
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 124. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 4.10.2021

1860/124/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 123. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1760/117 z 117. schůze rady města - 26. 7. 2021
1791/119 z 119. schůze rady města - 23. 8. 2021
1820/121, 1824/121, 1827/121, 1828/121, 1829/121 z 121. schůze rady města - 6. 9.
2021
1835/122, 1836/122 z 122. schůze rady města - 9. 9. 2021
1849/123, 1850/123/III, 1850/123/IV z 123. schůze rady města - 20. 9. 2021

    další úkoly trvají.

1861/124/RM/2021 Soubor rozpočtových opatření č. 56-61

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)

56

32 4116 34070
FO - Dotace ZS-A - Udržitelnosti pro
muzea II.

1 003 300

32 3315 5336 13020 34070
FO  -  Průtoková  dotace  -  ZS-A  -
Udržitelnosti pro muzea II.

1 003 300

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)

57

36 3113 5331 582
FO -  Mimořádný  vklad  -  svazková
škola

-1 900 000

36 3113 6349 582
FO -  Mimořádný  vklad  -  svazková
škola

1 898 000



36 3113 5331 582
FO  -  Vstupní  a  členský  vklad  -
svazková škola

-25 000

71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy 27 000

58
41 4216 530 107517969 IR - Dotace IROP - Zámecký park 4 989 400

71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy 4 989 400

59
64 6171 6121 6122

IR  -  Radar  úsekového  měření
Velešovice

2 200 000

71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy -2 200 000

60
90 5311 6122 612290 MěP - Kamery 250 000

71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy -250 000

61

41 2212 5171 551
IR - Oprava povrchu komunikace ul.
Nádražní

700 000

36 8115
FO  -  Čerpání  Fondu  dopravní
infrastruktury

-700 000

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit čerpání Fondu dopravní infrastruktury ve výši 700.000 Kč. 

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit soubor rozpočtových opatření zastupitelstvu města.

Termín: 18.10.2021

1862/124/RM/2021 Návrh úpravy Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací
zřízených městem Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
Směrnici určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Slavkov u
Brna v předloženém znění.

1863/124/RM/2021 Závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2020

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
projednat a vzít na vědomí závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO ŽLaP za rok 2020 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit závěrečný účet DSO ŽLaP 2020 zastupitelstvu města.

Termín: 18.10.2021

1864/124/RM/2021 Nabídka odkupu pozemku - lokalita u kaple sv. Urbana



I. Rada města materiál odkládá.

II. Rada města ukládá starostovi projednat podmínky odkupu.

1865/124/RM/2021 Žádost o prodej pozemku z majetku města - pan Antonín Matyáš

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit  záměr  prodeje  části  pozemku  parc.  č.  759/4  -  zastavěná  plocha  a  nádvoří  -

zbořeniště v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 8 m2 dle předložené žádosti.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  k  projednání  žádost  o  prodej  pozemku  z  majetku
města od pana Antonína Matyáše, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , týkající se
části pozemku parc. č. 759/4 v k.ú. Slavkov u Brna dle předložené žádosti.

Termín: 18.10.2021

1866/124/RM/2021 Směna pozemků - obec Hodějice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  směnu pozemků ve vlastnictví  města  Slavkov u  Brna  -  parc.  č.  1086/1 -  ostatní

plocha, neplodná půda v k.ú. Hodějice o výměře 826 m2, parc. č. 978/171 - orná půda v k.ú.

Hodějice o výměře 269 m2, parc. č. 1083/63 - orná půda v k.ú. Hodějice o výměře 117 m2,

parc. č. 978/17 - orná půda v k.ú. Hodějice o výměře 62 m2 a parc. č. 978/74 - orná půda k.ú.

Hodějice o výměře 14 m2, v součtu o celkové výměře 1288 m2 za pozemek ve vlastnictví obce
Hodějice se sídlem Hodějice 41, 684 01 Hodějice, IČ 00291773 - parc. č.  4399  - ostatní

plocha, zeleň o výměře 1289 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle předložené žádosti a dle předložené
důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí z poloviny obec Hodějice, z
poloviny město. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  k  projednání  směnu  pozemků  ve  vlastnictví  města
Slavkov u Brna - parc. č. 1086/1 - ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Hodějice o

výměře 826 m2, parc. č. 978/171 - orná půda v k.ú. Hodějice o výměře 269 m2, parc.

