
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 116. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 19.7.2021

1734/116/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 115. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1593/107 z 107. schůze rady města - 12. 4. 2021
1641/110, 1643/110 z 110. schůze rady města - 10. 5. 2021
1674/112 z 112. schůze rady města - 24. 5. 2021
1702/114/1.1., 1702/114/1.2., 1706/114  z 114. schůze rady města - 7. 6. 2021
1721/115,  1722/115,  1725/115,  1727/115/V/1.1.,  1727/115/V/2.1.,  1728/115,
1730/115 z 115. schůze rady města - 15. 6. 2021

    další úkoly trvají.

1735/116/RM/2021 Soubor rozpočtových opatření č. 36 - 38

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)

36

32 4116 16020 34053

FO - Průtoková dotace

ZS-A - Z knihovny on-

line

41 000

32 3315 5336 16020 34053

FO - Průtoková dotace

ZS-A - Z knihovny on-

line

41 000

37

71 4122 00214

OVV  -  Dotace  -

Tenkrát  ve  Slavkově

1805

496 000

71 3319 5169 33191 00214
OVV  -  Tenkrát  ve

Slavkově
496 000

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

Č.  náv.
ORJ § Pol. ORG ÚZ Text

Příjmy Výdaje



RO (Kč) (Kč)

38

41 6171 2322
IR - Pojistné plnění -

vitrína
54 300

41 6171 5909 517
IR  -  Ostatní  činnost

místní správy
54 300

1736/116/RM/2021 Směna pozemků - Meandr Litavy - ROSTĚNICE a.s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemků ve vlastnictví města Slavkov u Brna 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 a dále
pozemků ve vlastnictví města Slavkov u Brna 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 - vše o celkové výměře 20.900 m2 za část pozemku ve
vlastnictví  společnosti  ROSTĚNICE  a.s.  se  sídlem  Rostěnice  166,  68201  Rostěnice-

Zvonovice,  IČ:  63481821  -  parc.  č.  5236  o  výměře  cca  7000  m2  v  k.ú.  Slavkov  u
Brna.  Náklady  spojené  s  převodem  nemovitosti  (GP,  správní  poplatky)  uhradí  město.
Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit ZM k projednání návrh směny pozemků ve vlastnictví města Slavkov u Brna

-  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 a dále pozemků ve vlastnictví města Slavkov u

Brna 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 - vše o celkové výměře 20.900 m2 za část
pozemku ve vlastnictví společnosti ROSTĚNICE a.s. se sídlem Rostěnice 166, 68201

Rostěnice-Zvonovice,  IČ: 63481821 - parc.  č. 5236 o výměře cca 7000 m2 v  k.ú.
Slavkov u Brna. 

Termín: 30.9.2021

1737/116/RM/2021 Směna pozemků - Regenerace Nádražní - ROSTĚNICE a.s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemků ve vlastnictví města Slavkov u Brna - 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,  o celkové výměře 14 714 m2  za pozemek ve vlastnictví  společnosti
ROSTĚNICE a.s. se sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČ: 63481821 - parc.

č.  5021 o výměře 732 m2 v k.ú. Slavkov u Brna. Náklady spojené s převodem nemovitosti
uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  ZM k projednání záměr směny pozemků ve vlastnictví  města Slavkov u

Brna - 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,  o  celkové  výměře  14  714  m2  za  pozemek  ve  vlastnictví  společnosti
ROSTĚNICE a.s. se sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČ: 63481821

- parc. č.  5021 o výměře 732 m2 v k.ú. Slavkov u Brna. 

Termín: 30.9.2021

1738/116/RM/2021 Ukončení nájemní smlouvy a uzavření smlouvy o výpůjčce - CORIDA CZ, s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 22.07.2020 uzavřenou mezi městem
Slavkov  u  Brna,  Zámkem  Slavkov  -  Austerlitz  -  příspěvkovou  organizací  a  společností
CORIDA CZ, s. r. o. se sídlem Královická 1607/54, 100 00 Praha 10, IČ: 27911713, na plochu

o výměře 90 m2, která je umístěna v západních valech za zámkem Slavkov u Brna na parc. č.
971 v k. ú. Slavkov u Brna. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 22.07.2020 uzavřenou
mezi  městem  Slavkov  u  Brna,  Zámkem  Slavkov  -  Austerlitz  -  příspěvkovou
organizací a společností CORIDA CZ, s. r. o. se sídlem Královická 1607/54, 100 00

Praha 10, IČ: 27911713, na plochu o výměře 90 m2, která je umístěna v západních
valech  za  zámkem  Slavkov  u  Brna  na  parc.  č.  971  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna  ve
vlastnictví města. 

Termín: 31.7.2021

1739/116/RM/2021 Smlouva o výpůjčce s ŘSD - úsekové měření Velešovice

I. Rada města souhlasí



s  uzavřením  smlouvy  o  výpůjčce  s  Ředitelstvím  silnic  a  dálnic  ČR,  státní  příspěvková
organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 (dále jen
"ŘSD") ve věci umístění 2 ks poloportálů úsekového měření rychlosti na pozemku parc. č.
3046 v k.ú. Velešovice v majetku ŘSD, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  výpůjčce  s  Ředitelstvím  silnic  a  dálnic  ČR,  státní
příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ:
65993390 (dále  jen "ŘSD") ve věci  umístění  2  ks  poloportálů úsekového měření
rychlosti na pozemku parc. č. 3046 v k.ú. Velešovice v majetku ŘSD, v předloženém
znění.

