
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 135. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 10.1.2022

2063/135/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 134. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

1663/112 z 112. schůze rady města - 24. 5. 2021
1703/114 z 114. schůze rady města - 7. 6. 2021
1723/115 z 115. schůze rady města - 21. 6. 2021
1919/128 z 128. schůze rady města - 1. 11. 2021
2008/132 z 132. schůze rady města - 1. 12. 2021
2018/133, 2020/133, 2027/133 z 133. schůze rady města - 13. 12. 2021
2056/134 z 134. schůze rady města - 20. 12. 2021

    další úkoly trvají.

2064/135/RM/2022 Změna čísla položky schváleného rozpočtu města

I. Rada města bere na vědomí
změnu čísla položky schváleného rozpočtu města pro rok 2022 v předloženém znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít  na  vědomí  změnu  čísla  položky  schváleného  rozpočtu  města  pro  rok  2022  v
předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání zprávu Změna čísla položky schváleného
rozpočtu města

Termín: 7.2.2022

2065/135/RM/2022 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení

I. Rada města určuje
platy ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Slavkov u Brna dle předloženého
návrhu s účinností od 1. ledna 2022.

II. Rada města vydává
platové výměry ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Slavkov u Brna v
předloženém znění s účinností od 1. ledna 2022.

2066/135/RM/2022 Přerušení činnosti školní družiny ZŠ Komenského v době prázdnin



I. Rada města bere na vědomí
informaci ředitelky školy o přerušení činnosti školní družiny v době školních prázdnin.

2067/135/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - SKR STAV

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předložené  Dohody  o  podmínkách  vybudování  přípojky  vody  a  splaškové
kanalizace  se  společností  SKR  Stav  s.r.o.,  Nováčkova  233/18,  614  00  Brno,  IČO:
26961474, na pozemku parc. č. 1496/1 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  přípojky  vody  a
splaškové  kanalizace  se  společností  SKR Stav  s.r.o.,  Nováčkova  233/18,  614  00
Brno, IČO: 26961474, na pozemku parc. č. 1496/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.1.2022

2068/135/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - SKR STAV - 7 RD Větrná

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování přípojek vody, plynu, splaškové
kanalizace, nízkého napětí, sjezdů a přístupových chodníků v rámci akce "Novostavba 7-mi
RD, ul. Větrná, Slavkov u Brna" se společností SKR Stav s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00
Brno,  IČO:  26961474,  na pozemku parc.  č.  1496/1 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 přípojek vody, plynu,
splaškové kanalizace, nízkého napětí, sjezdů a přístupových chodníků v rámci akce
"Novostavba 7-mi RD, ul. Větrná, Slavkov u Brna" se společností  SKR Stav s.r.o.,
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno, IČO: 26961474, na pozemku parc. č. 1496/1 v k. ú.
Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.1.2022

2069/135/RM/2022 Městský architekt - smlouva o spolupráci

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci na výkon městského architekta s Ing. arch. Lukášem Peckou,
Ph.D., IČ:  724 50 151, Kvapilova 3, PSČ 616 00 Brno, dle předloženého návrhu smlouvy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o spolupráci na výkon městského architekta s Ing. arch.



Lukášem  Peckou,  Ph.D.,  IČ:  724  50  151,  Kvapilova  3,  PSČ  616  00  Brno,  dle
předloženého návrhu smlouvy.

Termín: 24.1.2022

2070/135/RM/2022 Žádost o prodloužení nájemních smluv - manželé Hlubinkovi a paní Sťahelová

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, Sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna, s
manžely Ivanou a Stanislavem Hlubinkovými, oba trvale bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.01.2024 za smluvní nájemné

150 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 09.02.2021 k bytu č. 2, Litavská 1496,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Libuší Sťahelovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,

obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31.01.2024 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření  nájemní  smlouvy  s  manžely  Hlubinkovými a  dodatku  k  nájemní
smlouvě s paní Libuší Sťahelovou.

Termín: 31.1.2022

2071/135/RM/2022 Přechody nájmu bytu - paní Pavésková a paní Kiršová

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, s paní
Helenou  Pavéskovou,  trvale  bytem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  Nájemní  smlouva  bude
uzavřena na dobu určitou 2 roky.

II. Rada města souhlasí
s přechodem nájmu bytu č. 2, Bučovická 187, Slavkov u Brna na paní Josefu Kiršovou, trvale
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

III. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2, Bučovická 187, Slavkov u Brna, s paní
Josefou  Kiršovou,  trvale  bytem  ░░░░  ░░░░  ,  Slavkov  u  Brna.  Nájemní  smlouva  bude
uzavřena na dobu určitou 2 roky.

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Zlatá Hora 1230, Slavkov u
Brna, s paní Helenou Pavéskovou, trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ , Slavkov u Brna, a to
na dobu určitou 2 roky.

Termín: 31.1.2022

1.2. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2, Bučovická 187, Slavkov u
Brna, s paní Josefou Kiršovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Slavkov u Brna, a to na
dobu určitou 2 roky.



Termín: 31.1.2022

2072/135/RM/2022 Návrh na obsazení bytu č. 5, Sídliště Nádražní 1193

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna,
PSČ 684 01, s paní Marií Janíčkovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
 Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden 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 Janíčkovou.

Termín: 31.1.2022

2073/135/RM/2022 Pronájem prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - místnosti č.1.57 a místnosti č.

1.58 o celkové výměře 12,30 m2 v přízemí budovy polikliniky Tyršova č.p.324 ve Slavkově u
Brna, s paní Bc. Magdalénou Úlehlovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 12.903 Kč/rok. 

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření smlouvy s Bc. Magdalénou Úlehlovou.

Termín: 31.1.2022

2074/135/RM/2022 Pronájem prostor ČR - Úřad práce České republiky

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání s  Českou republikou - Úřadem
práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,  IČ 72496991, na pronájem

prostor  o celkové výměře 436,69 m2 v administrativní budově na Koláčkově náměstí 727 ve
Slavkově u Brna v I. NP a v I. PP, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření smlouvy s ÚP.

Termín: 20.1.2022

2075/135/RM/2022  Dodatek  č.  4  ke  smlouvě  nakládání  s  nebezpečnými  a  ostatními  skožkami
komunálního odpadu a elektrozařízením číslo 17030200

I. Rada města schvaluje
Dodatek  č.  4  ke  smlouvě  nakládání  s  nebezpečnými  a  ostatními  složkami  komunálního



odpadu  a  elektrozařízením číslo  17030200 s  platností  nového  ceníku  od  01.02.2022  se
společností RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ 49435612.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové, Ph.D.

1.1. zajistit  uzavření  dodatku č.  4 ke smlouvě nakládání  s  nebezpečnými a ostatními
složkami komunálního odpadu a elektrozařízením číslo 17030200 s platností nového
ceníku od 01.02.2022 se společností RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01
Vyškov, IČ 49435612.

Termín: 31.1.2022

2076/135/RM/2022 Plán kontrolních činností roku 2022

I. Rada města schvaluje
plán kontrolních činností roku 2022 města Slavkov u Brna v předloženém znění.

2077/135/RM/2022 Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací Zámek Slavkov - Austerlitz a
Technické služby města Slavkov u Brna

I. Rada města ruší
v  návaznosti  na  nařízení  vlády  č.  531/2021  Sb.,   ze  dne  29.12.2021,  usnesení  RM  č.
2059/134/RM/2021.

2078/135/RM/2022 ZS-A - Informace o přijetí finančního daru

I. Rada města schvaluje
vložení prostředků z finančního daru do fondu investic ZS-A.

2079/135/RM/2022 Sbírkový fond Zámku Slavkov - Austerlitz, Centrální evidence sbírek

I. Rada města bere na vědomí
informace o Centrální evidenci sbírek, Sbírkovém fondu ZS-A a postupu evidence sbírek.