č. 1083/63 - orná půda v k.ú. Hodějice o výměře 117 m2, parc. č. 978/17 - orná půda

v k.ú. Hodějice o výměře 62 m2 a parc. č. 978/74 - orná půda k.ú. Hodějice o výměře

14 m2, v součtu o celkové výměře 1288  m2 za pozemek ve vlastnictví obce Hodějice
se sídlem Hodějice 41, 684 01 Hodějice, IČ 00291773 - parc. č.  4399  - ostatní plocha,

zeleň o výměře 1289 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle předložené žádosti a dle předložené
důvodové zprávy.

Termín: 31.10.2021

1867/124/RM/2021 Prodej pozemku z majetku města - KÁMEN-DEKOR, s.r.o



I. Rada města materiál odkládá.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit revizní znalecký posudek.

Termín: 18.10.2021

1868/124/RM/2021 Žádost o prodej pozemku z majetku města - pan Jan Kovařík

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr prodeje pozemku či jeho části parc. č. 3341/2 v k.ú. Slavkov u Brna o celkové

výměře 1479 m2 dle předložené žádosti.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  k  projednání  žádost  o  prodej  pozemku  z  majetku
města od pana Jana Kovaříka, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,  týkající se
pozemku či jeho části parc. č. 3341/2 v k.ú. Slavkov u Brna dle předložené žádosti.

Termín: 18.10.2021

1869/124/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Kovařík"

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. 3332/4 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, parc. č. 3332/32- ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3341/2 -
zahrada,  vše  v  k.ú.  Slavkov u  Brna,  které jsou v  majetku  města,  dle  přiloženého návrhu
smlouvy a geometrického plánu č.  3774-2090/2021 (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN
Kovařík") 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.
3332/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3332/32- ostatní plocha, ostatní
komunikace,  parc.  č.  3341/2  -  zahrada,  vše  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  které  jsou  v
majetku  města,  dle  přiloženého  návrhu  smlouvy  a  geometrického  plánu  č.  
3774-2090/2021  (stavba  s  názvem  "Slavkov,  kabel  NN  Kovařík")  v  předloženém
znění.

Termín: 30.11.2021

1870/124/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "001030067508 Slavkov u B.,
kabel NN Molčík"



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. 3504 -
ostatní plocha, neplodná půda  v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s
názvem "001030067508 Slavkov u B., kabel NN Molčík") 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.  3504  -  ostatní  plocha,  neplodná  půda  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,
který je v majetku města (stavba s názvem "001030067508 Slavkov u B., kabel NN
Molčík") v předloženém znění.

Termín: 31.10.2021

1871/124/RM/2021 Ukončení pachtovní smlouvy dohodou - zahrádka č. 15 Polní- paní Janíková

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení zemědělského pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 v
k.ú.  Slavkov  u  Brna  -  zahrádku  15  v  lokalitě  Polní  k  datu  31.12.2021  s  paní
Martinou Janíkovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o ukončení zemědělského pachtu na část pozemku parc. č.
2690/12 v k.ú. Slavkov u Brna, zahrádku č. 15 v lokalitě Polní k datu 31.12.2021 s
paní Martinou Janíkovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

Termín: 31.10.2021

1872/124/RM/2021  Ukončení  pachtovní  smlouvy  dohodou  -  zahrádka  č.  7  a  č.  8  Polní-  paní
Hrabovská

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení zemědělského pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 v
k.ú. Slavkov u Brna -  zahrádku č. 7 a č. 8 v lokalitě Polní k datu 31.12.2021 s paní Jitkou
Hrabovskou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o ukončení zemědělského pachtu na část pozemku parc. č.
2690/12  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  zahrádku  č.  č.  7  a  č.  8  v  lokalitě  Polní  k  datu
31.12.2021 s paní Jitkou Hrabovskou, bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░ .



