
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 129. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 15.11.2021

1937/129/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 128. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1805/119 z 119. schůze rady města - 23. 8. 2021
1870/124 z 124. schůze rady města - 4. 10. 2021
1895/126, 1896/126, 1900/126 z 126. schůze rady města - 18. 10. 2021
1912/127 z 127. schůze rady města - 20. 10. 2021
1914/128,  1916/128,  1921/128,  1923/128,  1927/128,  1928/128,  1929/128,
1930/128 z 128. schůze rady města - 1. 11. 2021

    další úkoly trvají.

1938/129/RM/2021 Soubor rozpočtových opatření č. 64-67

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)

64

50 4116 13011 13011 SV - Dotace - SPOD odměna COVID 123 800

50 6171 5011 13011 13011
SV -  SPOD -  Platy  zaměstnanců v
prac. poměru

123 800

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)

65
34 4116 98037 FO - Kompenzační bonu 69 500

71 6409 5109 OVV - Nespecifikované rezervy 69 500

66 33 3113 2229 14065 103133063
FO - Vratka průtokové dotace
ZŠ Komenského

400



33 3113 2229 14065 103533063
FO - Vratka průtokové dotace
ZŠ Komenského

2 100

36 6402 5364 103133063
FO - Vratka průtokové dotace
ZŠ Komenského

400

36 6402 5364 103533063
FO - Vratka průtokové dotace
ZŠ Komenského

2 100

67

33 3113 2122 1406
FO  -  Odvod  z  investičního
fondu ZŠ Komenského

55 800

33 3113 5331 14067
FO  -  ZŠ  Komenského  -  ÚNP
odpisy

55 800

1939/129/RM/2021 Prodej pozemku z majetku města - pan Kalivoda

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1827 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80

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 Patrika Kalivody, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . 

Termín: 31.12.2021

1940/129/RM/2021 Výkup části pozemku parc. č. 438/1 v k.ú. Slavkov u Brna - PharmDr. Foltínová

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výkup části pozemku parc. č. 438/1, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u

Brna  o  celkové  výměře  25  m2  označené  v  přiloženém  geometrickém  plánu

č. 3795-4120029/2021 jako pozemky parc. č. 438/3 (o výměře 7 m2) a parc. č. 438/4 (o

výměře 18 m2) v k.ú. Slavkov u Brna od paní PharmDr. Moniky Faltínové, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ do vlastnictví města Slavkov u Brna za kupní cenu ve výši 33.500,-Kč (1.340,-

Kč za m2) stanovenou znaleckým posudkem č.  801-07/21. Náklady spojené s převodem
nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu města k projednání  výkup části  pozemku parc.  č.  438/1,

zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 25 m2 označené
v  přiloženém geometrickém plánu č.  3795-4120029/2021  jako pozemky parc.  č.

438/3 (o výměře 7 m2) a parc. č. 438/4 (o výměře 18 m2) v k.ú. Slavkov u Brna od
paní PharmDr. Moniky Faltínové, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  do  vlastnictví

města  Slavkov  u  Brna  za  kupní  cenu  ve  výši  33.500,-Kč  (1.340,-Kč  za  m2)
stanovenou  znaleckým  posudkem  č.  801-07/21.  Náklady  spojené  s  převodem



nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti  budou splněny dle platných právních
předpisů.

Termín: 16.12.2021

1941/129/RM/2021 Výpověď z nájmu v případě neuhrazení dlužného nájemného

I. Rada města souhlasí
s  výpovědí  z  nájemní  smlouvy  uzavřené  dne  1.9.2014  se  společností  MERIDIE  s.r.o.  v
případě, že nebude dlužné nájemné uhrazeno do 30.11.2021.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 1.9.2014 se společností MERIDIE
s.r.o. v případě, že nebude dlužné nájemné uhrazeno do 30.11.2021.

Termín: 30.11.2021

1942/129/RM/2021 Věcné břemeno pro EG.D,  a.  s.  -  stavba s  názvem "Slavkov u B.,  kabel  NN
Kašpárková"

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.  3596/6 -  ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle přiloženého
návrhu smlouvy a geometrického plánu č. 3788-4482/2021 (stavba s názvem "Slavkov u B.,
kabel NN Kašpárková") 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.  3596/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v
majetku  města,  dle  přiloženého  návrhu  smlouvy  a  geometrického  plánu
č.  3788-4482/2021  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  kabel  NN  Kašpárková")  v
předloženém znění.

Termín: 17.12.2021

1943/129/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Jana Vítková

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku,
spočívající  ve  vybudování  přípojky  splaškové  kanalizace,  vodovodní  přípojky,  sjezdu  a
přístupového chodníku s paní Janou Vítkovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na pozemku parc. č. 1339 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  splaškové  kanalizace,  vodovodní
přípojky, sjezdu a přístupového chodníku s paní Janou Vítkovou, bytem ░░░░ ░░░░
░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  na pozemku parc. č. 1339 v k. ú. Slavkov u Brna, který
je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 30.11.2021

1944/129/RM/2021 Sadové úpravy - ul. ČSA

I. Rada města schvaluje
na základě podaných nabídek uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku pod názvem:
"Sadové úpravy,  ul.  ČSA,  Slavkov u Brna" se Zbyňkem Rozkopalem, Široká 727,  683 52
Křenovice, IČ: 740 90 402 dle předloženého návrhu SOD.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku pod názvem: "Sadové úpravy,
ul. ČSA, Slavkov u Brna" se Zbyňkem Rozkopalem, Široká 727, 683 52 Křenovice, IČ:
740 90 402 dle předloženého návrhu SOD.

