
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 125. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 7.10.2021

1881/125/RM/2021 Nabídka odkupu pozemku - lokalita u kaple sv. Urbana

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit výkup pozemku parc. č. 3395/2, orná půda o výměře 522 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
od paní Jany Hudcové, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  a paní Marty Tesákové, bytem ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░   dle  předloženého  návrhu  za  dohodnutou  kupní  cenu  ve  výši

52.200,-Kč (100,-Kč/m2). Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí město Slavkov u
Brna. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  k  projednání  návrh  na  výkup  pozemku  parc.  č.

3395/2, orná půda o výměře 522 m2 v k.ú. Slavkov u Brna od paní Jany Hudcové,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  a paní Marty Tesákové, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  dle předloženého návrhu za dohodnutou kupní cenu ve výši 52.200,-Kč (100,-

Kč/m2).

Termín: 18.10.2021

1882/125/RM/2021 Navýšení ceny za svážení komunálního odpadu od 1.1.2022 a varianty vývozu s
vazbou na ceny dle četnosti vývozu nádob - kalkulace na občana

I. Rada města bere na vědomí
Návrh  společností  RESPONO a.s.,  Cukrovarská  486/16,  682  01  Vyškov,  IČ  49435612  o
navýšení ceny za svážení komunálního odpadu o 7 % od 1.1.2022 a dále zhodnocení variant
vývozu s vazbou na ceny dle četnosti  vývozu nádob - kalkulace na občana

1883/125/RM/2021 Zahájení VZ - Oprava komunikace ul. Nádražní

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné zakázky: "Oprava místní  komunikace ul.  Nádražní,  Slavkov u Brna" dle
předloženého návrhu zadávací dokumentace.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, IČ: 452 74 924 
2/ SWIETELSKY stavebni, s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35
599



3/ COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 261 77 005

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

1884/125/RM/2021 Transformace Sdružení obcí a měst jižní Moravy na Euroregion Pomoraví

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se setrváním města Slavkov u Brna ve Sdružení obcí a měst jižní Moravy, a to i
v transformované podobě Euroregion Pomoraví.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit  se  změnou  stanov,  která  spočívá  ve  změně  názvu  Sdružení  obcí  a  měst  Jižní
Moravy na název Euroregion Pomoraví.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce města na valné hromadě Sdružení obcí a měst Jižní Moravy, pana Bc.
Michala Boudného,  starostu města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci  nebo pracovního
zaneprázdnění se jmenuje náhradníkem pan Mgr. Petr Kostík, člen rady města Slavkova u
Brna.  Delegovaný zástupce  je  zmocněn k  hlasování  a  ke  všem právním jednáním člena
sdružení  dle  programu valné  hromady,  stanov  sdružení  a  platných  právních  předpisů  v
souladu s předchozím rozhodnutím zastupitelstva.

IV. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit  materiál spočívající ve změně stanov Sdružení  obcí a měst jižní Moravy
k projednání ZM.

Termín: 8.10.2021

1885/125/RM/2021 Zámek Slavkov - výsledek VZ analýza rizik

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

1886/125/RM/2021 Žádost o dotace - INTERREG V-A SK-CZ

I. Rada města bere na vědomí
Informaci o záměru účastnit se projektu INTERREG V-A SK - CZ

II. Rada města souhlasí



s úhradou spoluúčasti ve výši cca 150.000 Kč v roce 2022. Spoluúčast v projektu bude kryta
formou účelového příspěvku do rozpočtu ZS-A.

1887/125/RM/2021 Rozpočtové opatření č.9/2021

I. Rada města schvaluje
čerpání investičního fondu ve výši 240.000,-Kč na financování údržby a opravy majetku dle
rozpočtového opatření č.9/2021 v předloženém znění.

1888/125/RM/2021 Koncepce rozvoje školství ve Slavkově u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předloženou koncepci rozvoje školství.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
záměr  zřízení  společného  školského  spádového  obvodu  ve  smyslu  předložené  koncepce
rozvoje školství.

1889/125/RM/2021 Odměny členům zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout
podle  §  76  z.č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v  platném znění,  mimořádnou
odměnu  za  splnění  mimořádných  a  zvlášť  závažných  úkolů  města  následujícím  členům
zastupitelstva města:

Bc.  Michal  Boudný,  Ing.  Marie  Jedličková  -  především  za  enormní  nasazení  při
zajišťování potřeb občanů a města v době nouzového stavu a mimořádných opatření
spojených  s  koronavirovou  epidemií,  vedení  orgánů  krizového  řízení  a  zajištění
chodu  úřadu  v  tomto  období,  dále  za  zajištění  významných  investičních  akcí
(rekonstrukce  průtahu,  rekonstrukce  ulice  Malinovského),  práce  na  přípravě
rozvojových  strategických  dokumentů  z  projektu  V  80,  přípravu  projektu  V
109, realizaci  projektu MAP II školství,  příprava podmínek pro zřízení  svazkové ZŠ,
zpracování koncepce školství,
Vendula Andrlová, Mgr. Jana Bangová, Bc. Libor Eliáš, Veronika Hrušecká, Ing. Hynek
Charvat,  Ing.  Ivan  Charvát,  Ing.  arch.  Dušan  Jakoubek,  Mgr.  Petr  Jeřábek,  Mgr.
Přemysl  Jeřábek,  Mgr.  Petr  Kostík,  Mgr.  Renáta Macharová,   Mgr.  Vladimír  Soukop,
Dagmar  Živníčková  -  za  účast  na  projednávání  a  schvalování  nejdůležitějších
rozhodnutí zastupitelstva města i za mimořádných opatření spojených s koronavirovou
epidemií, zejména za projednávání změn územního plánu města, vytvoření podmínek
pro  investiční  výstavbu  ve  městě,  rozhodování  o  majetkových  záležitostech
vyhrazených zastupitelstvu města,

každému ve výši dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která mu náleží v kalendářním roce
2021.

II. Rada města ukládá



1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  na  poskytnutí  mimořádných  odměn členům
zastupitelstva města.

Termín: 18.10.2021

1890/125/RM/2021 Doplnění programu 25. zasedání zastupitelstva města

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


