
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 107. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 12.4.2021

1577/107/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 106. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1481/99 z 99. schůze rady města - 8. 2. 2021
1538/104 z 104. schůze rady města - 15. 3. 2021
1552/105, 1555/105, 1564/105, 1565/105, 1570/105, 1571/105 z 105. schůze rady
města - 29. 3. 2021

    další úkoly trvají.

1578/107/RM/2021 Soubor rozpočtových opatření č. 12-15

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření č. 12- 15 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit do ZM soubor rozpočtových opatření v předloženém znění

Termín: 26.4.2021

1579/107/RM/2021 Účetní závěrka Zámek Slavkov -Austerlitz, příspěvková organizace za rok 2020

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku - Zámek

Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2020 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění - Zámek Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace za rok 2020 ve

výši 637.024,97 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 Zámek Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace přidělením do

rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 437.024,97 Kč a do fondu odměn ve výši 200.000 Kč.



1580/107/RM/2021 Účetní závěrka Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace
za rok 2020

I. Rada města schvaluje
v souladu s  §  102 odst.  2 písm. o)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění  pozdějších předpisů,  účetní  závěrku -

Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2020 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění - Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace za

rok 2020 ve výši 1.027.759,83 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace

přidělením do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 1.027.759,83 Kč.

1581/107/RM/2021  Účetní  závěrka  Základní  škola  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,  účetní  závěrku  -  Základní  škola  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2020 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření - Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace za rok 2020 ve výši 288.888,54 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 Základní školy Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace přidělením do rezervního fondu příspěvkové organizace ve
výši 288.888,54 Kč.

1582/107/RM/2021 Účetní závěrka Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
za rok 2020

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku - Základní

škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2020 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění - Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace za rok

2020 ve výši 48.982,57 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace

přidělením do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 48.982,57 Kč.



1583/107/RM/2021  Účetní  závěrka  Základní  umělecká  škola  Františka  France,  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace za rok 2020

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku - Základní

umělecká škola Fran;ška France, Slavkov u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2020 v předloženém

znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený  výsledek  hospodaření  v  předloženém  znění  -  Základní  umělecká  škola  Fran;ška  France,  Slavkov  u  Brna,

příspěvková organizace za rok 2020 ve výši 218.821,76 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení  zlepšeného  výsledku  hospodaření  za  rok  2020  Základní  umělecká  škola  Fran;ška  France,  Slavkov  u  Brna,

příspěvková organizace přidělením do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 218.821,76 Kč.

1584/107/RM/2021 Účetní závěrka Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace za rok 2020

I. Rada města schvaluje
v souladu s  §  102 odst.  2 písm. o)  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve znění  pozdějších předpisů,  účetní  závěrku -

Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2020 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění - Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace za rok 2020 ve výši

94.387,07 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace přidělením do

rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 94.387,07 Kč.

1585/107/RM/2021 Účetní závěrka Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace za
rok 2020

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku - Dům dě>

a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2020 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření v předloženém znění - Dům dě> a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace za rok

2020 ve výši 245.704,99 Kč.

III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 Domu dě> a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace

přidělením do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 245.704,99 Kč.

1586/107/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 na 99 let 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: 26.4.2021

1587/107/RM/2021 Prodej pozemku z majetku města - KÁMEN-DEKOR, s.r.o

I. Rada města materiál odkládá

1588/107/RM/2021 Prodej pozemku z majetku města - pan Jerson

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1827 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80

m2 dle předložené žádosti.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  k  projednání  žádost  o  prodej  pozemku z  majetku
města od pana Tomáše Jersona, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . 

Termín: 30.4.2021

1589/107/RM/2021 Polní hnojiště - majetkoprávní převod stavby

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  směnu  pozemků  ve  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna  dle  předloženého  GP  č.
3556-51/2019 -  parc.  č.  2973/25 ostatní  plocha,  parc.  č.  2973/55 ostatní  plocha,  parc.
č.2972/64 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2973/33 ostatní plocha o celkové výměře

1.896 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za cenu dle znaleckého posudku č. 785-11/20 ve výši 586,-

Kč/ m2 za stavbu polního hnojiště (nacházející se na pozemcích parc. č. 5680, 5681, 5682,
5683, 5679, 5678, 5677, 4663 v k.ú. Slavkov u Brna) ve vlastnictví pana Ondřeje Bednáře,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za cenu dle znaleckého posudku č. 784-10/20 ve
výši 1 470 810,- Kč s konečným doplatkem ze strany města ve výši 359 754 Kč. Od této
částky bude odečteno DPH ve výši 21%. Náklady související s převodem nemovitosti uhradí
město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města směnu pozemků v areálu bývalého Agroklasu a.s. ve
vlastnictví  města Slavkov u Brna se stavbou polního hnojiště ve vlastnictví  pana
Ondřeje Bednáře.

