
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 123. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 20.9.2021

1838/123/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 122. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1746/116, 1749/116/III z 116. schůze rady města - 19. 7. 2021
1776/118 z 118. schůze rady města - 9. 8. 2021
1792/119, 1800/119, 1808/119 z 119. schůze rady města - 23. 8. 2021
1826/121, 1830/121 z 121. schůze rady města - 6. 9. 2021

    další úkoly trvají.

1839/123/RM/2021 Soubor rozpočtových opatření č. 53-55

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)

53

61 4111 98071
VV -  Dotace  -  Volby do
Parlamentu ČR

175 000

61 6114 5021 98071
VV  -  Volby  do
Parlamentu ČR

175 000

54
22 1036 5811

ŽP - MZe - Dotace - Lesní
hospodář

-28 800

22 1036 5811 ŽP - Lesní hospodář 28 800

55

32 4116 34026

FO  -   Dotace  -  ZS-A
Zpracování  analýzy  rizik,
Organizace  a  realizace
cvičení

350 000

32 3315 5336 16020 34026

FO - Průtoková dotace -
ZS-A Zpracování  analýzy
rizik,  Organizace  a
realizace cvičení

350 000



1840/123/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Bondrovi

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městských pozemcích,
spočívající ve vybudování sjezdů, přístupového chodníku, přípojek vody, kanalizace, plynu,
NN a sdělovací přípojky s manželi Ing. Ivanem Bondrou a Mgr. Stanislavou Bondrovou, oba
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na pozemcích parc. č. 909 a 908/4 v k. ú. Slavkov u
Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. s  uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městských
pozemcích, spočívající ve vybudování sjezdů, přístupového chodníku, přípojek vody,
kanalizace, plynu, NN a sdělovací přípojky s manželi Ing. Ivanem Bondrou a Mgr.
Stanislavou Bondrovou, oba bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  ,  na pozemcích
parc. č. 909 a 908/4 v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u
Brna.

Termín: 31.10.2021

1841/123/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Ladislav Coufal

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku,
spočívající ve vybudování plynovodní přípojky s panem Ladislavem Coufalem, bytem ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  ,  na  pozemku parc.  č.  487  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 stavby na městském
pozemku,  spočívající  ve  vybudování  plynovodní  přípojky  s  panem  Ladislavem
Coufalem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ░░░ , na pozemku parc. č. 487 v k. ú.
Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.10.2021

1842/123/RM/2021 Likvidace srážkových vod - zámek Slavkov u Brna - dodatek č. 1 k SoD

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ASIO TECH spol. s r.o., Kšírova 552,
619 00 Brno, IČ: 489 10 848 na vypracování projektové dokumentace na akci: "Hospodaření



se srážkovými vodami zámku Slavkov u Brna", dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření  dodatku č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  se  společností  ASIO  TECH spol.  s  r.o.,
Kšírova 552, 619 00 Brno, IČ: 489 10 848 na vypracování projektové dokumentace
na  akci:  "Hospodaření  se  srážkovými  vodami  zámku  Slavkov  u  Brna",  dle
předloženého návrhu.

Termín: 31.10.2021

1843/123/RM/2021 Výměna střešního pláště ZŠ Komenského - Dodatek č. 1

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 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.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  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.

Termín: 31.10.2021

1844/123/RM/2021 Zahradní centrum - dodatek č.2

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci se společností Zahradní Centrum,
a.s., se sídlem náměstí Svornosti 2573/6, 616 00 Brno, IČ: 077 29 693 dle předloženého
návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do  ZM  návrh  na  uzavření  dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  spolupráci  se
společností  Zahradní  Centrum, a.s.,  se  sídlem náměstí  Svornosti  2573/6,  616 00
Brno, IČ: 077 29 693.

Termín: 18.10.2021

1845/123/RM/2021 Výsledek VZ - Zajištění budovy Husova čp.63



I. Rada města vylučuje
na základě zprávy o posouzení podmínek účasti k veřejné zakázce: "Zabezpečovací práce
budovy  Husova  čp.  63,  Slavkov  u  Brna"  z  dalšího  procesu  zadávacího  řízení
uchazeče PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO: 27713130.

II. Rada města rozhoduje
že na základě zprávy o hodnocení  nabídek na veřejnou zakázku na akci  "Zabezpečovací
práce  budovy  Husova  čp.  63,  Slavkov  u  Brna",  byla  nejvýhodnější  nabídka  předložena
uchazečem SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, IČO: 26240980.

III. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy o dílo  na akci  "Zabezpečovací  práce budovy Husova čp.  63, Slavkov u
Brna" se společností SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, IČO: 26240980, v
předloženém znění.

