
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 137. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 7.2.2022

2102/137/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 136. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

1924/128 z 128. schůze rady města - 1. 11. 2021
2011/133, 2013/133, 2016/133 z 133. schůze rady města - 13. 12. 2021
2049/134, 2050/134/1.1., 2050/134/1.2. z 134. schůze rady města - 20. 12. 2021
2064/135, 2070/135, 2071/135/1.1., 2071/135/1.2., 2072/135, 2074/135, 2075/135
z 135. schůze rady města - 10. 1. 2022
2081/136,  2082/136/1.1.,  2082/136/1.2,  2082/1.3.,  2082/136/1.4.,  2084/136,
2089/136, 2091/136, 2095/136, 2097/136 z 136. schůze rady města - 24. 1. 2022

    další úkoly trvají.

2103/137/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 10

I. Rada města schvaluje
rozpočtové  opatření  v  předloženém  znění  v  souladu  s  usnesením  zastupitelstva  města
Slavkov  u  Brna  č.  414/26/ZM/2021  ze  dne  13.12.2021,  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)

10

33 3113 2229 14052 103133063
FO - Vratka průtokové dotace
ZŠ Tyršova

16 100

33 3113 2229 14052 103533063
FO - Vratka průtokové dotace
ZŠ Tyršova

91 000

36 6402 5364 103133063
FO - Vratka průtokové dotace
ZŠ Tyršova

16 100

36 6402 5364 103533063
FO - Vratka průtokové dotace
ZŠ Tyršova

91 000

2104/137/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Vrbíkovi

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu  k
rodinnému domu na pozemcích parc. č. 168 a 223 ve vlastnictví města Slavkov u Brna s
manželi  Břetislavem Vrbíkem a Zdeňkou Vrbíkovou,  oba bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░



░░░░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby
sjezdu k rodinnému domu na pozemcích parc. č.  168 a 223 ve vlastnictví  města
Slavkov u Brna s  manželi  Břetislavem Vrbíkem a Zdeňkou Vrbíkovou,  oba bytem
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

Termín: 28.2.2022

2105/137/RM/2022 Elektro radnice čp. 64 - dodatek č. 1

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě 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.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě 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: 28.2.2022

2106/137/RM/2022 Koláčkovo náměstí čp. 1002 - studie rozšíření kapacity MŠ

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier Štěpán s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov, IČ:
282 84 704 na vypracování  studie využití budovy Koláčkovo náměstí čp. 1002 za účelem
rozšíření kapacity mateřské školy Zvídálek.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření  smlouvy o dílo se společností  Atelier Štěpán s.r.o.,  Vranov 278,  664 32
Vranov, IČ: 282 84 704 na vypracování  studie využití budovy Koláčkovo náměstí čp.
1002 za účelem rozšíření kapacity mateřské školy Zvídálek.

Termín: 21.2.2022

2107/137/RM/2022 BD Litavská - převod bytů další etapa

I. Rada města schvaluje
znění předloženého oslovovacího dopisu, který bude zaslán nájemcům bytových domů na
ulici Litavská, které jsou určeny k převodu do osobního vlastnictví.



II. Rada města schvaluje
prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám v
bytových domech ve Slavkově u Brna na ulici Litavská č.p.1488,1489,1490, v k.ú.Slavkov u
Brna, dle přiloženého návrhu.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. vložit do katastru nemovitostí prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci
na vlastnické právo k jednotkám v bytových domech ve Slavkově u Brna na ulici
Litavská č.p.1488,1489,1490, v k.ú.Slavkov u Brna.

Termín: 14.2.2022

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zaslat nájemcům bytových domů na ulici Litavská, které jsou určeny k převodu do
osobního vlastnictví, oslovovací dopis.

Termín: 11.2.2022

2108/137/RM/2022 Žádost o povolení podnájmu

I. Rada města souhlasí
s podnájmem v ordinaci fyzioterapie Mgr. Hany Soldánové, Jiráskova ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
, IČ: 07463618, v budově polikliniky, Malinovského 551 ve Slavkově u Brna, pro podnájemce
Bc.  Markétu  Bednářovou,   ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  ,  IČ:88502368,  v  rozsahu  dle  přiložené
žádosti, nejdéle však do 30. 04. 2022.