Termín: 16.4.2021

1590/107/RM/2021 Výkup pozemků v rámci "Regenerace sídliště Nádražní" - PG&JK

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit výkup pozemku parc. č. 5013, a pozemku parc. č. 5014 o celkové výměře 1022 m2

vše v k.ú. Slavkov u Brna za cenu 250 Kč/m2  od společnosti  PG&JK,  s.r.o.,  se  sídlem K
terminálu 745/1a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 07016891. Náklady spojené s odkupem
nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do zastupitelstva města výkup pozemku parc. č. 5013, a pozemku parc. č.

5014 o celkové výměře 1022 m2 , vše v k.ú. Slavkov u Brna za cenu 250 Kč/m2 od
společnosti  PG&JK,  s.r.o.,  se  sídlem K terminálu 745/1a,  Horní  Heršpice,  619 00
Brno, IČ: 07016891. 



Termín: 30.4.2021

1591/107/RM/2021 Směna pozemků v lokalitě Vinohrady - pan Sušil

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit  záměr  směny  části  pozemku parc.  č.  3638/15 v  k.ú.  Slavkov u Brna o

výměře 35 m2.

Termín: 30.4.2021

1592/107/RM/2021 Žádost o uzavření Dodatku - RAKOVEC a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13.06.2012 mezi společností RAKOVEC a.s.
se sídlem Velešovice 390, 683 01 Rousínov, IČ: 49976940 a městem Slavkov u Brna dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13.06.2012 mezi společností
RAKOVEC a.s. se sídlem Velešovice 390, 683 01 Rousínov, IČ: 49976940 a městem
Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 30.4.2021

1593/107/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., přeložka NN
Malinovského"

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 pozemků parc.  č.
1309,  parc.  č.  1310,  parc.  č.  3  a  parc.  č.  4,  vše  ostatní  plocha v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,
které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,  přel.  NN Malinovského")  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 pozemků parc. č. 1309, parc. č. 1310, parc. č. 3 a parc. č. 4, vše ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov



u B., přel. NN Malinovského") v předloženém znění.

Termín: 30.4.2021

1594/107/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Eremiášovi

I. Rada města materiál odkládá

1595/107/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Chaloupková, Král

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby 4 ks odstavných
parkovacích stání na pozemku parc. č. 2056/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna, s paní MVDr. Janu Chaloupkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a
MVDr. Mgr. Tomášem Králem, Ph.D., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby 4 ks
odstavných parkovacích stání na pozemku parc. č. 2056/1 v k.ú. Slavkov u Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s paní MVDr. Janu Chaloupkovou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a MVDr. Mgr. Tomášem Králem, Ph.D., ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░

Termín: 30.4.2021

1596/107/RM/2021 Výsledek VZ - nákup multifunkční pánve pro ZŠ Komenského

I. Rada města bere
předloženou informaci na vědomí.

1597/107/RM/2021 Zahájení VZ - rekonstrukce střechy BD Bučovická čp.187

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky:  "Rekonstrukce  střechy  bytového  domu,  Bučovická,  č.  p.  187,
Slavkov u Brna" dle  předloženého návrhu zadávací  dokumentace s  hodnotícím kritériem
nejnižší nabídkové ceny.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno, IČO: 44961367
2/ SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČO: 26961474
3/ PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO: 27713130



III. Rada města schvaluje
uvedené členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové:  Mgr.  Petr  Kostík,  Bc.  Jitka  Charvátová,  Mgr.  Martina  Polášková,  Ing.  Petr
Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar
Náhradníci: Ing. Marie Jedličková, Ing. Hynek Charvat, Bc. Libor Eliáš, Rudolf Václavík, Ing.
Petr Janek, Ing. Libor Piták

1598/107/RM/2021 Žádosti o vyhrazená stání - aktualizace

I. Rada města nesouhlasí
s  vydáváním  souhlasů  k  užívání  pozemků  ve  vlastnictví  města  k  parkování  vozidel  dle
požadavku normy ČSN 73 6110 a vyhlášky č. 501/2006 Sb. §20 a §21, s výjimkou pozemků,
které bezprostředně navazují na sjezd k nemovitosti s tím, že zpevněné plochy mimo sjezdy
mohou  tvořit  max.  50%  z  celkové  plochy  mimo  sjezdy  a  zároveň  budou
vybudovány  výhradně  z  plastových  tenkostěnných  zatravňovacích  tvárnic,  budou
osety  travním  semenem  a  udržování  tohoto  zatravnění  bude  plně  na  zodpovědnosti
stavebníka.

1599/107/RM/2021 Studie Koláčkova náměstí

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vybrat k další realizaci jako nejlepší urbanisticko-architektonickou studii návrh účastníka:
Ing. arch. Zbyněk Musil, Pechova 1557/11, 615 00 Brno-Židenice, IČO: 72455268.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  ke  schválení  k  další  realizaci  jako
nejlepší  urbanisticko-architektonickou  studii  návrh  účastníka:  Ing.  arch.  Zbyněk
Musil, Pechova 1557/11, 615 00 Brno-Židenice, IČO: 72455268.

