
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 133. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 13.12.2021

2010/133/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 132. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

112/8 z 8. schůze rady města - 17. 12. 2018
1876/124 z 124. schůze rady města - 4. 10. 2021
1917/128, 1918/128, 1920/128, 1926/128 z 128. schůze rady města - 1. 11. 2021
1939/129, 1940/129, 1942/129, 1946/129, 1949/129 z 129. schůze rady města - 15.
11. 2021
1957/130, 1958/130, 1959/130, 1960/130 z 130. schůze rady města - 22. 11. 2021
1962/131,  1963/131,  1964/131,  1965/131,  1966/131,  1967/131,  1968/131,
1969/131,  1970/131,  1971/131,  1973/131,  1974/131,  1975/131,  1976/131,
1977/131,  1980/131,  1981/131,  1984/131,  1985/131,  1987/131,  1988/131,
1989/131, 1990/131, 1991/131 z 131. schůze rady města - 29. 11. 2021
2007/132 z 132. schůze rady města - 1. 12. 2021

    další úkoly trvají.

2011/133/RM/2021 Žádost o prodej pozemku z majetku města - pan Michálek

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1133 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře max

200 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 Dominika Michálka, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . 

Termín: 31.3.2022

2012/133/RM/2021 Smlouva o nájmu reklamní plochy - Kaláb - dodatek č. 3

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu reklamní plochy se společností KALÁB  s. r. o., Vídeňská
849/15, 639 00 Brno, IČ: 06212883  v předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu reklamní plochy se společností
Kaláb s.r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ: 06212883.

Termín: 15.1.2022

2013/133/RM/2021 Meridie s.r.o. - nájemní smlouva

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  nájemní  smlouvy   se   společností  MERIDIE  s.  r.  o.,  Pod  sídlištěm  293/1,
Židenice, 615 00 Brno, IČ: 60748681.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření  nájemní smlouvy   se společnosti  MERIDIE s. r. o., Pod sídlištěm
293/1, Židenice, 635 00 Brno, IČ: 60748681.

Termín: 7.1.2022

2014/133/RM/2021 Žádost o pronájem pozemku - Vinohrady - Mimránek

I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a panem Petrem Mimránkem,
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  týkající  se  pozemku parc.  č.  3638/4,  orná půda o

výměře 605 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Slavkov u Brna a panem Petrem Mimránkem,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ týkající se pozemku parc. č. 3638/4, orná půda

o výměře 605 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 31.12.2021

2015/133/RM/2021 Pacht zahrádky č. 7 a 8 v lokalitě Polní - paní Rotreklová

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 - orná půda

v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 120 m2 - zahrádky č. 7 a 8 nacházející se v lokalitě Polní
s paní Evou Rotreklovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 -

orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 120 m2 - zahrádky č. 7 a 8 nacházející



se v lokalitě Polní s paní Evou Rotreklovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ .

Termín: 31.12.2021

2016/133/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. 231 -
ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 2212/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
a  parc.  č.  2212/3  -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  vše  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,
které jsou v majetku města (stavba s názvem "Přeložka STL plynovodu při ulici B. Němcové
v obci  Slavkov u Brna v rámci stavby "III/0501 Slavkov u Brna - průtah",  číslo stavby:
8800090636") 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. 231 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 2212/1 - ostatní
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2212/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Přeložka
STL plynovodu při ulici B. Němcové v obci Slavkov u Brna v rámci stavby "III/0501
Slavkov u Brna - průtah", číslo stavby: 8800090636") v předloženém znění.

Termín: 31.1.2022

2017/133/RM/2021 Darovací smlouva - Austra a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy se společností  AUSTRA a.s.,  IČ: 017 43 490 dle předloženého
návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření darovací smlouvy se společností AUSTRA a.s., IČ: 017 43 490 dle
předloženého návrhu.

Termín: 31.12.2021

2018/133/RM/2021 Změna pojistné smlouvy č. 53522376-18

I. Rada města schvaluje
uzavření  pojistné  smlouvy  č.  53522376-18  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  společností
Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:
45272956 v předloženém znění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření pojistné smlouvy č. 53522376-18 mezi městem Slavkov u Brna a
společností Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČ: 45272956 v předloženém znění.

Termín: 31.12.2021

2019/133/RM/2021 Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru  pronájmu prostor sloužících k podnikání o výměře 12,30 m2 v přízemí
budovy polikliniky, Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna. Jedná se o místnost č. 1.57 o výměře 11

m2 s příslušenstvím  č. 1.58  WC  o výměře 1,28 m2.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 16.12.2021

2020/133/RM/2021 Výběrové řízení na dodavatele šikmé schodišťové plošiny na Poliklinice

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o dílo se společností MANUS Prostějov, spol. s r.o., Za drahou
4332/4, 796 01 Prostějov, IČ: 47900440.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření schválené smlouvy o dílo se společností MANUS Prostějov, spol. s
r.o.

