
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 104. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 15.3.2021

1522/104/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 103. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

648/37 z 37. schůze rady města - 21. 10. 2019
1223/81 z 81. schůze rady města - 7. 9. 2020
1436/96 z 96. schůze rady města - 16. 12. 2020
1453/98/2.1., 1460/98, 1461/98, 1462/98, 1465/98 z 98. schůze rady města - 25. 1.
2021
1474/99/IV, 1476/99/III, 1476/99/IV, 1477/99 z 99. schůze rady města - 8. 2. 2021
1493/101,  1497/101,  1499/101,  1500/101,  1504/101,  1505/101,  1508/101,
1510/101 z 101. schůze rady města - 22. 2. 2021

    další úkoly trvají.

1523/104/RM/2021 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje
rozpočtové  opatření  v  předloženém  znění  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:

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

9

40 41 4113 581 90003 IR - Dotace SFŽP -NF  Adaptační strategie města 277 200

40 41 4113 581 90006 IR - Dotace SFŽP -NF  Adaptační strategie města 48 900

40 41 3799 5169 581 90003 IR - NF  Adaptační strategie města 277 200

40 41 3799 5169 581 90006 IR - NF  Adaptační strategie města 48 900

40 41 3745 5169 581 IR - NF Strategie veřejné zeleně města - předf. a spol. -750 000

40 41 3799 5169 581 IR - NF  Adaptační strategie města - předf. a spol. 750 000

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:



Č. SRO
Č. náv.

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

10
40 41 2212 6121 575 IR - Navýšení pol. - III/0501, Slavkov průtah 10 000 000

30 35 8115 FO - Čerpání FRR 10 000 000

11
10 10 5213 5903 KT - Navýšení položky - řešení krizového řízení 250 000

30 35 8115 FO - Čerpání FRR 250 000

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  zařazení výdajové položky na dofinancování stavby: "III/0501 - Průtah" ve výši
16.000.000 Kč do rozpočtu na rok 2022.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit soubor rozpočtových opatření zastupitelstvu města v předloženém znění.

Termín: 30.4.2021

1524/104/RM/2021 Účetní závěrka města Slavkov u Brna za účetní rok 2020

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  v souladu s § 84 odst.  2 písm. b) zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích, v platném
znění, účetní závěrku města Slavkov u Brna sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výsledek hospodaření běžného účetního období města Slavkov u Brna za rok 2020
ve výši 48.773.626,75 Kč z hlavní činnosti  a ve výši 7.270.896,86 Kč z hospodářské činnosti.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  rozdělení  hospodářského  výsledku  města  Slavkov  u  Brna   za  rok  2020   -
převedení finančních prostředků  ve výši 30.965.447,94 Kč do Fondu rezerv a rozvoje města
Slavkov u Brna, převedení finančních prostředků ve vši 443.883,05 Kč do Fondu dopravní
infrastruktury, převedení finančních prostředků ve výši 9.117.741,86 Kč do Fondu správy
majetku.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit účetní závěrku města Slavkov u Brna v předloženém znění zastupitelstvu
města ke schválení.

Termín: 30.6.2021

1525/104/RM/2021 Návrh tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  tvorbu  a  čerpání  Fondu rezerv  a  rozvoje  města  Slavkov  u  Brna  v  roce  2021 v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  tvorbu  a  čerpání  Fondu  rezerv  a  rozvoje  města
Slavkov u Brna v roce 2021 v předloženém znění.

Termín: 31.5.2021

1526/104/RM/2021 Návrh plánu tvorby a čerpání fondu dopravní infrastruktury

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  předložený  návrh  plánu  tvorby  a  čerpání  Fondu  dopravní  infrastruktury  v
předloženém znění.

1527/104/RM/2021 Tvorba a čerpání Fondu správy majetku

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh plánu tvorby a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2021 v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  návrh  plánu  tvorby  a  čerpání  Fondu správy  majetku  pro  rok  2021   na
jednání ZM.

Termín: 29.3.2021

1528/104/RM/2021 BD MCG DEV - Slovanská - dodatek č.1

I. Rada města materiál odkládá

1529/104/RM/2021 Dodatek č. 11 - ROSTĚNICE, a.s.

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  Dodatku  č.  11  se  společností  ROSTĚNICE,  a.s.  se  sídlem  Rostěnice  166,
Rostěnice-Zvonovice,  682  01  Vyškov,  IČ:  63481821,  v  rámci  kterého  dojde  k  zúžení



předmětu pachtu o pozemky parc. č. 3056/37 - orná půda, 5012 - ost. plocha, 5016 - ost.
plocha, 5020 -  ost.  plocha,  5025 -  ost.  plocha,  vše v  k.ú.  Slavkov u  Brna dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě.  