1846/123/RM/2021 Zahájení VZ - elektro radnice čp. 64

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky: "Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice čp.
64" dle předloženého návrhu zadávací dokumentace.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno, IČO: 47917059
2/ ELEKTRO - PEGAS s.r.o., Čs. armády 317, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 26967804
3/ JIMI CZ, a.s., Plzeňská 276/298, Motol, 150 00 Praha 5, IČO: 253 13 436

III. Rada města schvaluje
uvedené členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové:  Bc.  Libor  Eliáš,  Ing.  Dalibor  Kašpar,  Ing.  Petr  Lokaj,  Mgr.  Petra  Pospíchalová
Nedvědová, pan Rudolf Václavík
Náhradníci:  Ing.  Hynek  Charvat,  Ing.  Marie  Jedličková,  Mgr.  Petr  Kostík,  Bc.  Jitka
Charvátová, Ing. Petr Janek, Mgr. Martina Polášková

1847/123/RM/2021 Změna č. 3 regulačního plánu Koláčkovo náměstí

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit pořízení Změny č. 3 regulačního plánu Koláčkova náměstí ve Slavkově u Brna dle
obsahu uvedeného v Příloze č. 1.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
stanovit, že Změna č. 3 regulačního plánu bude pořízena zkráceným postupem podle § 72
stavebního zákona v platném znění.



III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
stanovit,  že  určeným  zastupitelem  pro  pořizování  Změny  č.  3  regulačního  plánu  bude
......................................... zastupitel města Slavkov u Brna.

1848/123/RM/2021 Návrh úpravy směrnice o ZVZMR

I. Rada města schvaluje
směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle předloženého znění.

1849/123/RM/2021 Pronájem plochy v areálu kotelny Zlatá Hora

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o pronájmu prostor o výměře 15 m2 na parcele 1784/296 v k. ú. Slavkov u
Brna, s panem Milanem Šemorou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné

stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření smlouvy o pronájmu prostor o výměře 15 m2 na parcele 1784/296 v
k. ú. Slavkov u Brna, s panem Milanem Šemorou, trvale bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  .  Nájemní  smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s

výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok.

Termín: 30.9.2021

1850/123/RM/2021 Obsazení dvou uvolněných bytů

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6, Zlatá Hora 1357, Slavkov u Brna, s paní
Vendulou  Relichovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  .   Nájemní  smlouva  bude

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

II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, s panem
Tomášem  Neumannem,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  ░░░░  ░░░░  .  Nájemní  smlouva  bude

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

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Relichovou.

Termín: 30.9.2021



IV. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Neumannem.

Termín: 30.9.2021

1851/123/RM/2021 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Bednaříková

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.09.2020 k bytu č. 2, Fügnerova 110,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Lucií Bednaříkovou,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

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 Lucií Bednaříkovou.

Termín: 30.9.2021

1852/123/RM/2021 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Vorlová

I. Rada města neschvaluje
prodloužení nájemního vztahu s paní Silvií Vorlovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit převzetí krizového bytu od paní Silvie Vorlové.

Termín: 30.9.2021

1853/123/RM/2021 Rozpočtové opatření č.8/2021

I. Rada města schvaluje
čerpání rezervního fondu ve výši 375.000,-Kč k navýšení položek dle rozpočtového opatření
č.8/2021 v předloženém znění.

1854/123/RM/2021 Přijetí dotace z MK a příspěvku z ÚP, rozpočtové opatření č.8

I. Rada města bere na vědomí
přijetí dotace z Ministerstva kultury a příspěvku z Úřadu práce

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ZS-A č.8 v předloženém znění



1855/123/RM/2021 Zámek Slavkov - zahájení VZ

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

1856/123/RM/2021 Zápis z jednání školské rady ZŠ Komenského

I. Rada města bere na vědomí
zápis  č.  2/2021  z  jednání  Školské  rady  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace.

1857/123/RM/2021 MŠ Zvídálek - Zpráva o připravenosti

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

1858/123/RM/2021 Základní umělecká škola Fr. France - připravenost

I. Rada města schvaluje
ZUŠ Fr. France - připravenosti školy na šk. rok 2021/2022

1859/123/RM/2021 ZUŠ - změna místa výkonu činnosti

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
základní  uměleckou  školu,  jejíž  činnost  vykonává  příspěvková  organizace  Základní
umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, příspěvková organizace, která se týká:

- zápis místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese Holubice 20, 683 51 Holubice
- výmazu místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese Vážany nad Litavou 98, 684 01
Slavkov u Brna
s účinností od 1.9.2022;

b) ukládá Bc. Michalu Boudnému, starostovi města, podat výše uvedenou žádost Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.


