
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 110. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 10.5.2021

1632/110/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 109. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1463/98/IV z 98. schůze rady města - 25. 1. 2021
1495/101, 1496/101 z 101. schůze rady města - 22. 2. 2021
1545/104 z 104. schůze rady města - 15. 3. 2021
1553/105, 1154/105, 1556/105, 1559/105 z 105. schůze rady města - 29. 3. 2021
1592/107, 1595/107, 1601/107, 1602/107, 1604/107, 1609/107 z 107. schůze rady města
- 12. 4. 2021
1615/108, 1617/108, 1618/108, 1621/108, 1622/108, 1628/108 z 108. schůze rady města
- 26. 4. 2021

    další úkoly trvají.

1633/110/RM/2021 Soubor rozpočtových opatření č. 16-21

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

Č.
RO

ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

16

	22 1036 5811 Z
P	-	MZe	-	Dotace	-	Lesnı́	hospodář -29	100

	22 1036 5811 Z
P	-	Lesnı	́hospodář 29	100

17

	32 4116 16020 34019 FO	-	Průtoková	dotace	-	Středověk	na	vlastnı́	kůži 89	600

	32 3315 5336 16020 34019 FO	-	Průtoková	dotace	-	Středověk	na	vlastnı́	kůži 89	600

18

	50 4116 13015 OSV	-	Dotace	-	Výkon	sociálnı́	práce 53	600

	50 6171 5011 13015 OSV	-	Sociálnı́	pracovnı́ci	-	platy	zaměstnanců 53	600

19

	81 4116 14006 13013 MěU/ 	-	Dotace	MPSV	109_Slakvov	u	Brna	-	neivestičnı́	dotace 249	900

	81 4216 14006 13013 MěU/ 	-	Dotace	MPSV	109_Slavkov	u	Brna	-	investičnı́	dotace 273	500

	81 6171 5169 14006 13013 MěU/ 	-	V	109	-	Rozvoj	komunikace	-	ostatnı́	služby 249	900

	81 6171 6111 14006 13013 MěU/ 	-	V	109	-	Rozvoj	komunikace	-		programové	vybavenı́ 273	500

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

Č.
náv.
RO

ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)



20

81 6171 3113 MěU/ 	-	Přı́jmy	z	prodeje	-	ostatnı́ 4	000

	81 6171 5171 51713 MěU/ 	-	opravy	-	auta 4	000

21 	36 4111 98037 FO	-	Neivestičnı́	přijaté	transfery	-	Přı́spěvek	obcı́m	ke	zmı́rněnı́	dopadů	zákona	o	kompenzačnı́m	bonusu
315
900

	71 6409 5169 FO	-	Nespeci8ikované	rezervy
315
900

III. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit rozpočtová opatření v předloženém znění zastupitelstvu města.

Termín: 7.6.2021

1634/110/RM/2021 Žádost o prodej pozemku z majetku města - LOGREAL s.r.o.

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 232/2 a parc. č. 233/1 v k.ú. Slavkov u Brna o

celkové výměře cca 30 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
společnosti LOGREAL s.r.o., se sídlem Lidická 700/9, 602 00 Brno, IČ: 03537790 týkající
se části pozemků parc. č. 232/2 a 233/1 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 30.6.2021

1635/110/RM/2021 Směna pozemků v lokalitě Vinohrady - pan Sušil

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemku ve vlastnictví města Slavkov u Brna parc. č. 3638/15, orná půda v k.ú.

Slavkov u Brna o výměře 35 m2 za část pozemku ve vlastnictví pana Karla Sušila, bytem ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , parc. č. 3645/3 orná půda o výměře 35 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna
dle příloh. Náklady (na geometrický plán a správní poplatky) budou hrazeny z poloviny městem a
z poloviny panem Sušilem.  Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města návrh na směnu pozemku ve vlastnictví města Slavkov u

Brna parc. č. 3638/15, orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 35 m2 za část pozemku
ve vlastnictví pana Karla Sušila, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , parc. č. 3645/3

orná půda o výměře 35 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna dle příloh. Náklady (na geometrický
plán a správní poplatky) budou hrazeny z poloviny městem a z poloviny panem Sušilem. 
Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

Termín: 30.6.2021

1636/110/RM/2021 Prodej pozemku z majetku města - KÁMEN-DEKOR, s.r.o



I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit  záměr  prodeje  pozemku parc.  č.  334/5  -  ostatní  plocha,  jiná plocha  v  k.ú.

Slavkov u Brna o celkové výměře 908 m2.

Termín: 31.5.2021

1637/110/RM/2021 Výstavba chodníku - Ivan Marek

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uzavřít Smlouvu o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury stavby chodníku s panem
Ivanem Markem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do  ZM  návrh  na  uzavření  Smlouvy  o  spolupráci  a  budoucích  převodech
infrastruktury stavby chodníku s panem Ivanem Markem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ dle předloženého návrhu.