Termín: 22.11.2021

1945/129/RM/2021 Obsazení uvolněného bytu

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Fügnerova 109, 684 01, Slavkov u Brna, s
paní  Blankou Pjaterovou,  trvale  bytem ░░░░  ░  ░░░░  ░░░░  ░  .  Nájemní  smlouva  bude

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

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Pjaterovou.

Termín: 30.11.2021

1946/129/RM/2021 Domov pro seniory Sokolnice - žádost o finanční příspěvek

I. Rada města schvaluje
poskytnutí  finančního daru Domovu pro seniory Sokolnice,  příspěvková organizace,  sídlo
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, IČO: 00209392 na aktivizační činnost ve výši 10.000 Kč.

II. Rada města schvaluje
uzavření  Darovací  smlouvy  mezi  městem Slavkov  u  Brna  jako  dárcem  a  Domovem  pro
seniory Sokolnice, příspěvková organizace jako obdarovaným, v předloženém znění.



III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  Darovací  smlouvy  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  jako  dárcem  a
Domovem  pro  seniory  Sokolnice,  příspěvková  organizace  jako  obdarovaným,  v
předloženém znění.

Termín: 19.11.2021

1947/129/RM/2021 Žádost o individuální dotaci - ZO Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
poskytnutí individuální dotace spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Slavkov u Brna, sídlo Československé armády 252, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70901767 ve
výši 35 000 Kč.

II. Rada města schvaluje
uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  individuální  dotace  se  spolkem  Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna, sídlo Československé armády
252, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70901767, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se spolkem
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna, IČ: 70901767.

Termín: 19.11.2021

1948/129/RM/2021 Změna stanov DSO Dr. Václava Kounice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit změnu č. 1 stanov Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice, kterou se mění
článek XII. Financování hospodaření Svazku odst. 1 písm. c) a nově zní:
"c)  pravidelný  roční  vklad každého  člena  je  splatný  ke  dni  31.3.  Pravidelný  roční  vklad
každého člena se stanoví ve výši 250 Kč za každého žáka hlášeného k trvalému pobytu na
území člena Svazku a zapsaného do kterékoliv školy v k.ú. Slavkov u Brna ke dni 30. 9.
předcházejícího roku, v němž je vklad splatný,".

1949/129/RM/2021 Návrh soudců přísedících u Okresního soudu ve Vyškově

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zvolit do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vyškově pro funkční období let 2022 - 2025
tyto kandidáty:
Mgr. Zdeňku Zukalovou, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
Mgr. Hanu Mrázovou, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 
Mgr. Hanu Červinkovou, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
Mgr. Bc. Radomíra  Zemánka, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,
Mgr. Martinu Poláškovou, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,



Mgr. Petru Pospíchalovou Nedvědovou, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ .

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh kandidátů na funkci přísedících
Okresního soudu ve Vyškově. 

Termín: 3.12.2021

1950/129/RM/2021 Prodloužení servisní podpory IT - ZS-A

I. Rada města schvaluje
uzavření  předloženého  Dodatku  č.  2  ke  Smlouvě  o  spolupráci  při  poskytování  servisní
podpory  IT  se  Zámkem Slavkov-Austerlitz,  příspěvková organizace,  se  sídlem Palackého
nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření předloženého Dodatku č. 2. 

Termín: 30.11.2021

1951/129/RM/2021  Převod  prostředků  z  rezervního  fondu  do  fondu  investic  a  jeho  napojení.
Rozpočtové opatření č.10

I. Rada města schvaluje
převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic a jeho napojení.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 10, související s přijetím dotace z JMK

1952/129/RM/2021 Veřejná zakázka ZS - A

I. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání  veřejné  zakázky dle  výběrového  řízení  ze  dne  10.  listopadu 2021 (viz
příloha).

1953/129/RM/2021 Rozpočtové opatření č.11/2021

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření TSMS č.11/2021 v předloženém znění.

1954/129/RM/2021 Rozpočtová změna ZŠ Komenského

I. Rada města schvaluje



rozpočtovou změnu Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace v
přeloženém znění.

511 - opravy 401 000 Kč

648 - čerpání fondů 401 000 Kč

II. Rada města schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 401 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu
organizace.

III. Rada města schvaluje
čerpání finančních prostředků ve výši 401 000 Kč z investičního fondu na veřejnou zakázku
Výměna osvětlení sportovní haly ZŠ Komenského.

1955/129/RM/2021 Odpisový plán ZŠ Komenského

I. Rada města schvaluje
Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace upravený odpisový plán
organizace pro rok 2021.

II. Rada města ukládá
Základní  škole  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace  odvod  finančních
prostředků z investičního fondu do rozpočtu města ve výši 55.715 Kč.

1956/129/RM/2021 Výměna osvětlení sportovní haly ZŠ Komenského

I. Rada města bere na vědomí
informaci  o  výběru  dodavatele  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  -  Výměna  osvětlení
sportovní haly ZŠ Komenského.  


