
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 112. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 24.5.2021

1655/112/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 111. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1475/99 z 99. schůze rady města - 8. 2. 2021
1529/104 z 140. schůze rady města - 15. 3. 2021
1557/105, 1558/105/1.1., 1558/105/1.2., 1558/1.3. z 105. schůze rady města - 29. 3.
2021
1636/110,  1638/110,  1640/110/1.1.,  1640/110/2.1.,  1642/110,  1647/110/III,
1647/110/IV z 110. schůze rady města - 10. 5. 2021

    další úkoly trvají.

1656/112/RM/2021 Soubor rozpočtových opatření č. 22-30

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení soubor rozpočtových opatření v předloženém znění.
C� .	náv.	RO ORJ § Pol. ORG U� Z Text Přıj́my	(Kč) Výdaje	(Kč)

22
71 6171 5162 61714 OVV	-	Komunikace	s	občany	-	mobilnı́	rozhlas -28	000

81 6171 5169 14006 MěU� 	-	V	109	-	Rozvoj	komunikace	-	ostatnı́	služby 13	000

81 6171 5169 14006 MěU� 	-	V	109	-	Rozvoj	komunikace	-	programové	vybavenı́ 15	000

23
22 3722 5169 Z� P	-	Odpadové	hospodářstvı́ 200	000

71 6409 5901 OVV	-	Nespeci:ikované	rezervy -200	000

24
50 3429 5169 701 SV	-	Klub	důchodců	-	ostatnı́	služby 27	000

71 6409 5901 OVV	-	Nespeci:ikované	rezervy -27	000

25

41 3113 6121 582 IR	-	Nová	svazková	škola	-	architektonická	soutěž -1	900	000

36 3113 5331 582 FO	-	Mimořádný	vklad	-	svazková	škola 1	900	000

36 3113 5331 582 FO	-	Vstupnı	́a	členský	vklad		-	svazková	škola 350	000

71 6409 5901 OVV	-	Nespeci:ikované	rezervy -350	000

26
41 3113 6121 55321 IR	-	ZS� 	Komenského	-	rekonstrukce	střechy 4	500	000

36 8115 FO	-	C�erpánı́	FRR 4	500	000

27
43 3612 6121 3920063001 SM	-	Rekonstrukce	Husova	63 3	500	000

36 8115 FO	-	C�erpánı́	Fondu	správy	majetku 3	500	000

28
41 3421 6122 56732 IR	-	Oranžové	hřiště 400	000

71 6409 5901 VV	-	Nespeci:ikované	rezervy -400	000

29
32 3315 5171 537 IR	-	Nutné	opravy	budov	a	staveb 200	000

71 6409 5901 VV	-	Nespeci:ikované	rezervy -200	000

30
41 3745 5169 55921 IR	-	IROP	-	PD	veřejná	zeleň -1	000	000

41 3111 6121 571 IR	-	Projektová	dokumentace	nová	MS� 1	000	000

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  čerpání  Fondu rezerv  a  rozvoje  města  Slavkov u Brna ve výši  4.500.000 Kč  na



pokrytí zvýšených výdajů na položce IR - ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  čerpání  Fondu  správy  majetku  města  Slavkov  u  Brna  ve  výši  3.500.000  Kč  na
pokrytí zvýšených výdajů na položce SM - Rekonstrukce Husova 63.

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit do zastupitelstva města soubor rozpočtových opatření č. 22-30.

Termín: 30.6.2021

1657/112/RM/2021 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2021

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2021 v předloženém.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2021.

Termín: 30.6.2021

1658/112/RM/2021 Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2021

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2021 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí
roku 2021 v předloženém znění.

Termín: 7.6.2021

1659/112/RM/2021 Výkup pozemku - Skřivánková

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit výkup pozemku parc. č. 1496/4 - orná půda o výměře 14 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
ve  vlastnictví  paní  Ivany  Skřivánkové,  bytem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  ,  do

vlastnictví města Slavkov u Brna za cenu ve výši 5.600,-Kč (400,-Kč za m2). Náklady spojené
s  odkupem  nemovitosti  uhradí  město.  Daňové  povinnosti  budou  splněny  dle  platných
právních předpisů. 