2109/137/RM/2022 Žádost o poskytnutí finančního daru - Atletika Slavkov

I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního daru spolku Atletika Slavkov u Brna, z. s., Komenského náměstí 1453,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 03966615 ve výši 20.000Kč.

II. Rada města schvaluje
darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 20.000 Kč spolku
Atletika  Slavkov  u  Brna,  z.  s.,  Komenského  náměstí  1453,  684  01  Slavkov  u  Brna,  IČ:
03966615, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit podepsání darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru - Atletika Slavkov
u Brna, z. s.

Termín: 11.2.2022

2110/137/RM/2022 Změna složení Komise pro regeneraci městské památkové zóny ve Slavkově u
Brna



I. Rada města odvolává
členku  Komise  pro  regeneraci  městské  památkové  zóny  ve  Slavkově  u  Brna  Ing.  arch.

Janu Firbasovou.

II. Rada města jmenuje
členku  Komise  pro  regeneraci  městské  památkové  zóny  ve  Slavkově  u  Brna  Mgr.  Lucii
Krajčířovou, zaměstnankyni Národního památkového ústavu.

2111/137/RM/2022 Změna stanov Euroregionu Pomoraví

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se změnou stanov Euroregionu Pomoraví dle předloženého znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
delegovat  zástupce  města  na  valné  hromadě  Euroregionu  Pomoraví,  pana  Bc.  Michala
Boudného,  starostu  města  Slavkova  u  Brna.  Pro  případ  nemoci  nebo  pracovního
zaneprázdnění se jmenuje náhradníkem pan Mgr. Petr Kostík, člen rady města Slavkova u
Brna.  Delegovaný zástupce  je  zmocněn  k  hlasování  a  ke  všem právním jednáním člena
sdružení  dle  programu valné hromady,  stanov a platných právních předpisů v souladu s
předchozím rozhodnutím zastupitelstva.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit materiál spočívající ve změně stanov Euroregionu Pomoraví k projednání
ZM.

Termín: 7.2.2022

2112/137/RM/2022 Dodatek k registračnímu formuláři 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 dodatku k registračnímu a identifikačnímu formuláři se společností
GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, se sídlem Planá 67, 370 01  České Budějovice.

Termín: 11.2.2022

2113/137/RM/2022 Výpůjčka znaku města Slavkova z umělého pískovce

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce se Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvkovou organizací, se
sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320 týkající se znaku města z



umělého pískovce, v předloženém znění.

2114/137/RM/2022 Přehled stížností za IV. čtvrtletí roku 2021

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu stížností podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za IV. čtvrtletí roku
2021. 

2115/137/RM/2022 Zahájení veřejné zakázky na nákup komunálního užitkového vozidla

I. Rada města bere na vědomí
zahájení veřejné zakázky na nákup komunálního užitkového vozidla pro potřeby TSMS.

2116/137/RM/2022 Plán akcí a připravenost TSMS na rok 2022 + ceníky

I. Rada města bere na vědomí
plán akcí a připravenost TSMS na rok 2022.

II. Rada města schvaluje
předložený ceník na rok 2022

2117/137/RM/2022 ZS-A - Žádost o rozpočtové opatření č.1

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ZS-A č.1 v předloženém znění

2118/137/RM/2022 ZS-A - Žádost o čerpání z fondu investic

I. Rada města schvaluje
čerpání z fondu investic ve výši 140.000 Kč.

2119/137/RM/2022 ZS-A - Informace o schválení žádosti o příspěvek z Úřadu práce

I. Rada města bere na vědomí
přijetí příspěvku v částce 174. 775 Kč z Úřadu práce.

2120/137/RM/2022 DDM - Dodatek č. 1 k ceníku zájmového vzdělávání

I. Rada města schvaluje
Dodatek č.1 k ceníku zájmového vzdělávání DDM Slavkov u Brna ve školním roce 2021/2022
v předloženém znění.