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 11 se společností ROSTĚNICE, a.s. se sídlem Rostěnice
166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov, IČ: 63481821, v rámci kterého dojde k
zúžení předmětu pachtu o pozemky parc. č. 3056/37 - orná půda, 5012 - ost. plocha,
5016 - ost. plocha, 5020 - ost. plocha, 5025  ost. plocha, vše v k.ú. Slavkov u Brna
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 30.4.2021

1530/104/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D,  a.  s.  -  stavba s  názvem "Slavkov u B.,  kabel  NN
Střelec"

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.1281, ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem
"Slavkov u B., kabel NN Střelec") 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. 1281, ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v
majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Střelec") v předloženém
znění.

Termín: 31.3.2021

1531/104/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D,  a.  s.  -  stavba s  názvem "Slavkov u B.,  kabel  NN
Partyka"

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. 3474 ostatní plocha v
k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN
Partyka") 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. 3474, ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s
názvem "Slavkov u B., kabel NN Partyka") v předloženém znění.

Termín: 31.3.2021

1532/104/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., příp. NN Město
Slavkov u B"

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. 937 - zastavěná plocha
a nádvoří a parc. č. 955 - ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem "Slavkov u B., příp. NN Město Slavkov u B") 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. 937 - zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 955 - ostatní plocha v k.ú. Slavkov u
Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., příp NN Město
Slavkov u B") v předloženém znění.

Termín: 31.3.2021

1533/104/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D,  a.  s.  -  stavba s  názvem "Slavkov u B.,  kabel  NN
MIRROR Nerudova"

I. Rada města materiál odkládá

1534/104/RM/2021 Věcné břemeno služebnosti pro CETIN a. s. - stavba s názvem "VPIC Slavkov u
Brna prodejna LIDL"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 týkající se pozemku parc. č. 2712/1, parc. č. 2703/12 a
parc.  č.  2713/1,  vše  ostatní  plocha v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  které  jsou  v  majetku  města
(stavba s  názvem "11010-092047 VPIC Slavkov u Brna  prodejna LIDL")  v  předloženém



znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  zřízení  služebnosti  se  společností  CETIN  a.s.,
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 týkající se pozemku
parc. č. 2712/1, parc. č. 2703/12 a parc. č. 2713/1, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "11010-092047 VPIC Slavkov
u Brna prodejna LIDL") v předloženém znění.

Termín: 31.3.2021

1535/104/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D,  a.  s.  -  stavba s  názvem "Slavkov u B.,  kabel  NN
Budíková"

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.
2026/1, zahrada v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov
u B., kabel NN Budíková") 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.  2026/1,  zahrada v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  v
majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Budíková") v předloženém
znění.

Termín: 31.3.2021

1536/104/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D,  a.  s.  -  stavba s  názvem "Slavkov u B.,  kabel  NN
obchody Projekt S"

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. 3073/9 orná půda v
k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN
obchody Projekt S") 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.  3073/9, orná půda v k.ú.  Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s
názvem "Slavkov u B., kabel NN obchody Projekt S") v předloženém znění.

Termín: 31.3.2021

1537/104/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Jiří Kaláb

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování sjezdu, plynovodní přípojky a
přípojky sdělovacího vedení s Jiřím Kalábem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na
pozemku parc. č. 623 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 sjezdu, plynovodní
přípojky a přípojky sdělovacího vedení s Jiřím Kalábem, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░  ,  na pozemku parc.  č.  623 v  k.  ú.  Slavkov u  Brna,  který je  ve
vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 30.4.2021

1538/104/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Charvátovi

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování rozšíření sjezdu s manželi Mgr.
Hanou a PaedDr. Miroslavem Charvátovými, oba 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  rozšíření  sjezdu s
manželi Mgr. Hanou a PaedDr. Miroslavem Charvátovými, oba bytem ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Slavkov u Brna, který je
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 30.4.2021



1539/104/RM/2021 Výsledek VZ - restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna

I. Rada města vylučuje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: "Restaurování soch v
areálu zámku Slavkov u Brna" z  dalšího procesu zadávacího řízení uchazeče MgA. Pavla
Jandová, Generála Píky 9, 779 00 Olomouc, IČO: 3217337.

II. Rada města rozhoduje,
že  na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  na  veřejnou  zakázku  na
akci  "Restaurování  soch  v  areálu  zámku  Slavkov  u  Brna",  byla  nejvýhodnější  nabídka
předložena  uchazečem  MgA.  Josef  Červinka,  Jičínská  1512/32,  288  02  Nymburk,  IČO:
67614124.