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města návrh na výkup pozemku parc. č. 1496/4 - orná půda

o  výměře  14  m2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  ve  vlastnictví  paní  Ivany  Skřivánkové,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do vlastnictví města Slavkov u Brna za

cenu ve výši 5.600,-Kč (400,-Kč za m2).

Termín: 30.6.2021

1660/112/RM/2021 Výkup pozemků Žemlovi - změna usnesení

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zrušit část usnesení č. 555/26/ZM/2018 z 26. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna
ze dne 10.09.2018, a to:
"I. Zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod pozemků parc.č. 3727/2 orná půda v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 25m2; parc. č. 3728/1 orná půda v k.ú.  Slavkov u Brna o
výměře cca 25m2 z vlastnictví manželů pana Davida Žemly a paní Věry Žemlové, trvalým
pobytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  za kupní cenu stanovenou dle ZP č.  3714-169-2017 ve
výši 35,-Kč/m2. Dále zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod pozemku parc. č. 4204
orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 40m2 z vlastnictví manželů pana Davida Žemly a
paní  Věry  Žemlové,  trvalým  pobytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  za  kupní  cenu
stanovenou dle ZP č.  3714-169-2017 ve výši 1.800,-Kč/m2. Náklady související s převodem
nemovitostí (geometrický plán a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí město. Daňové
povinnosti budou splněny dle platné legislativy. To vše za podmínky schválení financování
zastupitelstvem města." 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit úplatný převod pozemků parc.č. 3727/2 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

cca  20m2;  parc.  č.  3728/1  ovocný  sad  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  o  výměře  cca  28m2  z
vlastnictví pana Davida Žemly, trvalým pobytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  za kupní cenu

stanovenou  dle  ZP  č.   3714-169-2017  ve  výši  35,-Kč/m2.  Dále  rada  města  doporučuje
zastupitelstvu  města  schválit  úplatný  převod  pozemku  parc.  č.  4204  orná  půda  v  k.ú.

Slavkov u Brna o výměře 40m2  z  vlastnictví  pana Davida Žemly,  trvalým pobytem░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  za kupní cenu stanovenou dle ZP č.  3714-169-2017 ve výši 1.800,-

Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitostí (geometrický plán a správní poplatek za
návrh na vklad) uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy. To
vše za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  k  projednání  návrh  změny  usnesení  č.  555/26
/ZM/2018 dle důvodové zprávy.

Termín: 30.6.2021

1661/112/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN + TS
BD MCG DEV"



I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o 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.  1783/1 -  ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1787/30 - orná půda, parc. č. 1799/1 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, parc. č. 1800/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1805/1 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1806 - ostatní plocha - zeleň, parc. č. 3789 - ostatní
plocha - silnice,  vše v k.ú.  Slavkov u Brna,  které jsou v majetku města,  dle přiloženého
návrhu smlouvy a geometrického plánu č.  3770-1879/2021 (stavba s názvem "Slavkov u B.,
kabel NN + TS BD MCG DEV") 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. 1783/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1787/30 - orná půda, parc.
č. 1799/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1800/1 - zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č. 1805/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1806 - ostatní
plocha - zeleň, parc. č. 3789 - ostatní plocha - silnice, vše v k.ú. Slavkov u Brna,
které jsou v  majetku města,  dle  přiloženého návrhu smlouvy a  a  geometrického
plánu č.  3770-1879/2021 (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN + TS BD MCG
DEV") v předloženém znění.

Termín: 30.6.2021

1662/112/RM/2021 Pacht zahrádky č. 89 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 85 m2 - zahrádky č. 89 nacházející se v lokalitě Polní s
paní Táňou Svobodovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

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 výměře cca 85 m2 - zahrádky č. 89 nacházející se
v lokalitě Polní s paní Táňou Svobodovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .

Termín: 30.6.2021

1663/112/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - SVJ Kaunicův dvůr

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby vyrovnávacího
schodiště  a  chodníku  na  pozemku  parc.  č.  1238/1  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  ve
vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna,  se  společenstvím  vlastníků  jednotek  Společenství
vlastníků Kaunicův dvůr, Kaunicova 1815, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 07239009.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
vyrovnávacího schodiště a chodníku na pozemku parc. č. 1238/1 v k.ú. Slavkov u
Brna,  který  je  ve  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna,  se  společenstvím  vlastníků
jednotek Společenství vlastníků Kaunicův dvůr, Kaunicova 1815, 684 01 Slavkov u
Brna, IČO: 07239009.

Termín: 30.6.2021

1664/112/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Eremiášovi

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  splaškové
kanalizační přípojky a bezpečnostního přepadu na pozemcích parc. č. 5181 a 5184 v k.ú.
Slavkov u Brna,  které jsou ve vlastnictví  města Slavkov u Brna, s manželi Radovanem a
Alexandrou Eremiášovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
splaškové  kanalizační  přípojky  a  bezpečnostního  přepadu  na  pozemcích  parc.  č.
5181 a 5184 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s
manželi Radovanem a Alexandrou Eremiášovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

Termín: 31.5.2021

1665/112/RM/2021 Revitalizace zámeckého parku - dodatek č. 1

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  ze  dne  22.12.2020  na  veřejnou  zakázku  na
akci "Revitalizace zámeckého parku"se společností Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612
00 Brno, IČO: 44961367, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č.  1 ke smlouvě o dílo na akci "Revitalizace zámeckého
parku"  se  společností  Tocháček  spol.  s  r.o.,  Slovinská  36,  612  00  Brno,  IČO:
44961367, v předloženém znění.

Termín: 31.5.2021

1666/112/RM/2021 Výměna střešního pláště ZŠ Komenského - výsledek VZ

I. Rada města rozhoduje



na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci "Výměna
střešního  pláště  ZŠ  Komenského",  že  nejvhodnější  nabídka  byla  předložena
uchazečem PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO: 27713130.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce na veřejnou zakázku na akci "Výměna střešního
pláště ZŠ Komenského" se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO:
27713130 v předloženém znění za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  stavební  práce  na  veřejnou zakázku na  akci
"Výměna střešního pláště ZŠ Komenského" se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina
447, 683 54 Otnice,  IČO: 27713130 v předloženém znění za podmínky schválení
financování zastupitelstvem města.

Termín: 31.5.2021

1667/112/RM/2021 Výsledek VZ - rekonstrukce střechy BD Bučovická čp.187

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce na akci "Rekonstrukce střechy bytového domu,
Bučovická, č. p. 187, Slavkov u Brna" se společností Radim Reniers, Strakatého 3769/7, 636
00 Brno, IČO: 05453984, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  akci  "Rekonstrukce  střechy  bytového  domu,
Bučovická,  č.  p.  187,  Slavkov  u  Brna"  se  společností  Radim Reniers,  Strakatého
3769/7, 636 00 Brno, IČO: 05453984, v předloženém znění.

Termín: 30.6.2021

1668/112/RM/2021 Propojení ulic Slovákova a Špitálská

I. Rada města schvaluje
realizaci  projektu:  "Propojení  ulic  Slovákova -  Špitálská"  dle  předloženého projektového
záměru a gestorem projektu starostu města.

1669/112/RM/2021 Společný nákup energií 2022-2023

I. Rada města schvaluje
záměr společného nákupu energií s příspěvkovými organizacemi města Slavkov u Brna pro
roky 2022-2023 formou jednorázové soutěže na komoditní burze dle § 64 písm. c) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit realizaci soutěže na zajištění dodávek elektrické energie a zemního plynu pro
město  a  jeho  příspěvkové  organizace  v  letech  2022  -  2023  formou  nákupu  na
komoditní burze dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.

Termín: 11.6.2021

1670/112/RM/2021 Uzavření nájemní smlouvy - poliklinika

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o nájmu prostor  sloužících  k  podnikání   ve  II.  NP budovy polikliniky,

Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna, o výměře 13,20 m2, se společností  LOGOPEDIE POHODA
s.r.o., se sídlem Na okraji 214/4, Krasice, 796 04 Prostějov, IČ: 09713221. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši
14.280 Kč/rok.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s LOGOPEDIÍ POHODA s.r.o.