Termín: 31.7.2021

1740/116/RM/2021 Zrušení práva věcného břemene - ulice Čelakovského - II. část

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  hromadné  smlouvy  o  zániku  věcných  břemen  mezi  městem  Slavkov  u
Brna, panem Vítem Mikeskou, bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  a manželi  Ing. Štěpánem
Leitnerem  a  Ivetou  Leitnerovou,  oba  bytem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░
v předloženém znění. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření hromadné smlouvy o zániku věcných břemen mezi městem Slavkov
u Brna,  panem Vítem Mikeskou, bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░   a  manželi  Ing.
Štěpánem  Leitnerem a  Ivetou  Leitnerovou,  oba  bytem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ v předloženém znění. Daňové povinnosti budou splněny dle platného
zákona.

Termín: 31.7.2021

1741/116/RM/2021 Dodatek č. 1 k dohodě o podmínkách vybudování stavby - Chlup, Slezáková

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dodatku č. 1 k dohodě o podmínkách vybudování stavby
sjezdu, kanalizační a vodovodní přípojky na parc. č. 2498/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je
ve vlastnictví města Slavkov u Brna, k projektu rodinnému domu na pozemku parc. č. 2487 v
k.ú.  Slavkov  u  Brna  s  panem  Radovanem  Chlupem  a  paní  Martou  Slezákovou,
oba bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dodatku  č.  1  k  dohodě  o  podmínkách
vybudování stavby sjezdu, kanalizační a vodovodní přípojky na parc. č. 2498/1 v k.ú.



Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, k projektu rodinnému
domu na pozemku parc. č. 2487 v k.ú. Slavkov u Brna s panem Radovanem Chlupem
a paní Martou Slezákovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .

Termín: 31.7.2021

1742/116/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - LOGREAL s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předložené  Dohody  o  podmínkách  vybudování  vodovodní  a  kanalizační
přípojky se společností LOGREAL s.r.o.,  Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 03537790, na
pozemku parc. č. 231 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  vodovodní  a
kanalizační přípojky se společností  LOGREAL s.r.o.,  Lidická 700/19, 602 00 Brno,
IČO:  03537790,  na  pozemku  parc.  č.  231  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  ve
vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.8.2021

1743/116/RM/2021 BD MCG DEV - Slovanská - dodatek č.1

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury
se společností MCG DEV Slavkov, a.s., IČO: 064 04 219 v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci a budoucích
převodech infrastruktury se společností MCG DEV Slavkov, a.s., IČO: 064 04 219 v
předloženém znění. 

Termín: 6.9.2021

1744/116/RM/2021 Dohoda o převodu práv a povinností - Austra a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o převodu práv a povinností se společností AUSTRA a.s., IČ: 017 43 490 dle
předloženého návrhu dohody.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o převodu práv se společností AUSTRA a.s., IČ: 017 43 490
dle předloženého návrhu.



Termín: 31.7.2021

1745/116/RM/2021 Husova čp. 63 - achitektonická studie dispozičního řešení

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier Štěpán s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov, IČ:
282 84 704 na vypracování architektonické studie dispozičního řešení budovy Husova čp. 63
s vazbou na okolní budovy dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření  smlouvy o dílo  se společností  Atelier  Štěpán s.r.o.,  Vranov 278,  664 32
Vranov, IČ: 282 84 704 na vypracování architektonické studie dispozičního řešení
budovy Husova čp. 63 s vazbou na okolní budovy dle předloženého návrhu smlouvy
o dílo.

Termín: 31.7.2021

1746/116/RM/2021 Hasičská stanice Malinovského čp. 986. - rekonstrukce elektrorozvodů

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK s Jihomoravským krajem, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 na 1. etapu rekonstrukce elektrorozvodů hasičské
stanice JSDH ve Slavkově u Brna, dle předloženého návrhu smlouvy.

II. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky "Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů - 1.etapa"
 hasičská  stanice  Slavkov  u  Brna"  dle  předložené  důvodové  zprávy  a  návrhu  zadávací
dokumentace.

III. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:
1/ CMC Heating, s.r.o., Žarošice 65, 696 34 Žarošice, IČO: 29230586
2/ ELEKTRO - PEGAS s.r.o.Slavkov u Brna, Československé armády 317, IČO: 26967804
3/ REVOS, s.r.o., Brno-Medlánky, Medlánky, Hudcova 321/76, IČO: 48910341

IV. Rada města schvaluje
složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
členové: Bc. Libor Eliáš, p. Ladislav Anderla, Ing. Petr Lokaj, p. Vojtěch Lstibůrek, Ing. Petr
Janek,
náhradníci:  Ing.  Hynek  Charvat,  Ing.  Marie  Jedličková,  Ing.  Barbara  Macháčková,  Ing.
Dalibor Kašpar, Bc. Jitka Charvátová, Ing. Libor Piták, Mgr. Petra Pospíchalová Nedvědová. 

V. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  JMK  na  1.  etapu
rekonstrukce  elektrorozvodů  hasičské  stanice  JSDH  ve  Slavkově  u  Brna,  dle



předloženého návrhu smlouvy.

Termín: 17.9.2021

1747/116/RM/2021 Dodatek č. 1 - Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Územní studie krajiny správního obvodu
ORP Slavkov u Brna" se společností Institut regionálních informací s.r.o., Chládkova 898/2,
616 00 Brno, IČO: 25585991 dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  Dodatku č.  1  ke smlouvě  o  dílo  na  akci  "Územní  studie  krajiny
správního  obvodu  ORP  Slavkov  u  Brna"  se  společností  Institut  regionálních
informací s.r.o.,  Chládkova 898/2, 616 00 Brno, IČO: 25585991 dle předloženého
návrhu.

Termín: 31.8.2021

1748/116/RM/2021 Společný nákup energií 2022-2023 - smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání
obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  vzniku  oprávnění  k  uzavírání  obchodů  na  trhu  PXE  pro  konečné
zákazníky  se  společností  POWER  EXCHANGE  CENTRAL  EUROPE,  a.s.  se  sídlem  Rybná
682/14, 110 05 Praha 1, IČ: 278 65 444.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro
konečné  zákazníky  se  společností  POWER  EXCHANGE  CENTRAL  EUROPE,  a.s.  se
sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČ: 278 65 444.

Termín: 13.8.2021

III. Rada města pověřuje
zaměstnance p. Vojtěcha Lstibůrka a vedoucí odboru bytového a tepelného hospodářství Bc.
Jitku Charvátovou, prostřednictvím udělení plné moci k zastupování centrálního zadavatele
v elektronickém systému burzy PXE.

1749/116/RM/2021 Ukončení nájmu ordinace

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 2010/11/551 dohodou k datu
31.12.2021 se společností MUDr. Honzátková, Nevrlá, s.r.o., se sídlem Tvrdého 3, 602 00
Brno, IČ: 28350448.



II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostor  v I. NP budovy polikliniky, Malinovského 551, Slavkov

u Brna, místnost 2.17 o výměře 22,60 m2 a místnost č. 2.18 o výměře 12 m2 , s možností
pronájmu na 4 dny v týdnu.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor -  poliklinika 2010/11/551
dohodou k datu 31.12.2021 se společností MUDr. Honzátková, Nevrlá, s.r.o.,

Termín: 30.9.2021

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 30.7.2021

1750/116/RM/2021 Ukončení nájmu na poliklinice - zubní laboratoř

I. Rada města schvaluje
ukončení  smlouvy  o  nájmu  nebytových  prostor  -  poliklinika  35/324  dohodou  k  datu
31.10.2021 s paní Alenou Pospíšilovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ IČ: 47413735.

II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostor pro provozování zubní laboratoře ve II.  NP budovy

polikliniky ve Slavkově u Brna, Tyršova č.p.324, o celkové výměře 78 m2.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 35/324 s paní
Pospíšilovou.

Termín: 31.8.2021

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 31.7.2021

1751/116/RM/2021 Opětovná žádost o prominutí neuhrazeného nájmu - paní Bednaříková

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

1752/116/RM/2021 Žádost města Vyškova



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit spolufinancování služby sociální  rehabilitace poskytovatele PIAFA Vyškov, z.ú.  v
roce 2022 ve výši 150.000 Kč.

1753/116/RM/2021  Vzdání  se  práva  a  prominutí  nedobytné  pohledávky  evidované  vůči  Jiřímu
Mazáčovi

I. Rada města schvaluje
vzdání se práva a prominutí  nedobytné pohledávky ve výši  17.600,69 Kč evidované vůči
panu Jiřímu Mazáčovi.

1754/116/RM/2021  Žádost  o  schválení  rozpočtového  opatření  č.5  ZS-A,  informace  o  přijetí
příspěvku z ÚP

I. Rada města bere na vědomí
přijetí příspěvku z Úřadu práce

II. Rada města schvaluje
Rozpočtové opatření č.5, ZS-A, příspěvkové organizace v předloženém znění.

1755/116/RM/2021 Žádost o poskytnutí dotace

I. Rada města souhlasí
s podáním žádosti ZS-A o poskytnutí dotace Vinařského fondu na zajištění akce burčákové
slavnosti 10. 10. 2021.

1756/116/RM/2021  Neupotřebitelný  majetek  ZS-A,  promítací  přístroje  Meopta  -  návrh  kupní
smlouvy

I. Rada města souhlasí
s návrhem předložené kupní smlouvy.

1757/116/RM/2021 IROP 2021-2027 - ZŠ Komenského

I. Rada města bere na vědomí
informaci o přípravě ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace na zapojení
do  programu IROP 2021-2027 v oblasti základního vzdělávání.

1758/116/RM/2021 MŠ Zvídálek - žádost o povolení výjimky

I. Rada města schvaluje
výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, na školní rok 2021/2022 v uvedeném rozsahu.