Termín: 26.4.2021

1600/107/RM/2021 Úprava znění nájemní smlouvy - paní Mikulášková

I. Rada města nesouhlasí
s úpravou nájemní smlouvy dle návrhu paní Martiny Mikuláškové.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit ukončení nájemního vztahu s paní Martinou Mikuláškovou.

Termín: 30.4.2021

1601/107/RM/2021 Žádost o prodloužení nájemních smluv - paní Štěrbová a manželé Střelcovi



I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7, Bučovická 187, Slavkov u Brna, s paní
Janou Štěrbovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou do 31.12.2022 s nájemným dle aktuálního ceníku nájemného pro obecní
byty.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10.06.2020 k bytu č. 5, Sídliště Nádražní
1192, Slavkov u Brna, uzavřené s manžely Michalem a Janou Střelcovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  obsahujícím prodloužení  nájmu  bytu  do  31.12.2022  za  smluvní

nájemné 150 Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Janou Štěrbovou a dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě s manžely Střelcovými.

Termín: 30.4.2021

1602/107/RM/2021 Žádost o pronájem krizového bytu - paní Vorlová

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s paní Silvií Vorlovou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nájem bude sjednán na dobu určitou 3 měsíce a nájemné

stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Silvií Vorlovou.

Termín: 16.4.2021

1603/107/RM/2021 Převod stávajícího nájemního vztahu

I. Rada města schvaluje
ukončení  smlouvy  o  nájmu  nebytových  prostor  -  poliklinika  32/324  dohodou  k  datu
30.6.2021 s PhDr. Mgr. Kamilou Finkesovou, Na okraji 214/4, Krasice, 796 04 Prostějov,
IČO: 68685009.

II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostor ve II. NP na poliklinice ve Slavkově u Brna, Tyršova

č.p.324 - logopedická ambulance o výměře 13,20 m2.



III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit ukončení nájemní smlouvy s PhDr. Mgr. Kamilou Finkesovou.

Termín: 30.6.2021

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu prostor pro logopedickou ambulanci.

Termín: 30.4.2021

1604/107/RM/2021 Žádost o souhlas s postoupením smluv - MUDr. Ševčíková

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o postoupení smluv ze dne 24.03.2021 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 MUDr. Svatavou Ševčíkovou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

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 MUDr. Svatavu Ševčíkovou.

Termín: 30.4.2021

1605/107/RM/2021 Zpráva o činnosti oddělení správních činností za rok 2020

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti oddělení správních činností za rok 2020.

1606/107/RM/2021 Zápis z komise pro životní prostředí č. 35/2021

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 35/2021 z komise pro životní prostředí.

1607/107/RM/2021 Zpráva o činnosti komise pro životní prostředí za rok 2020

I. Rada města bere na vědomí
předloženou  zprávu o činnosti komise pro životní prostředí za rok 2020.



1608/107/RM/2021 Zástupci města na VH Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. a Respono, a. s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1. delegovat v souladu s ustanovením § 84, odst.  2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,  o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní Ing. Marii Jedličkovou, místostarostku města
Slavkov u Brna jako zástupce a pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna
jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění,
k  zastupování  města  Slavkov  u  Brna  na  valných  hromadách  společnosti  Vodovody  a
kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587, konaných v průběhu roku 2021.

2. delegovat v souladu s ustanovením § 84, odst.  2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,  o
obcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  pana  Bc.  Michala  Boudného,  starostu  města
Slavkova u Brna jako zástupce a pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna
jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění,
k  zastupování  města  Slavkov  u  Brna  na  valných  hromadách  akciové  společnosti
RESPONO, a. s., IČ: 49435612, konaných v průběhu roku 2021.

1609/107/RM/2021 Organizační řád MěÚ

I. Rada města schvaluje
s  účinností  od  1.5.2021 změnu  oddělení  správy  majetku  zařazeného  do  Odboru  správy
majetku, investic a rozvoje na samostatný Odbor bytového a tepelného hospodářství s tím,
že tato změna nemá vliv na pracovněprávní vztahy a zařazení zaměstnanců zařazených do
oddělení  správy  majetku  a  jmenování  vedoucí  oddělení  správy  majetku  se  považuje  za
jmenování vedoucí nového Odboru bytového a tepelného hospodářství.

II. Rada města schvaluje
předložený organizační řád městského úřadu.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit realizaci schválených organizačních změn.

Termín: 1.5.2021

1610/107/RM/2021  Žádost  o  schválení  rozpočtového  opatření  č.2  ZS-A,  informace  o  přidělení
dotace z MK

I. Rada města bere na vědomí
přijetí dotace z Ministerstva kultury.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č.2. ZS-A, příspěvkové organizace v předloženém znění.



1611/107/RM/2021 Žádost o čerpání z Fondu investic ZS-A

I. Rada města schvaluje
čerpání z Fondu investic ZS-A ve výši 49 000Kč.

1612/107/RM/2021 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

považovat za splněný bod:

190/11 z 11. zasedání zastupitelstva města - 2. 3. 2020

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

1613/107/RM/2021 Program 22. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 22. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