Termín: 7.6.2021

1638/110/RM/2021 Pronájem části pozemku na Zelnicích; pan Hurta

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 354/294, ostatní plocha v k. ú. Slavkov u

Brna o celkové výměře cca 48 m2 nacházející se v lokalitě Zelnice s panem Ing. Adamem Hurtou,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ dle podmínek v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 354/294, ostatní plocha v k.

ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 48 m2 nacházející se v lokalitě Zelnice s panem
Ing. Adamem Hurtou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ dle podmínek v důvodové
zprávě.

Termín: 31.5.2021

1639/110/RM/2021 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě - reklamní tabule ul. Slovákova

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 13. 06. 2002 mezi městem Slavkov u Brna a
společností  outdoor  akzent  s.r.o.  se  sídlem  Na  strži  2097/63,  Krč,  140  00,  Praha  4,  IČ:
00545911, který se bude týkat zúžení předmětu nájmu o pozemek parc. č. 449 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.  2 k  nájemní smlouvě ze dne 13.  06.  2002 mezi  městem



Slavkov u Brna a společností outdoor akzent s.r.o. se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140
00 Praha 4, IČ: 00545911, který se bude týkat zúžení předmětu nájmu o pozemek parc.
č. 449 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Termín: 31.7.2021

1640/110/RM/2021 Pacht zahrádky č. 16 a č. 17 v lokalitě Polní

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 orná půda v k. ú.

Slavkov u Brna o výměře cca 160 m2 - zahrádky č. 16 a č. 17 nacházející se v lokalitě Polní s paní
Dagmar  Maláčovou,  bytem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  a  paní  Magdalenou  Maláčovou,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

II. 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. 16 a č. 17 v lokalitě Polní s paní Dagmar Maláčovou, bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

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 výměře cca 160 m2 - zahrádky č. 16 a č. 17 nacházející se v
lokalitě  Polní  s  paní  Dagmar  Maláčovou,  bytem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  a
paní Magdalenou Maláčovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

Termín: 31.5.2021

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit  uzavření  dohody  o  ukončení  zemědělského  pachtu  na  část  pozemku  parc.  č.
2690/12 v k.ú. Slavkov u Brna -  zahrádku č. 16 a č. 17 v lokalitě Polní s paní Dagmar
Maláčovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Termín: 31.5.2021

1641/110/RM/2021 Věcné břemeno pro GasNet, s.r.o. - Šilerovi

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská  940/96,

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, v předloženém znění, týkající se pozemku parc. č. 910 ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu č. 3754-3407/2020.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, v předloženém znění, týkající se pozemku
parc.  č.  910,  ostatní  plocha  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  v  rozsahu  dle  přiloženého
geometrického plánu č. 3754-3407/2020.

Termín: 30.6.2021

1642/110/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Dostál"



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. 3638/5 -
zahrada a parc. č. 3638/22 - ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města
(stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Dostál") 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. 3638/5 - zahrada a parc. č. 3638/22 - ostatní plocha v k.ú. Slavkov u
Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,  kabel NN Dostál")  v
předloženém znění.

Termín: 31.5.2021

1643/110/RM/2021 Zahlcování příjezdové komunikace k sběrnému dvoru

I. Rada města souhlasí
s  omezením  stání  na  komunikaci  na  ul.  Zlatá  Hora  v  době  provozu  sběrného  dvoru  dle
přiloženého náčrtu dopravního značení.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit omezení stání na komunikaci na ul. Zlatá Hora v době provozu sběrného dvoru dle
přiloženého náčrtu dopravního značení.

Termín: 30.7.2021

1644/110/RM/2021 Obnova zámecké zdi - 2. etapa projekčních prací

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností PROXIMA PROJEKT, s.r.o.,  Gajdošova 4392/7, 615 00
Brno, IČ: 282 73 231 na realizaci projektové dokumentace obnovy části zámecké zdi - 2. etapa v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  se  společností  PROXIMA  PROJEKT,  s.r.o.,  Gajdošova
4392/7, 615 00 Brno, IČ: 282 73 231 na realizaci projektové dokumentace obnovy části
zámecké zdi - 2. etapa v předloženém znění.

Termín: 31.5.2021

1645/110/RM/2021 Zahájení VZ - výměna plynových kotlů v BD Litavská

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  na  výměnu  plynových  kotlů  v  BD  Litavská  s  jediným  hodnotícím
kritériem-nejnižší nabídkovou cenou.



II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 255494641. 
QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov, IČ: 253077622. 
Richard Jelínek, II.odboje 418/10, 682 01 Vyškov - Město, IČ: 617263623. 

III. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
členové:  Bc.  Libor  Eliáš,  Bc.  Jitka  Charvátová,  Rudolf  Václavík,  Mgr.  Petra  Pospíchalová
Nedvědová
náhradníci: Ing. Marie Jedličková, Ing. Petr Lokaj, Ing. Libor Piták, Mgr. Martina Polášková

1646/110/RM/2021 Zahájení VZ - servis výtahů v majetku města

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky na pravidelný servis výtahů v majetku města s jediným hodnotícím
kritériem-nejnižší nabídkovou cenou.

II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:

MP LIFTS s.r.o., Křižíkova 2987/70b, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ:253406381. 
ZITTA - výtahy, s.r.o., č.p.226, 684 01 Vážany nad Litavou, IČ: 269081742. 
VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., U hrádku 2960, 415 01 Teplice, IČ: 254792963. 
thyssenkrupp  Elevator  Eastern  Europe  GmbH,  odštěpný  závod,  Bucharova  2614/14,
Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 09266968

4. 

DEPLOX s.r.o., 684 01 Vážany nad Litavou 282, IČ: 054601235. 

III. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
členové:  Bc.  Libor  Eliáš,  Bc.  Jitka  Charvátová,  Rudolf  Václavík,  Mgr.  Petra  Pospíchalová
Nedvědová
náhradníci: Ing. Marie Jedličková, Ing. Petr Lokaj, Ing. Libor Piták, Mgr. Martina Polášková

1647/110/RM/2021 Výpověď nájemní smlouvy č. 08/2014

I. Rada města schvaluje
ukončení  nájemní  smlouvy  č.  08/2014  ,  která  byla  uzavřena  se  Sdružením advokátů  JUDr.
Vojtěch Hroza & Mgr. Radek Zapletal, se sídlem Arne Nováka 4, 602 00 Brno, IČO: 66216362, k
datu 31.7.2021.

II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu kanceláře č. 209 ve II. NP administrativní budovy na Koláčkově

náměstí 727 ve Slavkově u Brna, o výměře 34,50 m2.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  ukončení  nájemní  smlouvy  č.  08/2014  ,  která  byla  uzavřena  se  Sdružením
advokátů JUDr. Vojtěch Hroza & Mgr. Radek Zapletal, se sídlem Arne Nováka 4, 602 00
Brno, IČO: 66216362, k datu 31.7.2021.

Termín: 31.5.2021



IV. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu kanceláře č. 209 ve II. NP administrativní budovy

na Koláčkově náměstí 727 ve Slavkově u Brna, o výměře 34,50 m2.

Termín: 25.5.2021

1648/110/RM/2021 Zpráva o činnosti odd. Obecní živnostenský úřad za rok 2020

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odd. Obecní živnostenský úřad za rok 2020.

1649/110/RM/2021 Deklarace potřebnosti a podpory sociálních služeb pro rok 2022

I. Rada města souhlasí
se  systémem  spolufinancování  sociálních  služeb  pro  občany  Slavkovska  v  roce  2022  podle
Pravidel JMK pro rok 2022  a deklaruje potřebnost a finanční  podporu pro služby uvedené v
tabulce zařazené do skupiny A dle možností rozpočtu města za podmínky, že služby úspěšně
projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.

poskytovatel druh služby kategorie

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

pečovatelská služba A

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

centrum denních služeb A

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

charitní  sociálně  právní
poradna

A

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit systém spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2022 podle 
Pravidel JMK pro rok 2022  a deklarovat potřebnost a finanční podporu v konkrétní výši pro
služby  uvedené  v  tabulce  zařazené  do  skupiny  A  za  podmínky,  že  služby  úspěšně  projdou
dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit  Deklaraci  potřebnosti  a  podpory  sociálních  služeb  pro  rok  2022  včetně
vypočtených částek dotací ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 30.9.2021

1650/110/RM/2021 Výmaz místa poskytovaného vzdělávání školní družiny ZŠ Komenského v rejstříku
škol a školských zařízení

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 výmaz místa poskytovaného vzdělávání
školní družiny Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace na adrese
Tyršova  977,  684  01  Slavkov  u  Brna  v  rejstříku  škol  a  školských  zařízení,  v  mimořádném
termínu a to s účinností od 31.8.2021.

II. Rada města pověřuje



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

1651/110/RM/2021 Úprava ceníku ZS-A

I. Rada města schvaluje
navýšení cen svatebních obřadů dle předložené důvodové zprávy.

1652/110/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021

I. Rada města schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 700.000,- Kč z rezervního do investičního fondu TSMS a
čerpání  investičního  fondu  ve  výši  1.179.714,32  Kč  na  posílení  zdrojů  na  opravu  veřejného
osvětlení Palackého náměstí. 