Termín: 31.12.2021

2021/133/RM/2021 Zápis z komise pro životní prostředí č. 37/2021

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 37/2021 z komise pro životní prostředí.

2022/133/RM/2021 Dodatek č. 3 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě číslo 17030107

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 3 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě číslo 17030107 s platností nového
ceníku od 01.01.2022 se společností RESPONO a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ
49435612.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Marcele Zouharové

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.  3  o  zajištění  nakládání  s  odpady  ke  smlouvě  číslo
17030107 s platností nového ceníku od 01.01.2022 se společností  RESPONO a.s.,
Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ 49435612.

Termín: 31.12.2021

2023/133/RM/2021 Anketa Sportovec roku 2021

I. Rada města uděluje
v anketě Sportovec roku 2021 tato ocenění:

Nejlepší sportovec ve věku

6-10 let Adéla Procházková (atletika)

10-15 let Jan Fiala (atletika) 

15-18 let Isabela Hortová (moderní gymnastika)

čestné uznání

6-10 let Tobias Kölbl (florbal), Tomáš Mráz (florbal)

10-15 let Daniel Jeřábek (fotbal), Ondřej Slezák (atletika), Anna Čižmárová (atletika), Lukáš Bok (atletika)

15-18 let Eliška Šinkyříková (fotbal), Marek Hrubý (atletika)

Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let

Atletika mladší žáci

čestné uznání

družstvo starších žáků SK Slavkov u Brna

družstvo atletických přípravek

TeamGym

Nejlepší sportovní kolektiv nad 18 let

mužstvo A, SK Slavkov u Brna

Sportovní počin roku

Atletika Slavkov u Brna - finále krajské ligy atletických přípravek 19. září 2021

čestné uznání

SK Slavkov u |Brna - 100 let fotbalu ve Slavkově u Brna 1921 - 2021

Sportovec s nejlepší reprezentací města Slavkov u Brna

Jan Fiala (atletika)

čestné uznání

Isabela Hortová (moderní gymnastika)

Marek Hrubý (atletika)

Vedoucí mládeže

Ondřej Fiala (atletika)

čestné uznání

Tomáš Florián (fotbal)

Jan Holoch (atletika)

Sportovní osobnost roku

čestné uznání

Oldřich Chocholáč - za dlouholeté působení v SK Slavkov u Brna (fotbal)

II. Rada města bere na vědomí
zápis z 8. schůze komise pro sport a volný čas.



2024/133/RM/2021 Dodatek č. 3 - "Tenkrát ve Slavkově 1805"

I. Rada města schvaluje
uzavření  předloženého  Dodatku  č.  3  ke  Smlouvě  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje na realizaci akce "Tenkrát ve Slavkově 1805" mezi Jihomoravským
krajem, Žerotínovo náměstí 3, 601 82  Brno, IČO: 70888337, jako poskytovatelem a městem
Slavkov u Brna jako příjemcem.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  Dodatku  č.  3  ke  Smlouvě  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje na realizaci akce "Tenkrát ve Slavkově 1805".

Termín: 14.12.2021

2025/133/RM/2021 Návrh nové smlouvy o pronájmu sportoviště v areálu koupaliště

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené nájemní smlouvy mezi městem, Technickými službami Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, se sídlem Čsl. armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70890474
a  SK Beachvolleyball Slavkov, spolek, se sídlem Lidická 298, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
61730149. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření předložené nájemní smlouvy.

Termín: 31.12.2021

2026/133/RM/2021 Žádost o čerpání z fondu investic

I. Rada města schvaluje
čerpání z fondu investic ve výši 338.951 Kč

2027/133/RM/2021 Žádost o dotaci z Ministerstva kultury České republiky

I. Rada města bere na vědomí
informaci o žádosti  ZS-A o dotace z rozpočtu Ministerstva kultury pro rok 2022.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Evě Oubělické, DiS.

1.1. podat  žádosti  o  dotace  z  rozpočtu  Ministerstva  kultury  v  souladu  s  důvodovou
zprávou.

Termín: 31.12.2021



2028/133/RM/2021 Informace o podání žádosti o příspěvek z ÚP

I. Rada města bere na vědomí
informaci o záměru podání žádosti na příspěvek z ÚP k vyhrazenému pracovnímu místu

2029/133/RM/2021 Základní škola Tyršova - vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
vyřazení neupotřebitelného a přebytečného majetku Základní školy Tyršova Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.

2030/133/RM/2021 MŠ Zvídálek - uzavření provozu mateřské školy

I. Rada města bere na vědomí
uzavření  provozu  Mateřské  školy  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace, v době vánočních prázdnin.

2031/133/RM/2021 Rozpočtové opatření č.13/2021

I. Rada města schvaluje
napojení příjmů z tržeb nad stanovený plán na pokrytí předložených návrhů.

2032/133/RM/2021 Žádost o rozpočtové opatření č. 13 v hlavní činnosti

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ZS-A č. 13 v předloženém znění