Termín: 31.10.2021

1873/124/RM/2021 Rekonstrukce střechy BD Bučovická čp.187 - dodatek č. 1

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci  "Rekonstrukce střechy
bytového  domu,  Bučovická,  č.  p.  187,  Slavkov  u  Brna"  se  společností  Radim  Reniers,
Strakatého 3769/7, 636 00 Brno, IČO: 05453984, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  na  akci  "Rekonstrukce  střechy
bytového domu, Bučovická, č. p. 187, Slavkov u Brna" se společností Radim Reniers,
Strakatého 3769/7, 636 00 Brno, IČO: 05453984, v předloženém znění.

Termín: 15.10.2021

1874/124/RM/2021 Výsledek VZ - úsekové měření rychlosti na I/50 v k.ú. Velešovice

I. Rada města rozhoduje
že na základě zprávy o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci "Slavkov u Brna -
Úsekové  měření  rychlosti  v  katastru  obce  Velešovice,  silnice  I/50",  byla  nejvýhodnější
nabídka  předložena  uchazečem  DOSIP  Servis  s.r.o.,  Krahulov  37,  675  21  Okříšky,  IČO:
27720713.

II. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o dílo na akci "Slavkov u Brna - Úsekové měření rychlosti  v
katastru obce Velešovice, silnice I/50" se společností DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37, 675 21
Okříšky, IČO: 27720713, za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

1875/124/RM/2021 Žádost o prodloužení nájemních smluv - paní Gottvaldová a paní Mesárožová

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Litavská 1496, Slavkov u Brna, s paní Marií
Gottvaldovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou do 31.12.2022 s nájemným dle aktuálního ceníku nájemného pro obecní byty.

II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s paní
Kateřinou  Mesárožovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  Nájemní  smlouva  bude
uzavřena na dobu určitou do 31.12.2022 s nájemným dle aktuálního ceníku nájemného pro
obecní byty.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření  nájemních  smluv  s  paní  Marií  Gottvaldovou  a  paní  Kateřinou
Mesárožovou.



Termín: 31.10.2021

1876/124/RM/2021 Pronájem prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření  nájemní  smlouvy  na  pronájem  prostor  sloužících  k  podnikání  pro  nestátní
zdravotnické zařízení - fyzioterapii v I. NP budovy polikliniky, Malinovského 551, o výměře

34,60 m2,  s přepočtem na 4 ordinační dny v týdnu, s Mgr. Hanou Soldánovou, ░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  8,  za  nájemné ve výši  48  528 Kč/rok.  Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření smlouvy s Mgr. Soldánovou.

Termín: 31.10.2021

1877/124/RM/2021 Zámecká kavárna - prostory

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu kavárny o výměře 44 m2 a předzahrádky o výměře 24 m2 na
pozemku parc.č. 968, v  k.ú. Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p.1, Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu kavárny a předzahrádky.

Termín: 25.10.2021

1878/124/RM/2021 Rozšíření smlouvy o pronájmu Radnice VERA

I. Rada města schvaluje
rozšíření smlouvy o pronájmu IS Radnice VERA podle Dodatku č.7 ke smlouvě SWRp/14/67
ze dne 3.11.2014 o podpoře provozu programového vybavení Radnice VERA s firmou VERA,
spol. s r.o. se sídlem Lužná 2, 16000 Praha 6 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit podpis Dodatku č.7 ke smlouvě SWRp/14/67 ze dne 3.11.2014 o pronájmu a
podpoře provozu programového vybavení Radnice VERA s firmou VERA, spol. s r.o. se
sídlem Lužná 2, 16000 Praha 6 v předloženém znění.

Termín: 18.10.2021

1879/124/RM/2021 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

považovat za splněný bod:

317/22/I, 317/22/VI z 22. zasedání zastupitelstva města - 26. 4. 2021
379/24 z 24. zasedání zastupitelstva města - 6. 9. 2021

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

1880/124/RM/2021 Program 25. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 25. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


