
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 139. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 21.2.2022

2123/139/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 138. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

1909/126 z 126. schůze rady města - 18. 10. 2021
2053/134 z 134. schůze rady města - 20. 12. 2021
2067/135, 2068/135 z 135. schůze rady města - 10. 1. 2022
2083/136/1.1.,  2083/136/1.2.,  2087/136,  2092/136,  2093/136,  2094/136  z  136.
schůze rady města - 24. 1. 2022
2105/137,  2107/137/III,  2107/137/IV,  2109/137,  2111/137  z  137.  schůze  rady
města - 7. 2. 2022

    další úkoly trvají.

2124/139/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 11

I. Rada města schvaluje
rozpočtová  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)

11

45 3613 6121 3900324002
SB  -  Výměna  plošiny  pro  bezb.

přístup - poliklinika
55 700

35 8115
FO  -  Změna  kr.  prostředků  na

bank. účtech
55 700

2125/139/RM/2022 Nájemní smlouva LIDL, informační tabule

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se společností Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158
00 Praha, IČ: 261 78 541 dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy se společností Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní
1359/11, 158 00 Praha, IČ: 261 78 541 dle předloženého návrhu.



Termín: 7.3.2022

2126/139/RM/2022 Zelnice - pachtovní smlouva - vodovodní řad a kanalizační stoka

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  uzavření  smlouvy  o  zajištění  provozu  a  pachtu  vodovodního  řadu  a
kanalizační stoky v lokalitě "Zelnice" se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.,
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvy o zajištění  provozu a pachtu
vodovodního řadu a kanalizační stoky v lokalitě "Zelnice" se společností Vodovody a
kanalizace  Vyškov,  a.  s.,  Brněnská  410/13,  682  01  Vyškov,  IČ:  494  54  587,  v
předloženém znění.

Termín: 14.3.2022

2127/139/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN
Ing. Bondra"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s.,
Lidická 1873/36,  Černá Pole,  602 00 Brno,  IČO:  28085400 týkající  se pozemků parc.  č.
908/4 - zahrada a parc. č. 909 - ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Slavkov u Brna,
které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN Ing. Bondra") v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  se
společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400
týkající se pozemků parc. č. 908/4 - zahrada a parc. č. 909 - ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
"Slavkov u B., kab. smyčka NN Ing. Bondra") v předloženém znění.

Termín: 31.3.2022

2128/139/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN ZŠ
Komenského"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 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. 12/1
- ostatní plocha, zeleň  v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem
"Slavkov u B., kabel NN ZŠ Komenského") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  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.  12/1 -  ostatní  plocha, zeleň  v k.ú.  Slavkov u Brna,
který  je  v  majetku  města  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  kabel  NN  ZŠ
Komenského") v předloženém znění.

Termín: 31.3.2022

2129/139/RM/2022 Knihovna - zámek Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
realizaci  projektu:  "Modernizace  městské  knihovny  Slavkov  u  Brna"  dle  předloženého
projektového záměru a gestorem projektu starostu města.

2130/139/RM/2022 Úprava zadávací dokumentace VZ - DPPS MŠ Zvídálek

I. Rada města schvaluje
předloženou  úpravu  zadávací  dokumentace  na  probíhající  veřejnou  zakázku  v  režimu
zjednodušeného podlimitního řízení na akci: "DPPS - Přístavba MŠ Zvídálek ul. Koláčkovo
náměstí čp.107, Slavkov u Brna" spočívající ve změně hodnotících kritérií.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění předložené úpravy zadávací dokumentace na probíhající veřejnou
zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na akci: "DPPS - Přístavba MŠ
Zvídálek  ul.  Koláčkovo  náměstí  čp.107,  Slavkov  u  Brna"  spočívající  ve  změně
hodnotících kritérií.

