
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 128. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 1.11.2021

1913/128/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 127. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1840/123 z 123. schůze rady města - 20. 9. 2021
1871/124, 1872/124, 1873/124 z 124. schůze rady města - 4. 10. 2021
1894/126, 1899/126, 1905/126, 1906/126 z 126. schůze rady města - 18. 10. 2021

    další úkoly trvají.

1914/128/RM/2021 Žádost o prodej pozemku z majetku města - Aleš Podsedník

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 354/24 ostatní plocha - ostatní

komunikace v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 5 m2.

Termín: 19.11.2021

1915/128/RM/2021 Uzavření dodatku č. 6 - společnost GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 18.02.2000 uzavřené mezi městem Slavkov
u Brna a společností GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s., se sídlem Na golfovém hřišti 1020, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 63495201, jehož předmětem je vypuštění valorizace a prodloužení
doby nájmu do 31. 12. 2025 dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 18.02.2000 uzavřené mezi
městem Slavkov u Brna a společností  GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.,  sídlem Na
golfovém hřišti 1020, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63495201, jehož předmětem je
vypuštění valorizace a prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2025 dle předloženého
návrhu.

Termín: 30.11.2021

1916/128/RM/2021 Pronájem zahrádky v lokalitě sídliště Nádražní - paní Chalupová



I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  zemědělském  pachtu  na  část  pozemku  parc.  č.  2886/2,  zahrada  o
výměře cca 26,5m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města s paní Martou Chalupovou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ s ročním pachtovným ve výši 37,-Kč dle předložené důvodové
zprávy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2,
zahrada o výměře cca 26,5m2 v  k.ú.  Slavkov u Brna ve vlastnictví  města s  paní
Martou Chalupovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ s ročním pachtovným ve výši 37,-
Kč dle předložené důvodové zprávy.

Termín: 15.11.2021

1917/128/RM/2021 Věcné břemeno pro GasNet, s.r.o. - Přeložka STL plynovodu Slavkov u Brna -
průtah

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností  GasNet,  s.r.o.,  sídlem Klíšská

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající se pozemků parc. č. 287/1 - ostatní plocha,
ostatní komunikace,  parc. č. 319 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 320/3 -
ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 446 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc.
č. 448  - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku
města (stavba s názvem "Přeložka STL plynovodu v obci  Slavkov u Brna v rámci stavby
"III/0501 Slavkov u Brna - průtah", číslo stavby: 8800090635") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o.,
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající se pozemků parc. č.
287/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 319 - ostatní plocha, ostatní
komunikace,  parc. č. 320/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 446 -
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,   parc.  č.  448   -  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
"Přeložka STL plynovodu v obci Slavkov u Brna v rámci stavby "III/0501 Slavkov u
Brna - průtah", číslo stavby: 8800090635") v předloženém znění.

Termín: 30.11.2021

1918/128/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Hrabovští

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku,
spočívající ve vybudování přípojky plynu s manželi Jiřím Hrabovským, bytem ░░░░  ░░░░
░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a Jitkou Hrabovskou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na
pozemku parc. č. 2056/1 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  přípojky  plynu  s  manželi  Jiřím Hrabovským,
bytem░░░░  ░░░░  ░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  a Jitkou Hrabovskou, bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na pozemku parc. č. 2056/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který
je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 30.11.2021

1919/128/RM/2021 Zahradní centrum - darovací smlouva

I. Rada města schvaluje
uzavření  darovací  smlouvy  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. zajistit uzavření darovací smlouvy se společností Zahradní Centrum, a.s., se sídlem
náměstí Svornosti 2573/6, 616 00 Brno, IČ: 077 29 693. 

Termín: 15.11.2021

1920/128/RM/2021 Dohoda o převodu práv a povinností - TSMS

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o převodu práv a povinností s organizací  Technické služby města Slavkov u
Brna,  příspěvková organizace,  se  sídlem ČSA 1676,  684 01 Slavkov u  Brna,  IČ:  708 90
471 dle předloženého návrhu dohody.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření dohody o převodu práv a povinností s organizací  Technické služby města
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem ČSA 1676, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 708 90 471 dle předloženého návrhu dohody.

Termín: 8.11.2021

1921/128/RM/2021 Rekonstrukce ul. Malinovského - dodatek č. 1 SOD

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  na  stavební  práce  na  akci  "Rekonstrukce  ul.
Malinovského" se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ 48035599 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  akci
"Rekonstrukce  ul.  Malinovského"  se  společností  SWIETELSKY  stavební  s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ 48035599 v
předloženém znění.

Termín: 4.11.2021

1922/128/RM/2021 Výsledek VZ - elektro radnice čp. 64

I. Rada města vylučuje
na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  k  veřejné  zakázce:  "Rekonstrukce
silnoproudu a slaboproudu v budově radnice čp. 64" z dalšího procesu zadávacího řízení
uchazeče MAXUS Light s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ: 28617274.

II. Rada města rozhoduje
na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek,  že  nejvýhodnější  nabídka  na
akci "Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice čp. 64" byla předložena
uchazečem ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno, IČ: 47917059.

III. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o dílo na akci  "Rekonstrukce  silnoproudu a  slaboproudu v
budově radnice čp. 64" se společností ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.,  Gargulákova 1647/34,
614 00 Brno, IČ: 47917059.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předložené smlouvy o  dílo  na akci  "Rekonstrukce  silnoproudu  a
slaboproudu v budově radnice čp. 64" se společností  ELEKTRO PLUS, spol.  s r.o.,
Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno, IČ: 47917059.

Termín: 30.11.2021

1923/128/RM/2021 Městský kamerový systém - rozšíření kamerových bodů

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností JIMI CZ a.s., IČ: 253 13 436 na rozšíření kamerového
systému dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Radmile Fialové

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  se  společností  JIMI  CZ  a.s.,  IČ:  253 13 436  na
rozšíření kamerového systému dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

Termín: 8.11.2021

1924/128/RM/2021 Návrh na obsazení uvolněných bytů



I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, s paní
Marií Ohniskovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ - výměna bytu. Nájemní smlouva bude

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

II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s Alenou
Vejvodovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu

určitou 1 rok  a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

III. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, s paní
Alenou Čmielovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ - výměna bytu. Nájemní smlouva bude

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

IV. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s panem
Milanem Brelem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ - výměna bytu. Nájemní smlouva

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

V. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Palackého náměstí 123, Slavkov u Brna, s
paní Veronikou Gottwaldovou, bytem ░░░░  ░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  .   Nájemní  smlouva

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

VI. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemních smluv.

Termín: 30.11.2022

1925/128/RM/2021 Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny

I. Rada města bere na vědomí
obsah jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 2 /2021.

1926/128/RM/2021 Mobilní rozhlas - smlouva pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy se společností MUNIPOLIS s.r.o., IČ 29198950, Londýnské náměstí 886/4,
639 00 Brno, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření smlouvy se společností MUNIPOLIS s.r.o., IČ 29198950, Londýnské
náměstí 886/4, 639 00 Brno, v předloženém znění.



Termín: 5.11.2021

1927/128/RM/2021 Slavkovský zpravodaj - smlouva a navýšení nákladu

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o vydávání periodického tisku Slavkovský zpravodaj se společností  BM
typo, s.r.o., IČ 04862929, se sídlem Zelnice III 1614, 684 01 Slavkov u Brna.  

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy o  vydávání  periodického tisku Slavkovský zpravodaj  se
společností BM typo, s.r.o., IČ 04862929, se sídlem Zelnice III 1614, 684 01 Slavkov
u Brna.  

Termín: 5.11.2021

1928/128/RM/2021 Darovací smlouva s prof. Táborským CSc., FESC, MBA - busta TGM

I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu na bronzovou sochu Tomáše Garrigua Masaryka v hodnotě 95.000 Kč s
prof. Milošem Táborským CSc., FESC, MBA, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , IČO
43911595, DIČ CZ6210051210, jako dárcem a městem jako obdarovaným. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. uzavřít darovací smlouvu na bronzovou sochu Tomáše Garrigua Masaryka v hodnotě
95.000 Kč s prof. Milošem Táborským CSc., FESC, MBA, bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ , IČO 43911595, DIČ CZ6210051210, jako dárcem a městem jako
obdarovaným. 

Termín: 30.11.2021

1929/128/RM/2021 Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce - SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku č.  5  ke smlouvě  o  výpůjčce uzavřené  mezi  městem Slavkov u  Brna  a
Zámkem Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem Palackého nám. 1, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 00373320, v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření předloženého dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce. 

Termín: 31.12.2021



1930/128/RM/2021 Prodloužení platnosti ochranných známek

I. Rada města schvaluje
podání žádosti o obnovu zápisu ochranných známek č. 491334, 491335, 491336 u Úřadu
průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  podání  žádosti  o  obnovu  zápisu  ochranných  známek  č.  491334,  491335,
491336 u Úřadu průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68
Praha 6 - Bubeneč.

Termín: 30.11.2021

1931/128/RM/2021 Aktualizace organizačního řádu MěÚ

I. Rada města schvaluje
předložený  organizační  řád  městského  úřadu  včetně  změny  názvu  odboru  bytového  a
tepelného hospodářství  na  odbor správy budov a  tepelného hospodářství  s  účinností  od
1.1.2022.

1932/128/RM/2021 Plán zimní údržby na sezónu 2021/2022

I. Rada města schvaluje
předložený " Plán zimní údržby na sezónu 2021/2022 "

1933/128/RM/2021 Dotační tituly Ministerstva kultury pro rok 2022 - žádost ZS-A

I. Rada města bere na vědomí
informaci o žádosti ZS-A o dotaci  pro rok 2022.

II. Rada města ukládá
ředitelce ZS-A podat žádost o dotaci  v souladu s důvodovou zprávou v termínu do 12. 11.
2021.

1934/128/RM/2021 Žádost o revokaci usnesení č. 1730/115/RM/2021, bod II.

I. Rada města schvaluje
revokaci usnesení č. 1730/115/RM/2021, bod II. - prodej neupotřebitelného majetku dle
postupu navrženého v důvodové zprávě.

1935/128/RM/2021 Vyřazení neupotřebitelného majetku - Základní škola Komenského Slavkov u
Brna, příspěvková organizace

I. Rada města schvaluje
Základní  škole  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace  vyřazení



neupotřebitelných spotřebičů (klimatizační jednotky) v celkové pořizovací ceně 200 000 Kč.

1936/128/RM/2021 DDM -Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti  Domu dětí  a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace na
školní rok 2021/2022 v předloženém znění.


