
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 115. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 21.6.2021

1718/115/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 114. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1457/98/II z 98. schůze rady města - 25. 1. 2021
1616/108 z 108. schůze rady města - 26. 4. 2021
1661/112, 1664/112, 1666/112, 1667/112, 1672/112 z 112. schůze rady města - 24.
5. 2021
1699/114,  1700/114,  1701/114/1.1.,  1701/114/1.2.,  1708/114,  1709/114  z  114.
schůze rady města - 7. 6. 2021

    další úkoly trvají.

1719/115/RM/2021 Soubor rozpočtových opatření č. 33 - 35

I. Rada města schvaluje
rozpočtová  opatření  v  předloženém  znění  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:

Č.
RO

ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

33

50 4116 13018
SV -  Dotace  -  Sociální
pracovníci  - odměny

28 400

50 6171 5011 13018
SV - Sociální pracovníci
- odměny

28 400

34
72 4116 33063 Dotace MAP 914 600

72 3299 5011 33063 OVV - MAP 914 600

35
22 1036 5811

ŽP  -  MZe  -  Dotace
Lesní hospodář

-28 500

22 1036 5811 ŽP - Lesní hospodář 28 500

1720/115/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN 4x RD
Havránek"



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 pozemků parc.  č.  3178/1 -  ostatní
plocha, parc. č. 3179 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3196/2 - zahrada, vše v
k.ú.  Slavkov  u  Brna,  které  jsou  v  majetku  města,  dle  přiloženého  návrhu  smlouvy  a
geometrického plánu č.  3767-1327/2021 (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN 4x RD
Havránek") 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. 3178/1 - ostatní plocha, parc. č. 3179 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.
č. 3196/2 - zahrada, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města,  dle
přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č.  3767-1327/2021 (stavba s
názvem "Slavkov u B., kabel NN 4x RD Havránek") v předloženém znění.

Termín: 31.7.2021

1721/115/RM/2021 Smlouva o nájmu reklamní plochy - Kaláb - dodatek č. 2

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu reklamní plochy se společností KALÁB  s. r. o., Vídeňská
849/15, 639 00 Brno, IČ: 06212883  v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu reklamní plochy se společností
Kaláb s.r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ: 06212883

Termín: 31.7.2021

1722/115/RM/2021 Poskytnutí daru - Lidl Česká republika v.o.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření  darovací  smlouvy  se  společností   Lidl  Česká  republika  v.o.s,  IČ:  26178541 dle
předloženého návrhu smlouvy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  darovací  smlouvy  se  společností  Lidl  Česká  republika  v.o.s,  IČ:
26178541 dle předloženého návrhu smlouvy. 

Termín: 27.8.2021



1723/115/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Hana Jeřábková

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předložené  Dohody  o  podmínkách  vybudování  plynovodní  přípojky  s  paní
Hanou Jeřábkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  na pozemku parc. č. 447 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 plynovodní přípojky s
paní  Hanou  Jeřábkovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░   na
pozemku parc. č. 447 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u
Brna.

Termín: 30.6.2021

1724/115/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Bajgarovi

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předložené  Dohody  o  podmínkách  vybudování  kanalizační  přípojky  s  Dr.
Vladimírem Bajgarem a Ing. Ludmilou Bajgarovou, 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 kanalizační přípojky s
Dr. Vladimírem Bajgarem a Ing. Ludmilou Bajgarovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ na pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna.

Termín: 31.7.2021

1725/115/RM/2021 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Ohnisková

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.07.2020 k bytu č. 9, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Marií Ohniskovou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░

obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31.12.2022 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s paní Marií Ohniskovou.

Termín: 31.7.2021



1726/115/RM/2021 Ukončení pronájmu bytu - paní Stratilová

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemního vztahu s  paní  Martinou Stratilovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit ukončení nájemního vztahu s paní Martinou Stratilovou.

Termín: 30.6.2021

1727/115/RM/2021 Přidělení uvolněných bytů

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 12, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s paní
Janou Karlíčkovou, ░░░░ ░░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a

nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, s panem
Radkem Hákem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1

rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

III. Rada města schvaluje
uzavření  nájemní  smlouvy  na  pronájem bytu  č.  6,  Zlatá  Hora  1358,  Slavkov  u  Brna,  s
paní Hanou Havigerovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na

dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

IV. Rada města souhlasí
s inzerováním nabídky na obsazení uvolněného bytu č. 5, Fügnerova 109, Slavkov u Brna.

V. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemních smluv v souladu s přijatým usnesením.

Termín: 30.6.2021

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1. zajistit  inzerování  nabídky  na  obsazení  uvolněného  bytu  č.  5,  Fügnerova  109,
Slavkov u Brna.

Termín: 30.6.2021

1728/115/RM/2021 Společný nákup energií 2022-2023 - smlouva o centralizovaném zadávání



I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  centralizovaném  zadávání  dle  předloženého  návrhu  se  všemi
příspěvkovými  organizacemi  účastnícími  se  veřejné  zakázky  "Centrální  nákup  elektrické
energie a zemního plynu pro roky 2022 - 2023".

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání dle předloženého návrhu se
všemi příspěvkovými organizacemi účastnícími se veřejné zakázky "Centrální nákup
elektrické energie a zemního plynu pro roky 2022 - 2023".

Termín: 30.6.2021

1729/115/RM/2021  Smlouva  o  využití  obecního  systému  odpadového  hospodářství  a  zajištění
zpětného odběru elektrozařízení

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4,
IČ 27257843 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy o využití  obecního systému odpadového hospodářství  a
zajištění  zpětného  odběru  elektrozařízení  se  společností  ELEKTROWIN  a.s.,
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843

Termín: 31.7.2021

1730/115/RM/2021 Vyřazení majetku - Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace

I. Rada města souhlasí
s vyřazením majetku Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy, uvedeného

v příloze.

II. Rada města schvaluje
prodej neupotřebitelného majetku dle postupu navrženého v důvodové zprávě.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Evě Oubělické, DiS.

1.1. předložit radě města návrh kupní smlouvy na odkoupení vyřazovaného majetku před
uzavřením vlastní kupní smlouvy.

Termín: 12.7.2021



1731/115/RM/2021 Zápisy z jednání školské rady ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova

I. Rada města bere na vědomí
zápis  č.  1/2021  z  jednání  Školské  rady  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace a zápis č.  1/2021 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

1732/115/RM/2021 Základní škola Komenského - volno vyhlášené ředitelem školy

I. Rada města bere na vědomí
informaci o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.

1733/115/RM/2021 Schválení zahraniční cesty zástupců města do Polska

I. Rada města schvaluje
služební cestu Bc. Michala Boudného a Mgr. Petra Kostíka dne 28. 06. 2021 do polského
Slawkówa.