Termín: 22.2.2022

2131/139/RM/2022 Zahájení VZ - restaurování soch v zámeckém parku

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky:  "Restaurování  soch  v  areálu  zámku  Slavkov  u  Brna"  dle
předloženého  návrhu  zadávací  dokumentace  s  hodnotícím  kritériem  nejnižší  nabídkové
ceny.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ MgA. Josef Červinka, Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČO: 67614124
2/ ak.soch. Arnold Bartůněk, Terezy Novákové 65, 570 01 Litomyšl, IČO: 63608049
3/ MgA. Pavla Jandová, Generála Píky 228/9, 779 00 Olomouc, IČO: 03217337

III. Rada města schvaluje
uvedené členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Ing. Marie Jedličková, Mgr. Eva Oubělická, Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar,
Ing. Martin Indráček
Náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Bc. Libor Eliáš, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Petr
Janek, PhDr. Vladimíra Zichová



2132/139/RM/2022 Pronájem prostor sloužících k podnikání

I. Rada města ruší
usnesení číslo 2073/135/RM/2022 a usnesení číslo 2121/II./138/RM/2022.

II. 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. Markétou Bednářovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ IČ: 88502368. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s  výpovědní  lhůtou 3 měsíce  a  nájemné stanoveno ve výši
12.903 Kč/rok."

2133/139/RM/2022 Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v suterénu budovy na Koláčkově

náměstí 727 ve Slavkově u Brna, o celkové výměře 31,80 m2.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu na Koláčkově náměstí 727 ve Slavkově u Brna.

Termín: 25.2.2022

2134/139/RM/2022 Poskytnutí dotací na sociální služby z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok
2022

I. Rada města souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2022 s
poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Tišnov v celkové
výši 10.000 Kč pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce (bude hrazeno z: ORJ
50 - ORG 708 " SV -jiný poskytovatel")

sociální rehabilitace Skryje 5 000 Kč

chráněné bydlení Skryje 5 000 Kč

celkem 10 000 Kč

II. Rada města souhlasí
S  uzavřením veřejnoprávní  smlouvy o  poskytnutí  dotace na  rok  2022 s  poskytovatelem
sociálních služeb: Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích, ve výši 10 000 Kč pro službu
Domov pro seniory (bude hrazeno z: ORJ 50 - ORG 708 "SV - jiný poskytovatel").

III. Rada města souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2022 s
poskytovatelem sociálních služeb: DOTYK II, o.p.s. Brno ve výši  10.903 Kč pro službu raná
péče (bude hrazeno z: ORJ 50 - ORG 708 " SV -jiný poskytovatel").



IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

a) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2022 s poskytovatelem sociálních služeb : Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Hodonín
v celkové výši 1. 209 160 Kč, pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce.

charitní pečovatelská služba 1 016 064 Kč

charitní centrum denních služeb 96 782 Kč

charitní sociálně právní poradna 96 314 Kč

celkem 1 209 160 Kč

b) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2022 s poskytovatelem sociálních služeb: PIAFA Vyškov, z.ú.  ve výši 150.000 Kč.

V. Rada města ukládá

1. Bc. Margitě Sommerové, DiS.

1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  předloženého  znění  s  poskytovateli
sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Tišnov, IČO: 44990260
, DOTYK II.,o.p.s. Brno. IČO: 29277817 a Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích,
IČO: 00839345

Termín: 29.4.2022

2. Bc. Margitě Sommerové, DiS.

2.1. předložit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  předloženého  znění  s  poskytovatelem
sociálních  služeb:  Diecézní  charitou  Brno-Oblastní  charitou  Hodonín  a
poskytovatelem: PIAFA Vyškov, z.ú. ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 29.4.2022

2135/139/RM/2022  ZUŠ  Fr.  France  -  ceník  úhrad  za  služby  a  činnosti  ZUŠ  (  školné)  na  rok
2022/2023

I. Rada města schvaluje
ZUŠ Fr. France - ceník úhrad za služby a činnosti v ZUŠ ( školné) na šk. rok 2022/2023

2136/139/RM/2022 Základní umělecká škola Fr. France - ZUŠ Open 25.05.2022

I. Rada města schvaluje
konání akce ZUŠ Fr. France - ZUŠ Open dne 25.05.2022