Termín: 30.6.2021

1671/112/RM/2021 Zveřejnění záměru pronájmu

I. Rada města neschvaluje

zveřejnění  záměru  pronájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  o  výměře  34  m2  v  přízemí
budovy Palackého náměstí č.p.89, Slavkov u Brna.

1672/112/RM/2021 Finanční příspěvky na humanitární účely v roce 2021

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 5.000 Kč z položky rozpočtu města určené na humanitární účely v roce 2021 Asociaci
rodičů  a  přátel  zdrav.  postižených  dětí  v  ČR,  z.s.,  klub"Paprsek"  ,  IČ:  49408577,  sídlo
Tyršova 29, 682 01 Vyškov.

II. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši  5.000 Kč z položky rozpočtu města určené na humanitární  účely v  roce 2021 Lince
bezpečí, z.s.,  IČ: 61383198,  sídlo Ústavní 95, 181 02 Praha 8.

III. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku ve



výši 30.000 Kč z položky rozpočtu města určené na humanitární účely v roce 2021 Diecézní
charitě Brno, Oblastní charitě Hodonín, IČ: 44990260,  sídlo Třída Kpt. Jaroše 9/1928, Brno
na provoz služeb Domácí zdravotní péče a Mobilní hospic Bučovice a Slavkov u Brna.

IV. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. uzavřít  s  žadateli   veřejnoprávní  smlouvu  v  předloženém  znění  o  poskytnutí
příspěvku ve schválené výši.

Termín: 30.6.2021

1673/112/RM/2021 Vznik odlehčovací služby - znovuprojednání

I. Rada města materiál odkládá

1674/112/RM/2021 Dodatek č.  3  ke smlouvě o nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami
komunálního odpadu a elektrozařízením č. 17030200

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  3  ke  smlouvě  nakládání  s  nebezpečnými  a  ostatními  složkami
komunálního  odpadu  a  elektrozařízením  číslo  17030200  s  platností  nového  ceníku  od
01.06.2021 se společností RESPONO a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ 49435612
v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.3  ke  smlouvě  nakládání  s  nebezpečnými  a  ostatními
složkami komunálního odpadu a elektrozařízením číslo 17030200 s platností nového
ceníku od 01.06.2021 se společností  RESPONO a.s.,  Cukrovarská 486/16, 682 01
Vyškov, IČ 49435612 v předloženém znění.

Termín: 31.5.2021

1675/112/RM/2021 Křesťanská mateřská škola Karolínka - individuální dotace

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí individuální dotace Křesťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově u
Brna, Malinovského 280, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 71341251 ve výši 244. 900 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému



1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení žádost o poskytnutí individuální dotace

Termín: 28.5.2021

1676/112/RM/2021  Žádosti  o  poskytnutí  dotace  z  programu  "Podpora  činností  organizací
pracujících s mládeží"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí  dotace  z  programu  "Podpora  činností  organizací  pracujících  s  mládeží"  a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli:

Název žadatele sídlo IČ Příspěvek

Atletika Slavkov u Brna
Komenského  nám.  1453,  Slavkov  u
Brna

03966615 45.000

Glitter Stars Tyršova 1108, Slavkov u Brna 22759964 37.500

Junák - český skaut  sídl. Nádražní 1180/21, Slavkov u Brna 65841832 13.500

Moravský rybářský svaz, o.s. Špitálská 951, Slavkov u Brna 00557251 18.800

SK Beachvolleyball Slavkov Lidická 298, Slavkov u Brna 61730149 41.800

SK FBC Slavkov u Brna, z.s. Sídliště Nádražní 1182, Slavkov u Brna 22757805 48.800

TJ Sokol Slavkov u Brna Husova 7, Slavkov u Brna 42660271 11.300

Centrum Ententyky, z.s. Heršpice 91, 684 01 27060195 37.000

TeamGym  Slavkov  u  Brna,
z.s.

