluje
propachtování pozemků parc. č. 4789, parc. č. 4809 a parc. č. 5010 v k.ú. Slavkov u Brna o

celkové výměře 2499 m2 společnosti ROSTĚNICE, a.s. se sídlem Rostěnice 166, Rostěnice-
Zvonovice, 682 01 Vyškov, IČ: 63481821, ke kterému dojde v rámci Dodatku č. 11, vše dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajistit uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna

Termín: 30.4.2021

1.2. zajistit uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna
a společností ROSTĚNICE, a.s. se sídlem Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01
Vyškov, IČ: 63481821 ze dne 02.08.2012, v rámci kterého dojde k ukončení pachtu
pozemku parc. č. 5010 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě.

Termín: 30.4.2021

1.3. zajistit  rozšíření  předmětu  pachtu  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  společností
ROSTĚNICE, a.s. se sídlem Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice, 68201 Vyškov, IČ:
63481821  o  pozemky  parc.  č.  4789,  4809  a  5010,  vše  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna
prostřednictvím Dodatku č. 11 ke smlouvě ze dne 11. 06. 2012, vše dle podmínek v
důvodové zprávě. 

Termín: 30.4.2021

1559/105/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Krejčí

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předložené  Dohody  o  podmínkách  vybudování  sjezdu  na  pozemek  města,
kanalizační,  plynovodní  a  vodovodní  přípojky,  s  manželi  Richardem a  Kamilou  Krejčími,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na pozemcích parc. č. 3736/2 a 3745/1 v k. ú.
Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předložené  Dohody  o  podmínkách  vybudování  sjezdu  na
pozemek města, kanalizační, plynovodní a vodovodní přípojky, s manželi Richardem
a Kamilou Krejčími, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na pozemcích parc. č.
3736/2 a 3745/1 v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u
Brna.

Termín: 30.4.2021

1560/105/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Jihomoravský kraj

I. Rada města souhlasí



s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  přípojek
splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní, plynovodní a slaboproudé přípojky a přípojky
NN na pozemcích parc. č. 343/15, 343/17 a 341/6 v k.ú.  Slavkov u Brna, které jsou ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno,
IČO: 70888337.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
přípojek  splaškové  a  dešťové  kanalizace,  vodovodní,  plynovodní  a  slaboproudé
přípojky a přípojky NN na pozemcích parc. č. 343/15, 343/17 a 341/6 v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s Jihomoravským krajem,
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337.

Termín: 30.4.2021

1561/105/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Holásek, Šmerdová

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu  a
kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 3189/36 v k.ú. Slavkov u Brna, který
je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s Bc. Ondřejem Holáskem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ a Ing. Miroslavou Šmerdovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
sjezdu  a  kanalizační  a  vodovodní  přípojky  na  pozemku  parc.  č.  3189/36  v  k.ú.
Slavkov  u  Brna,  který  je  ve  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna,  s  Bc.  Ondřejem
Holáskem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a Ing. Miroslavou Šmerdovou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░

Termín: 30.4.2021

1562/105/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Chaloupková, Král

I. Rada města materiál odkládá

1563/105/RM/2021 Průtah III/0501 - výsledek VZ na stavbu, TDI a koordinátor BOZP



I. Rada města schvaluje
na základě vyhodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky "III/0501 SLAVKOV, PRŮTAH",
kterou  zajišťovala  společnosti  SÚS  JMK,  IČ:  709  32  581  uzavření  smlouvy  o  dílo  na
zhotovení  stavby  se  společností   IDS  -  Inženýrské  a   dopravní  stavby  Olomouc  a.s.,
Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,  IČ:2 58 69 523, za podmínky schválení
financování zastupitelstvem města.

II. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  výkonu činnosti  technického dozoru na  stavbě "III/0501 SLAVKOV,
PRŮTAH" se společností FRAM Consult a.s., Husitská 42/22, 130 00 Praha, IČ: 649 48 790,
za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

III. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy o  činnosti  výkonu koordinátora BOZP na stavbě  ""III/0501  SLAVKOV,
PRŮTAH" se společností SONDEO s.r.o.,  Blatného 1885/36, 616 00 Brno, IČ: 028 70 819, za
podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby se společností  IDS - Inženýrské
a  dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, 
IČ:2 58 69 523, za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

Termín: 15.4.2021

V. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě "III/0501
SLAVKOV, PRŮTAH" se společností FRAM Consult a.s., Husitská 42/22, 130 00 Praha,
IČ: 649 48 790, za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

Termín: 15.4.2021

VI. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o činnosti výkonu koordinátora BOZP na stavbě ""III/0501
SLAVKOV, PRŮTAH" se společností SONDEO s.r.o.,  Blatného 1885/36, 616 00 Brno,
IČ: 028 70 819, za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

Termín: 15.4.2021



1564/105/RM/2021 Změna pojistné smlouvy č. 53522376-18

I. Rada města schvaluje
uzavření  pojistné  smlouvy  č.  53522376-18  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  společností
Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:
45272956 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření pojistné smlouvy č. 53522376-18 mezi městem Slavkov u Brna a
společností Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČ: 45272956 v předloženém znění.

Termín: 30.4.2021

1565/105/RM/2021 Obsazení uvolněného bytu č. 5, Palackého náměstí 123

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Palackého náměstí 123, Slavkov u Brna, s
panem Milanem Brelem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu

určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/ m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Palackého náměstí 123,
Slavkov u Brna.

Termín: 31.3.2021

1566/105/RM/2021 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2020

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2020 v předloženém znění.

1567/105/RM/2021 Zpráva o činnosti senior taxi

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti senior taxi v předloženém znění.

1568/105/RM/2021 Zpráva o činnosti oddělení životního prostředí za rok 2020



I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti oddělení životního prostředí za rok 2020.

1569/105/RM/2021 Rozšíření smlouvy o pronájmu Radnice VERA

I. Rada města schvaluje
rozšíření  smlouvy  o  pronájmu  IS  Radnice  VERA  podle  Dodatku  č.5  a  č.6  ke  smlouvě
SWRp/14/67  ze  dne  3.11.2014  o  udělení  Licence  k  užití  formou  pronájmu  a  podpoře
provozu programového vybavení Radnice VERA s firmou VERA, spol. s r.o. se sídlem Lužná 2,
16000 Praha 6 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  podpis  Dodatku  č.5  a  č.6  ke  smlouvě  SWRp/14/67  ze  dne  3.11.2014  o
udělení  Licence  k  užití  formou  pronájmu  a  podpoře  provozu  programového
vybavení Radnice VERA s firmou VERA, spol. s r.o. se sídlem Lužná 2, 16000 Praha 6
v předloženém znění.

Termín: 9.4.2021

1570/105/RM/2021 Prodloužení servisní smlouvy kopírovacího stroje Xerox

I. Rada města souhlasí

1. s uzavřením Doplňku k servisní smlouvě o provádění technické péče na stroji XEROX typu
WC3655  (výrobní  číslo  3353185836)  se  společností  SPIN  SERVIS  s.r.o.,  Škroupova
3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  Doplňku  servisní  smlouvy  o  provádění  technické  péče  na
stroji XEROX typu WC3655 (výrobní číslo 3353185836) se společností SPIN SERVIS
s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

Termín: 9.4.2021

1571/105/RM/2021 Úprava jednacího řádu zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit upravený jednací řád zastupitelstva města v předloženém znění.



II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit návrh změny jednacího řádu na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Termín: 29.3.2021

1572/105/RM/2021 Návštěvní řády ZS-A

I. Rada města schvaluje
návštěvní řád zámeckého parku a návštěvní řád zámku ve Slavkově u Brna s platností od 1.
3. 2021.

1573/105/RM/2021 Zrušení konkurzního řízení

I. Rada města ruší
své usnesení číslo 1546/104/RM/2021 ze dne 15.3.2021.

1574/105/RM/2021  Základní  škola  Tyršova  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace  -  žádost  o
vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
vyřazení  neupotřebitelného majetku Základní školy Tyršova Slavkov u Brna,  příspěvková
organizace, dle důvodové zprávy.

1575/105/RM/2021 Doplnění programu 21. zasedání zastupitelstva města

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