III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna" se
společností  MgA.  Josef  Červinka,  Jičínská  1512/32,  288  02 Nymburk,  IČO:  67614124 v
předloženém znění.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zakázku  "Restaurování  soch  v  areálu  zámku
Slavkov  u  Brna"  se  společností  MgA.  Josef  Červinka,  Jičínská  1512/32,  288  02
Nymburk, IČO: 67614124 v předloženém znění.

Termín: 15.3.2021

1540/104/RM/2021 Výměna střešního pláště ZŠ Komenského - zahájení VZ

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky "ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště"
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, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Věra Babicová, Ing. Petr Lokaj,
Ing. Dalibor Kašpar,
náhradníci:  paní  Valerie  Lukášová,  Ing.  Hynek  Charvat,  Mgr.  Petr  Kostík,  Mgr.  Renáta
Macharová, Bc. Libor Eliáš, paní Romana Krchňavá, Ing. Petr Janek.

1541/104/RM/2021 Zpráva o činnosti oddělení DSA za rok 2020



I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti oddělení dopravněsprávních agend za rok 2020.

1542/104/RM/2021 Návrh nové obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

I. Rada města ruší
usnesení č. 1482/99/RM/2021 ze dne 08.02.2021.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o nočním klidu v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o nočním klidu zastupitelstvu města
ke schválení.

Termín: 19.3.2021

1543/104/RM/2021 Zpráva o činnosti TSMS za rok 2020.

I. Rada města bere na vědomí
Předloženou zprávu o činnosti TSMS za rok 2020.

1544/104/RM/2021 Zahájení VZ - nákup multifunkční pánve pro ZŠ Komenského

I. Rada města bere
předloženou informaci na vědomí.

1545/104/RM/2021 Zřízení školní družiny při ZŠ Tyršova Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
v souladu s ustanovením  § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení,  ve  znění  pozdějších předpisů,  podání  žádosti  o  zápis  školní  družiny  s  největším
povoleným počtem 85 žáků a  místem poskytovaného vzdělávání  na adrese Tyršova 977
Slavkov u Brna, jejíž činnost bude vykonávat příspěvková organizace Základní škola Tyršova
Slavkov  u  Brna,  do  rejstříku  škol  a  školských  zařízení,  v  mimořádném  termínu  a  to  s
účinností od 1.9.2021.



II. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1. starostovi  města  Slavkov  u  Brna,  podat  výše  uvedenou žádost  Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odbor školství. 

Termín: 30.5.2021

1546/104/RM/2021 Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a
mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace

I. Rada města VYHLAŠUJE
konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Slavkov u
Brna, příspěvková organizace s předpokládaným nástupem 01.08.2021.

II. Rada města SCHVALUJE
zveřejnění inzerátu, který je přílohou této zprávy na úřední desce obce Města Slavkova u
Brna, na internetových stránkách města www.slavkov.cz a internetových stránkách odboru
školství Jihomoravského kraje www.jmskoly.cz.

III. Rada města POVĚŘUJE starostu
- požádat krajský úřad, Českou školní inspekci a školskou radu o delegování jejich zástupce
za člena konkurzní komise,
- vyzvat ředitelku DDM, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků
školského zařízení do konkurzní komise a doložila ji zřizovateli zápisem o volbě.

IV. Rada města POVĚŘUJE
paní Romanu Krchňavou funkcí tajemníka komise; tajemník komise není členem konkurzní
komise

V. Rada města ODVOLÁVÁ
paní Mgr. Janu Bangovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a
mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace a to ke dni 31.07.2021. Posledním dnem
výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna je den
31.07.2021. Důvodem odvolání je vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace podle
ustanovení  §  166  odst.  3  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1547/104/RM/2021 MŠ Zvídálek - Oznámení o zápisu do MŠ Zvídálek

I. Rada města bere na vědomí
termín  zápisu  do  Mateřské  školy  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,  Slavkov  u  Brna,



příspěvková organizace, na školní rok 2021/2022.

1548/104/RM/2021 MŠ Zvídálek - zapojení do projektu MŠMT

I. Rada města souhlasí
se  zapojením  Mateřské  školy  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace, do projektu MŠMT v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III programu
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

1549/104/RM/2021 Návrh změny statutu Fondu správy majetku

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit aktualizaci  Fondu správy majetku v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit aktualizované znění do ZM ke schválení.

Termín: 29.3.2021

1550/104/RM/2021 Program 21. zasedání zastupitelstva města

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