Heršpice 91, 684 01 09270272 37.500

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotace z programu "Podpora činností organizací pracujících s mládeží" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy s níže uvedenými žadateli v předloženém znění.

Název žadatele Sídlo IČ Příspěvek

SK Slavkov u Brna Čs. armády 943, Slavkov u Brna 42660467 52.500

TC Austerlitz Kaunicova 633, Slavkov u Brna 02151987 56.300

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  dotace  -  Podpora  činností
organizací pracujících s mládeží.

Termín: 28.5.2021

2. Bc. Michalu Boudnému

2.1. předložit  zastupitelstvu  města žádosti  o  poskytnutí  dotace  z  programu "Podpora
činností organizací pracujících s mládeží":  SK Slavkov u Brna a TC Austerlitz.



Termín: 28.5.2021

1677/112/RM/2021  Žádosti  o  poskytnutí  dotace  z  programu  "Podpora  veřejně  prospěšných
činností"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí  dotace  z  programu  "Podpora  veřejně  prospěšných  činností"  a  uzavření
veřejnoprávních smluv s  níže uvedenými žadateli v předloženém znění:

Název žadatele Sídlo IČO výše dotace

MK AUSTERLITZ Hradební 39, Slavkov u Brna 26989301 20.000

ZO Českého zahrádkářského svazu Čs. armády 252, Slavkov u Brna 70901767 48.000

Myslivecký spolek Slavkov u Brna Nerudova 269, Slavkov u Brna 49408194 42.000

ZO Českého svazu chovatelů Polní 1423, Slavkov u Brna 66597617 30.000

Junák - svaz skautů a skautek ČR sídl. Nádražní 1664, Slavkov u Brna 65841832 27.000

Tennis club Austerlitz, s. r. o. Kounicova 633, Slavkov u Brna 29352673 48.000

Austerlitz Adventure Mánesova 434, Slavkov u Brna 48838713 40.000

SK FBC Slavkov u Brna sídl. Nádražní 1182, Slavkov u Brna 22757805 30.000

SK BEACHVOLLEYBALL SLAVKOV Lidická 298, Slavkov u Brna 61730149 33.000

TJ Sokol Slavkov u Brna Husova 7, Slavkov u Brna 42660271 15.000

Ski Žabiny z.s. K Babě 9, 621 00  Brno 06497799 16.000

Divadelní spolek Slavkov u Brna Malinovského 2, Slavkov u Brna 22607536 38.000

Modeláři RC letadel Hrušky 135, 683 52 07720882 16.000

Abc Baby, z. s. Újezd II. 284, Kobeřice u Brna 07358971 36.000

Montyplus, z.s. Školní 703, 683 52  Křenovice 8849650 40.000

Centrum Ententyky, z.s. Heršpice 91, 684 01 27060195 42.000

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotace z programu "Podpora veřejně prospěšných činností" a uzavření
veřejnoprávních smlouvy s níže uvedenými žadateli v předloženém znění.

Název žadatele Sídlo IČO výše dotace

Moravský rybářský svaz Špitálská 951, Slavkov u Brna 00557251 60.000

SK Slavkov u Brna Čs. armády 943, Slavkov u Brna 42660467 59.000

Klub seniorů Slavkov u Brna Polní 1144, Slavkov u Brna 8013977 60.000

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému



1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  dotace  -  Podpora  veřejně

Termín: 28.5.2021

2. Bc. Michalu Boudnému

2.1. předložit  zastupitelstvu  města žádosti  o  poskytnutí  dotace  z  programu "Podpora
veřejně  prospěšných  činností":  Moravský  rybářský  svaz,  z.  s.,  pobočný  spolek
Slavkov u Brna, SK Slavkov u Brna a Klub seniorů Slavkov u Brna.

Termín: 28.5.2021

1678/112/RM/2021 Dodatek č. 2 - "Tenkrát ve Slavkově 1805"

I. Rada města schvaluje
uzavření  předloženého  Dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje na realizace akce "Tenkrát ve Slavkově 1805" mezi Jihomoravským
krajem, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, jako poskytovatelem a městem
Slavkov u Brna jako příjemcem.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  Dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje na realizaci akce "Tenkrát ve Slavkově 1805".

Termín: 28.5.2021

1679/112/RM/2021 Dodatek č. 2 - CONCENTUS MORAVIAE

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého Dodatku  č. 2 ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního
hudebního  festivalu  třinácti  měst  CONCENTUS  MORAVIAE  mezi  Mezinárodním  centrem
slovanské hudby Brno, o.p.s.,  Polní 6, 639 00 Brno, IČO: 26235064 a městem Slavkov u
Brna.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního
hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE.

Termín: 28.5.2021

1680/112/RM/2021 Pověření k zastupování ředitele TSMS v plném rozsahu

I. Rada města pověřuje
Mgr.  Miroslava  Lstibůrka  zastupováním  ředitele  TSMS,  po  dobu  jeho  dočasné  pracovní
neschopnosti, v plném rozsahu.



II. Rada města určuje
plat pro zástupce ředitele TSMS Mgr. Miroslava Lstibůrka, ve výši dle přílohy k této zprávě.

III. Rada města schvaluje
mimořádnou  odměnu  pro  zástupce  ředitele  TSMS  Mgr.  Miroslava  Lstibůrka  ve  výši  dle
přílohy k této zprávě.

1681/112/RM/2021 Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o nočním klidu

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit OZV č. 2/2021, kterou se mění OZV č. 1/2021 o nočním klidu, v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit OZV č. 2/2021 ke schválení v zastupitelstvu města. 

Termín: 28.5.2021

1682/112/RM/2021 Smlouva o výpůjčce hrobky

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce hrobky s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, IČ 617
29 710, se sídlem Malinovského nám. 2, Slavkov u Brna v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření Smlouvy o výpůjčce hrobky s Římskokatolickou farností Slavkov u
Brna, IČ 617 29 710, se sídlem Malinovského nám. 2, Slavkov u Brna v předloženém
znění.

Termín: 30.6.2021

1683/112/RM/2021 Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní
doklady  vydávané  v  působnosti  Ministerstva  vnitra  se  Státní  tiskárnou  cenin,  státním
podnikem, IČ 00001279,  se sídlem Praha 1,  Růžová 943/6, PSČ 110 00,  v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování
dat  pro  osobní  doklady  vydávané  v  působnosti  Ministerstva  vnitra  se  Státní



tiskárnou cenin, státním podnikem, IČ 00001279, se sídlem Praha 1, Růžová 943/6,
PSČ 110 00, v předloženém znění.

Termín: 30.6.2021

1684/112/RM/2021 Schválení přijetí dotací z rozpočtu Ministerstva kultury

I. Rada města schvaluje
přijetí dotace ZS - A z rozpočtu Ministerstva kultury v celkové výši 41.000,- Kč

1685/112/RM/2021 Žádost o schválení rozpočtového opatření

I. Rada města Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 3, ZS-A, příspěvkové organizace v předloženém znění.

1686/112/RM/2021 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení za 1. pololetí
2021

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 1. pololetí roku 2021 v
předloženém znění.

1687/112/RM/2021  MŠ  Zvídálek  -  zpráva  z  přijímacího  řízení  do  MŠ  Zvídálek  na  školní  rok
2021/2022

I. Rada města bere na vědomí
zprávu  o  přijímacím  řízení  na  školní  rok  2021/2022  do  Mateřské  školy  Zvídálek,
Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

1688/112/RM/2021 ZUŠ Fr. France - žádost o poskytnutí ředitelského volna dne 28,29,30.6.2021

I. Rada města schvaluje
ZUŠ Fr. France - poskytnutí ředitelského volna ve dnech 28,29,30.6.2021.

1689/112/RM/2021 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

považovat za splněný bod:

318/22 z 22. zasedání zastupitelstva města - 26. 4. 2021

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

1690/112/RM/2021 Program 23. zasedání zastupitelstva města



I. Rada města materiál odkládá


