
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 114. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 7.6.2021

1698/114/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 113. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1603/107/III z 107. schůze rady města - 12. 4. 2021
1629/109 z 109. schůze rady města - 3. 5. 2021
1633/110, 1634/110, 1635/110, 1637/110, 1639/110, 1644/110 z 110. schůze rady
města - 10. 5. 2021
1653/111, 1654/111 z 111. schůze rady města - 20. 5. 2021
1656/112,  1657/112,  1658/112,  1659/112,  1660/112,  1662/112,  1665/112,
1670/112, 1675/112, 1676/112/1.1., 1676/112/2.1., 1677/112/1.1., 1677/112/2.1.,
1678/112, 1679/112,  1681/112, 1683/112 z 112. schůze rady města - 24. 5. 2021
1691/113, 1692/113, 1695/113, 1696/113 z 113. schůze rady města - 27. 5. 2021

    další úkoly trvají.

1699/114/RM/2021 Směna pozemků - Strachovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zrušit usnesení č. 301/20/ZM/2021 ze dne 15.02.2021 ve znění:
I.  "Zastupitelstvo  města  schvaluje  výkup  pozemku  parc.  č.  347/10,  parc.  č.  347/11  o
celkové velikosti  5803 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna za cenu dle znaleckého posudku č.
791-17/20 ve výši 290 Kč/m2 od doc. Ing. Jiřího Stracha, CSc., ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  .  Náklady  spojené  s  odkupem  nemovitosti  hradí  město.  Daňové
povinnosti budou splněny dle platného zákona."
II. "Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 347/14 o výměře 1221 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna za cenu dle znaleckého posudku č. 791-17/20 ve výši 290 Kč/m2 od MUDr.
Emila Stracha, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Náklady spojené s odkupem
nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona."

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu části pozemku ve vlastnictví města Slavkov u Brna parc. č. 347/9, orná půda

v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1.900 m2 za část pozemku parc. č. 347/10 orná půda o

výměře cca 1.900 m2 ve vlastnictví pana doc. Ing. Jiřího Stracha, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░ , vše v k.ú. Slavkov u Brna dle příloh. Náklady (na geometrický plán a správní
poplatky) budou hrazeny městem Slavkov u Brna.  Daňové povinnosti budou splněny dle
platného zákona.



III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit ZM návrh na zrušení usnesení č. 301/20/ZM/2021 ze dne 15.02.2021 a
současně předložit ZM návrh směny části pozemků parc. č. 347/9 a 347/10 v k.ú.
Slavkov u Brna s panem doc. Ing. Jiřím Strachem, bytem░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░

Termín: 30.6.2021

1700/114/RM/2021 Směna pozemků - Regenerace Nádražní - ROSTĚNICE a.s.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit  záměr  směny  pozemku parc.  č.  1083/29 -  orná  půda o  výměře  6  444

m2,parc. č.  980/36 - orná půda o výměře 3748 m2,  parc.  č.  978/26 - orná půda

o výměře 1951 m2, parc. č. 978/172 - orná půda o výměře 602 m2, parc. č. 980/26 -

orná půda o výměře 470 m2, parc. č. 980/30 - orná půda o výměře 521 m2,  parc.

č. 980/33 - orná půda o výměře 401 m2, parc. č. 980/35 - orná půda o výměře 285

m2, parc. č. 1088/163 - orná půda o výměře 275 m2, parc. č. 1088/215 - orná půda

o výměře 16 m2, vše v k.ú. Hodějice.

Termín: 30.6.2021

1701/114/RM/2021 Směna pozemků - Meandr Litavy - ROSTĚNICE a.s.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr směny pozemku parc. č. 978/16 - orná půda o výměře 574 m2, parc.

č. 980/15 - orná půda o výměře 856 m2, vše v k.ú. Hodějice.

Termín: 30.6.2021

1.2. zveřejnit záměr směny pozemku parc. č. 1477/105 - orná půda o výměře 4101 m2,

parc. č. 1474/128 - orná půda o výměře 4530 m2, parc. č. 1343/316 - orná půda

o  výměře  3319  m2,  parc.  č.  1474/15  -  orná  půda  o  výměře  3015  m2,  parc.  č.

1343/295 - orná půda o výměře 1001 m2, parc. č. 1343/342 - orná půda o výměře

1005 m2, parc. č. 1474/122 - orná půda o výměře 844 m2, parc. č. 1477/106 - orná

půda  o  výměře  138  m2,  parc.  č.  1347/3  -  orná  půda  o  výměře  419  m2,  parc.

č. 1347/106 - orná půda o výměře 356 m2, parc. č. 1349/266 - orná půda o výměře

699 m2, parc. č. 1474/113 - orná půda o výměře 43 m2, vše v k.ú. Nížkovice.

Termín: 30.6.2021

1702/114/RM/2021 Přechod nájemní smlouvy na SVJ Bučovická 1247



I. Rada města souhlasí
s  ukončením  nájemní  smlouvy  ze  dne  27.08.2014  s  paní  Ing.  arch.  Leonou  Tupou,
bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  ,  týkající  se pozemku parc.  č.  2578/4 -  ostatní

plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 74 m2 dle podmínek uvedených v  důvodové
zprávě.

II. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Bučovická 1247, Slavkov
u Brna se sídlem Bučovická 1247, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 05165130 týkající se pronájmu

pozemku parc. č. 2578/4 - ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 74 m2 dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  ukončení  nájemní  smlouvy  ze  dne  27.08.2014  s  paní  Ing.  arch.  Leonou
Tupou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , týkající se pozemku parc. č. 2578/4
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 74 m2 dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě.

Termín: 30.6.2021

1.2. zajistit  uzavření nájemní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Bučovická
1247,  Slavkov  u  Brna  se  sídlem  Bučovická  1247,  684  01  Slavkov  u  Brna,
IČ: 05165130 týkající se pronájmu pozemku parc. č. 2578/4 - ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 74 m2 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 30.6.2021

1703/114/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Lukšovi

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předložené  Dohody  o  podmínkách  vybudování  rozšíření  sjezdu  s  manželi
Martinem a Soňou Lukšovými, oba bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 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  rozšíření  sjezdu s
manželi Martinem a Soňou Lukšovými, oba bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ , na pozemku parc. č. 623 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města
Slavkov u Brna.

Termín: 30.6.2021

1704/114/RM/2021 Cyklostezka Slavkov u Brna - Křenovice



I. Rada města schvaluje
změnu vedení trasy cyklostezky Slavkov u Brna - Křenovice proti původnímu záměru, dle
přiložené situace.

1705/114/RM/2021 Změna tržního řádu

I. Rada města schvaluje
nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2020 Tržní řád, v předloženém znění.

1706/114/RM/2021 Žádost o prominutí nájemného - paní Krahulová

I. Rada města schvaluje
prominutí jednoho měsíčního nájemného bez záloh na služby spojených s nájmem bytu paní
Jiřině Krahulové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit prominutí nájemného paní Jiřině Krahulové.

Termín: 30.6.2021

1707/114/RM/2021 Žádost o prominutí neuhrazeného nájmu - paní Bednaříková

I. Rada města neschvaluje
prominutí nájemného za měsíc říjen 2020 paní Lucii Bednaříkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░

1708/114/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: 7.6.2021

1709/114/RM/2021 Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě č. P/1012060 o dodávce programového systému

I. Rada města schvaluje



uzavření Dodatku č. 1/2021 mezi městem Slavkov u Brna a spol.  Kvasar, spol.  s r.o.,  IČ
00569135, se sídlem K Pasekám 3679, 760 01 Zlín, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1/2021 mezi městem Slavkov u Brna a spol.  Kvasar,
spol. s r.o., IČ 00569135, se sídlem K Pasekám 3679, 760 01 Zlín.

Termín: 30.6.2021

1710/114/RM/2021 Zápis ze schůze komise pro sport a volný čas

I. Rada města bere na vědomí
informace ze schůze komise pro sport a volný čas.

1711/114/RM/2021 Návrh harmonogramu schůzí rady města a zastupitelstva města na II. pololetí
roku 2021

I. Rada města schvaluje
harmonogram schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na II. pololetí roku 2021 v
předloženém znění.

1712/114/RM/2021 Napojení fondu investic a rozpočtové opatření č. 4

I. Rada města schvaluje
čerpání z Fondu investic a rozpočtové opatření č.4.

1713/114/RM/2021 Veřejná zakázka ZS - A

I. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání veřejné zakázky dle výběrového řízení ze dne 1. června 2021 (viz příloha).

1714/114/RM/2021 Žádost o dotace z MK a ÚP

I. Rada města bere na vědomí
Informace  o  žádosti  ZS-A  o  dotačních  titulech  Ministerstva  kultury  a  Úřadu  práce  dle
důvodové zprávy.

1715/114/RM/2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, ZS-A

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o poskytnutí finanční podpory v rámci dotačního programu



Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce
2021 mezi  Jihomoravským krajem,  se  sídlem Žerotínovo nám.  449/3,  601  82 Brno,  IČ:
70888337,   jako  poskytovatelem,  městem Slavkov  u  Brna  jako  zřizovatelem a  Zámkem
Slavkov - Austerlitz, příspěvkovou organizací jako příjemcem.

1716/114/RM/2021 Rozpočtové opatření TSMS č.4/2021

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření TSMS č.4/2021 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
čerpání rezervního fondu ve výši 175.866 Kč.

1717/114/RM/2021  Zřízení  přípravné  třídy  na  Základní  škole  Komenského  pro  školní  rok
2021/2022

I. Rada města schvaluje
zřízení  přípravné  třídy  při  Základní  škole  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace, Komenského nám. 495. ve školním roce 2021/2022.


