
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 126. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 18.10.2021

1891/126/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 125. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1817/120/III z 120. schůze rady města - 6. 9. 2021
1821/121, 1823/121 z 121. schůze rady města - 6. 9. 2021
1841/123, 1843/123, 1844/123, 1851/123, 1852/123 z 123. schůze rady města - 20.
9. 2021
1861/124, 1863/124,  1865/124, 1866/124, 1868/124,  1875/124, 1877/124 z  124.
schůze rady města - 4. 10. 2021
1881/125, 1884/125, 1889/125 z 125. schůze rady města - 7. 10. 2021

    další úkoly trvají.

1892/126/RM/2021 Rozpočtová opatření č. 62, 63

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)

62
41 3421 3121 56721 IR - Dar Lidl 75 400

41 3421 6122 56721 IR - Oranžové hřiště 75 400

63

90 4116 14036 MěP - Dotace - Covid 19 20 000

90 5311 6122 14036
MěP - Platy zaměstnanců v prac.

poměru
20 000

1893/126/RM/2021 Územní plán - pracovní skupina

I. Rada města schvaluje
zřízení pracovní skupiny pro úpravu územního plánu ve složení Ing. arch. Lukáš Pecka, Ing.
arch. Marek Štěpán, Ing. arch. Dušan Jakoubek, pan Jan Hudec, Ing. arch. David Kudla.



1894/126/RM/2021 Výkup pozemku od UZSVM - Zlatá Hora

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  uzavření  kupní  smlouvy  s  organizací  Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech
majetkových,  Rašínovo  nábřeží  390/42,  128  00  Praha,  územní  pracoviště  Brno  ve  věci
odkupu pozemku parc.č. 1650/35 v k.ú. Slavkov u Brna dle předloženého návrhu smlouvy

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit radě města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2022 finanční prostředky na úhradu 1.
splátky kupní ceny ve výši 8.000.000 Kč.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrh na uzavření kupní smlouvy s organizací Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, věci odkupu pozemku parc.č. 1650/35 v k.ú. Slavkov u
Brna.

Termín: 18.10.2021

1895/126/RM/2021 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě - pan Doupovec

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 09.07.2012 s panem Zdeňkem Doupovcem,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , kterým se předmět nájmu zúží o část pozemku

parc. č. 4245, orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1770 m2 . Z pozemku parc. č.

4245 k.ú. Slavkov u Brna zůstane v pronájmu část pozemku o výměře 12 765 m2 s ročním
nájemným ve výši 4.212,55 Kč. Dodatek bude uzavřen s účinností od 01.01.2022.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  Dodatku  č.  4  k  nájemní  smlouvě  ze  dne  09.07.2012  s  panem
Zdeňkem Doupovcem,  bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  kterým  se
předmět nájmu zúží o část pozemku parc. č. 4245, orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře  cca  1770 m2  .  Z  pozemku parc.  č.  4245  k.ú.  Slavkov  u  Brna  zůstane  v

pronájmu část pozemku o výměře 12 765 m2 s ročním nájemným ve výši 4.212,55
Kč. Dodatek bude uzavřen s účinností od 01.01.2022.

Termín: 30.11.2021

1896/126/RM/2021 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - pan František Kleiber

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 23. 3. 2011 na část pozemku parc.



č. 343/6 v k.ú. Slavkov u Brna o výmeře 20 m2 v lokalitě autobusového nádraží ke dni 31.
10. 2021 s panem Františkem Kleiberem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 23. 3. 2011 na část

pozemku  parc.  č.  343/6  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  o  výmeře  20  m2  v  lokalitě
autobusového nádraží ke dni 31. 10. 2021 s panem Františkem Kleiberem, bytem
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

Termín: 31.10.2021

1897/126/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN
Havránek"

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. 3179
-  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace   v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  v  majetku  města
(stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN Havránek") 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.  3179  -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace   v  k.ú.
Slavkov u  Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,  kab.
smyčka NN Havránek") v předloženém znění.

Termín: 19.11.2021

1898/126/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., příp. CETIN
ulice Malinovského"

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 pozemku parc. č. 1310 - ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle přiloženého návrhu
smlouvy a geometrického plánu č.  3787-4488/2021 (stavba s názvem "Slavkov u B., příp.
CETIN ulice Malinovského") 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 pozemku parc.
č.  1310  -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  v
majetku  města,  dle  přiloženého  návrhu  smlouvy  a  geometrického  plánu  č.  
3787-4488/2021 (stavba s názvem "Slavkov u B., příp. CETIN ulice Malinovského") v
předloženém znění.

Termín: 30.11.2021

1899/126/RM/2021 Rekonstrukce hřiště Zlatá Hora střed - dodatek č. 1

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci "Rekonstrukce hřiště
Zlatá Hora  střed"  se  společností  Drimal  play,  s.r.o.,  Mysločovice 182,  IČO:  04904923,  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 hřiště Zlatá
Hora střed" se společností Drimal play, s.r.o., Mysločovice 182, IČO: 04904923, v
předloženém znění.

