
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 118. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 9.8.2021

1764/118/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 117. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1729/115 z 115. schůze rady města - 21. 6. 2021
1740/116, 1741/116, 1742/116, 1750/116/III/1.1. z 116. schůze rady města - 19. 7.
2021

    další úkoly trvají.

1765/118/RM/2021 Soubor rozpočtových opatření č. 39-44

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)

39

32 4122 00214
FO  -  Průtoková
dotace - ZS-A - TIC

50 000

32 3315 5336 13020 00214
FO  -  Průtoková
dotace - ZS-A - TIC

50 000

40

35 1111
FO  -  Daň  z  příjmů
FO placená plátci

-6 000 000

35 1121
FO  -  Daň  z  příjmů
práv. osob

3 000 000

35 1211 FO - DPH 3 000 000

41

36 6399 5362
FO  -  Platba  daní  a
poplatků

40 000

36 3639 5141 6201
FO - Úroky z úvěru -
VaK - akcie

-40 000

42

21 4116 1901 34054 SÚ - Dotace MPZ 1 355 000

21 3322 5169 1901 34054
SÚ - MPZ -  obnova
kulturních památek

1
355 000



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)

43

34 4111 98037
FO  -  Kompenzační
bonus

1 234 600

71 6409 5169
OVV  -
Nespecifikované
rezervy

1 234 600

44

63 1361
DSH  -  Správní
poplatky

300 000

90 2219 2111
MěP  -  Příjmy  z
parkovacích
automatů

-300 000

1766/118/RM/2021 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2021

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

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit  zprávu Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II.  čtvrtletí  2021
zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 6.9.2021

1767/118/RM/2021 Závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2020

I. Rada města materiál odkládá

1768/118/RM/2021  Obecně  závazná  vyhláška  o  místním  poplatku  za  systém  odpadového
hospodářství

I. Rada města materiál odkládá na příští schůzi.

1769/118/RM/2021 Vydání Změny č. 3 územního plánu Slavkova u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  Změnu č.  3 územního plánu Slavkova u Brna formou opatření obecné povahy v
předloženém znění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení Změnu č.3 územního plánu Slavkova u
Brna. 

Termín: 6.9.2021

1770/118/RM/2021 Bezúplatný převod vlast.práva k pozemkům na Nádražní - ÚZSVM

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2816/11, ostatní plocha, ostatní komunikace a
pozemku parc. č. 2817/4, ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví  ČR -
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  do vlastnictví města Slavkov u Brna a
dát tak souhlas s uzavřením smlouvy o  bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/2736
/2021-BVYM v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  k  projednání  zastupitelstvu  města  bezúplatné  nabytí  pozemku  parc.  č.
2816/11, ostatní  plocha,  ostatní  komunikace a pozemku parc.  č.  2817/4, ostatní
plocha, zeleň, vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví  ČR - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových  do vlastnictví  města Slavkov u Brna a dát tak souhlas s
uzavřením  smlouvy  o   bezúplatném  převodu  nemovitostí  č.  UZSVM/2736/2021-
BVYM v předloženém znění.

Termín: 30.9.2021

1771/118/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., stavební úpravy
Chlupová"

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. 2030
-  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace   v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  v  majetku  města
(stavba s názvem "Slavkov u B., stavební úpravy Chlupová") 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.  2030  -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace   v  k.ú.
Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., stavební
úpravy Chlupová") v předloženém znění.

Termín: 30.9.2021



1772/118/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., stav. úpravy
Ing. Kožoušek"

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. 2676
-  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace   v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  v  majetku  města
(stavba s názvem "Slavkov u B., stav. úpravy Ing. Kožoušek") 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.  2676  -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace   v  k.ú.
Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,  stav.
úpravy Ing. Kožoušek") v předloženém znění.

Termín: 30.9.2021

1773/118/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN
Ing. Majer"

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. 1208
- ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1479/1 - ostatní plocha, neplodná půda a parc.
č. 1480 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku
města (stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN Ing. Majer") 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.  1208 -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  parc.  č.
1479/1 - ostatní  plocha, neplodná půda a parc.  č.  1480 - ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
"Slavkov u B., kab. smyčka NN Ing. Majer") v předloženém znění.

Termín: 30.9.2021

1774/118/RM/2021 Zahájení VZ - úsekové měření rychlosti na I/50 v k.ú. Velešovice

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  "Slavkov  u  Brna  -  Úsekové  měření  rychlosti  v  katastru  obce
Velešovice, silnice I/50" dle předloženého návrhu zadávacích podmínek soutěže.



II. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
členové: Mgr. Karel Werner, Bc. Libor Eliáš, Mgr. Radmila Fialová, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing.
Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar,
náhradníci:  JUDr.  Michal  Skoumal,  Ing.  Hynek  Charvat,  Mgr.  Petr  Kostík,  Ing.  Marie
Jedličková, Ing. Petr Janek, Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Petra Pospíchalová Nedvědová

1775/118/RM/2021 Hasičská stanice Malinovského čp. 986. - rekonstrukce elektrorozvodů 1.etapa -
výběr zhotovitele

I. Rada města rozhoduje
na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: "Rekonstrukce
silnoproudých a slaboproudých rozvodů - 1.etapa" o vyloučení uchazeče CMC Heating, s.r.o.,
Kučerov 172, 68201 Kučerov, IČO: 29230586 z procesu veřejné zakázky. 

II. Rada města rozhoduje
že  nejvhodnější  nabídka  na veřejnou zakázku na  stavební  práce  na  akci  "Rekonstrukce
silnoproudých a slaboproudých rozvodů -  1.etapa" byla předložena uchazečem ELEKTRO
PLUS, spol.s r.o, 614 00 Brno-sever, Husovice, Gargulákova 1647/34, IČO: 47917059.

III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku: "Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů
-  1.etapa"  se  společností  ELEKTRO  PLUS,  spol.s  r.o,  614  00  Brno-sever,  Husovice,
Gargulákova 1647/34, IČO: 47917059.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zakázku:  "Rekonstrukce  silnoproudých  a
slaboproudých rozvodů - 1.etapa" se společností ELEKTRO PLUS, spol.s r.o, 614 00
Brno-sever, Husovice, Gargulákova 1647/34, IČO: 47917059.

Termín: 27.8.2021

1776/118/RM/2021 Rekonstrukce hřiště Zlatá Hora střed - výběr zhotovitele

I. Rada města rozhoduje
na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: "Rekonstrukce
hřiště Zlatá Hora střed" o vyloučení uchazeče Machovský s.r.o., Velký Týnec, Boční 551, IČO
28619633 z procesu veřejné zakázky. 

II. Rada města rozhoduje
že  nejvhodnější  nabídka  na veřejnou zakázku na  stavební  práce  na  akci  "Rekonstrukce
hřiště Zlatá Hora střed" byla předložena uchazečem Drimal play, s.r.o.,  Mysločovice 182,
IČO: 04904923.

III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce hřiště Zlatá Hora střed" s uchazečem Drimal



play, s.r.o., Mysločovice 182, IČO: 04904923.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy o dílo na akci  "Rekonstrukce hřiště Zlatá Hora střed" s
uchazečem Drimal play, s.r.o., Mysločovice 182, IČO: 04904923.

Termín: 27.8.2021

1777/118/RM/2021 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Šťastná

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, s paní
Andreou  Šťastnou,  trvale  bytem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  .  Nájemní  smlouva  bude
uzavřena na dobu určitou do 31.12.2022 s nájemným dle aktuálního ceníku nájemného pro
obecní byty.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Andreou Šťastnou.

Termín: 31.8.2021

1778/118/RM/2021 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Vorlová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19.04.2021 k bytu č. 1, Fügnerova 109,
Slavkov  u  Brna,  uzavřené s  paní  Silvií  Vorlovou,  trvale  bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░

obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 30.09.2021 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 Silvií Vorlovou.

Termín: 31.8.2021

1779/118/RM/2021 Úsekové měření Žarošice

I. Rada města bere na vědomí
výsledky projednání záměru systému úsekového měření rychlosti v obci Žarošice.

1780/118/RM/2021 Platový výměr a mimořádná odměna za 1 pol. roku 2021 pro ředitelku ZS-A

I. Rada města určuje
plat pro ředitelku ZS-A, ve výši dle přílohy k této zprávě.



II. Rada města schvaluje
odměnu pro ředitelku ZS-A za 1. pololetí roku 2021, ve výši dle přílohy k této zprávě.

1781/118/RM/2021 Žádost o rozpočtové opatření č.6 ZS-A k přijatým dotacím z MK a JMK

I. Rada města bere na vědomí
 přijetí dotací z MK a JMK

II. Rada města schvaluje
Rozpočtové opatření č.6 ZS-A, příspěvkové organizace v předloženém znění.

1782/118/RM/2021 Žádost o navýšení kapacity školní jídelny Základní školy Komenského Slavkov u
Brna, příspěvková organizace

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,

a) podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
školní jídelnu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, která se týká:
-  zvýšení  nejvyššího  povoleného  počtu  stravovaných  z  1100  na  1450  s  účinností  od
01.10.2021.

b)  ukládá Bc.  Michalu Boudnému, starostovi  obce Slavkov u Brna,  podat výše uvedenou
žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.