Termín: 22.10.2021

1900/126/RM/2021 Dohoda Bus Terminál - umístění kamer

I. Rada města schvaluje
uzavření  dohody  na  umístění  městských  kamer  na  objektu  autobusového  nádraží  se
společností Bus Terminal a.s., se sídlem Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž, IČ: 246 75
709 dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody na umístění  městských kamer na objektu autobusového
nádraží se společností Bus Terminal a.s.

Termín: 15.11.2021

1901/126/RM/2021 Smlouva o spolupráci - digitální technická mapa - JMK

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci a  poskytnutí  dat při  tvorbě, aktualizaci  a správě Digitální
technické  mapy  Jihomoravského  kraje  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  Jihomoravským
krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  spolupráci  a  poskytnutí  dat  při  tvorbě,  aktualizaci  a
správě Digitální technické mapy Jihomoravského kraje mezi městem Slavkov u Brna
a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 v
předloženém znění.

Termín: 30.11.2021

1902/126/RM/2021  Změna  přílohy  č.  4  standardy  složení  komunálních  odpadů  ke  smlouvě  o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

I. Rada města bere na vědomí
změnu přílohy č. 4 standardy složení komunálních odpadů  ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru  a  využití  odpadů  z  obalů  uzavřené  se  společností  EKO-KOM  a.s.,   Na  Pankráci
1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701 s účinností od 01.10.2021.

1903/126/RM/2021 Zápis z komise pro životní prostředí č. 36/2021

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 36/2021 z komise pro životní prostředí.

1904/126/RM/2021 Pověření Junáku ke sběru železného odpadu od občanů města

I. Rada města pověřuje
organizaci  Junák  -  český  skaut,  středisko  Slavkov  u  Brna,  z.s.,  Nádražní  1664,  684  01
Slavkov u Brna, IČ 65841832 k provedení každoročního sběru železného odpadu od občanů
města s platností na 3 roky. 

1905/126/RM/2021 Žádost o individuální dotaci - Elánek pro rodinu, z.s.

I. Rada města schvaluje
poskytnutí individuální dotaci spolku Elánek pro rodinu, z. s., sídlo Molákova 2782/14, 628
00 Brno, IČ: 06573801 ve výši 45 000 Kč.

II. Rada města schvaluje
uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  individuální  dotaci  se  spolkem Elánek  pro
rodinu, z. s., sídlo Molákova 2782/14, 628 00  Brno, IČ: 06573801, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotaci se spolkem
Elánek pro rodinu, z. s., IČ: 06573801.

Termín: 22.10.2021

1906/126/RM/2021 Registrační formulář pro platební bránu k portálu občana



I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  registračního  a  identifikačního  formuláře  se  společností  GOPAY  s.r.o.,  IČ:
26046768, se sídlem Planá 67, 370 01  České Budějovice, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  registračního  a  identifikačního  formuláře  se  společností  GOPAY
s.r.o., IČ: 26046768, se sídlem Planá 67, 370 01  České Budějovice.

Termín: 1.11.2021

1907/126/RM/2021 Zápis ze schůze komise pro sport a volný čas

I. Rada města bere na vědomí
usnesení,  kterými  komise  pro  sport  a  volný  čas  doporučuje  rozsah  úprav  stadionu,
doporučuje koupi severní části stadionu do vlastnictví města a vyhlašuje anketu Sportovec
roku 2021.

1908/126/RM/2021 Přehled stížností za III. čtvrtletí roku 2021

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu stížností podaných u Městského úřadu Slavkov u Brna za III. čtvrtletí roku
2021. 

1909/126/RM/2021 Projekt mezinárodní spolupráce Erasmus+: Slavkov u Brna (ČR), Slawków (PL),
Messeix (FR)

I. Rada města bere na vědomí
informace k projektu "Partnerství měst = podpora přátelství mládeže" v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Petru Kostíkovi

1.1. předložení projektové žádosti  do výzvy DZS, Erasmus+, KA 1: Výměna mládeže -
aktivity participace mládeže pro realizaci 07-08/2022.

Termín: 31.1.2022

1910/126/RM/2021 Smlouva a rozhodnutí o poskytnutí dotací ZS-A

I. Rada města schvaluje
uzavření  předložené  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje  na
realizaci  projektu  "Veteranfest  Slavkov  2021",   mezi  Jihomoravským  krajem,  se  sídlem
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337,  jako poskytovatelem, městem Slavkov
u  Brna  jako  zřizovatelem a  Zámkem Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvkovou  organizací  jako



příjemcem.

II. Rada města schvaluje
přijetí  podpory pro  ZS-A na realizaci  projektu Zámecké burčákové slavnosti,  poskytnuté
Vinařským fondem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČ: 71233717.

1911/126/RM/2021  Napojení  fondu  investic  a  převod  prostředků  z  rezervního  fondu  do  fondu
investic, rozpočtové opatření č.9

I. Rada města schvaluje
čerpání z fondu investic a rozpočtové opatření č.9

II. Rada města schvaluje
převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic


