
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 140. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 28.2.2022

2137/140/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 139. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

2085/136, 2086/136 z 136. schůze rady města - 24. 1. 2022
2104/137, 2112/137 z 137. schůze rady města - 7. 2. 2022
2121/138, 2122/138 z 138. schůze rady města - 14. 2. 2022
2127/139, 2130/139, 2133/139 z 139. schůze rady města - 21. 2. 2022

    další úkoly trvají.

2138/140/RM/2022 Soubor rozpočtových opatření č. 12-14

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

Č.  náv.
RO

ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

12

32 6409 2229 33192
FO - Vratka ZS-A - NÚP Concentus
Moraviae

23 100

32 6409 2229 33191
FO  -  Vratka  ZS-A  -  NÚP
Vzpomínkové akce

227 800

32 6409 2229 33991
FO  -  Vratka  ZS-A  -  NÚP  Dny
Slavkova

6 200

33 6409 2229 14067
FO  -  Vratka  ZŠ  Kom.  -  IÚP
multifunkční pánev

24 200

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy 281 300

13
32 3315 6351 16030 FO - ZS-A - IÚP nákup grafik 50 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy -50 000

14
71 6221 5169 VV - Humanitární pomoc 200 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy -200 000

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit  zprávu Soubor  rozpočtových  opatření  č.  12-14  zastupitelstvu  města  ke
schválení.

Termín: 14.3.2022



2139/140/RM/2022 Obecně závazná vyhláška o spádovosti škol

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  Obecně  závaznou  vyhlášku  města  Slavkova  u  Brna,  kterou  se  stanoví  školské
obvody základních škol zřízených městem Slavkov u Brna a část školského obvodu základní
školy zřízené městem, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit návrh Obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna, kterou se stanoví
školské obvody základních škol zřízených městem Slavkov u Brna a část školského
obvodu základní školy zřízené městem k projednání zastupitelstvu města Slavkov u
Brna.

Termín: 14.3.2022

2140/140/RM/2022  Změna  č.  1  územního  plánu  Slavkov  u  Brna  a  rozvojové  plochy  5,  6a,  6b
(S1a,b,c,)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vypustit ze Změny č. 1 územního plánu Slavkova u Brna rozvojové lokality ozn. 5 - lokalita
"Pod vinohrady", 6a, 6b lokality "Dlouhé".

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí záměr rady města připravit stavební uzávěru na lokality ozn. 5 - lokalita "Pod
vinohrady", 6a, 6b lokality "Dlouhé".

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit  radě  města  předložit  na  nejbližší  jednání  zastupitelstva  města  zprávu  o  obsahu  
samostatné  změny  územního  plánu  Slavkova  u  Brna,  která  bude  obsahovat
rozvojovou lokalitu ozn. 5 - lokalita "Pod vinohrady", 6a, 6b lokality "Dlouhé". 

2141/140/RM/2022 Žádost o prodej pozemku z majetku města - pan Lamač

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 3647/3 - orná půda a parc. č. 3645/6 - zahrada,

vše v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 202 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 Jiřího Lamače, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Termín: 30.4.2022

2142/140/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., přeložka NN
MCG DEV"

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.
1805/1  -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  a  parc.  č.  3789  -  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  vše  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  které  jsou  v  majetku  města  (stavba  s  názvem
"Slavkov u B., přeložka NN MCG DEV") 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. 1805/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č.
3789 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v
majetku  města  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  přeložka  NN  MCG  DEV")  v
předloženém znění.

Termín: 30.4.2022

2143/140/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D,  a.  s.  -  stavba s  názvem "Slavkov u  B.,  kabel  NN
Klučka"

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.
3583/2 -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v k.ú.  Slavkov u Brna,  který je v majetku
města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Klučka") 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.  3583/2 -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace v  k.ú.
Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN
Klučka") v předloženém znění.

Termín: 31.3.2022

2144/140/RM/2022 Licenční smlouva - expozice

I. Rada města schvaluje
uzavření licenční smlouvy se společností Ateliér Štěpán s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov,
IČ: 282 84 704 a se společností Architronix s.r.o. Stojanova 368/4, 602 00 Brno, IČ: 071 73
849, dle předloženého návrhu smlouvy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření licenční smlouvy se společností Ateliér Štěpán s.r.o., Vranov 278,
664 32 Vranov, IČ: 282 84 704 a se společností Architronix s.r.o. Stojanova 368/4,
602 00 Brno, IČ: 071 73 849, dle předloženého návrhu smlouvy.



Termín: 31.3.2022

2145/140/RM/2022 BD Litavská - zveřejnění záměru prodeje

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje bytu a pozemku v k.ú. Slavkov u Brna :
parc.  č.  2690/80,  Litavská  1488,  byt  č.  1  včetně  podílu  na  společných  částech  domu
398/2310;  byt č. 2 včetně podílu na společných částech domu 478/2310;  byt č. 3 včetně
podílu na společných částech domu 478/2310; byt č. 4 včetně podílu na společných částech
domu 478/2310, byt č. 5 včetně podílu na společných částech domu 478/2310
parc.  č.  2690/79,  Litavská  1489,  byt  č.  1  včetně  podílu  na  společných  částech  domu
398/2310;  byt č. 2 včetně podílu na společných částech domu 478/2310;  byt č. 3 včetně
podílu na společných částech domu 478/2310; byt č. 4 včetně podílu na společných částech
domu 478/2310, byt č. 5 včetně podílu na společných částech domu 478/2310
parc.č.  2690/78,  Litavská  1490,  byt  č.  1  včetně  podílu  na  společných  částech  domu
398/2310;  byt č. 2 včetně podílu na společných částech domu 478/2310;  byt č. 3 včetně
podílu na společných částech domu 478/2310; byt č. 4 včetně podílu na společných částech
domu 478/2310, byt č. 5 včetně podílu na společných částech domu 478/2310
parc.  č.  2690/84,  Litavská  1484,  byt  č.  1  včetně  podílu  na  společných  částech  domu
502/2624; byt č. 3 včetně podílu na společných částech domu 583/2624
parc.  č.  2690/83,  Litavská  1485,  byt  č.  1  včetně  podílu  na  společných  částech  domu
505/2633; byt č. 3 včetně podílu na společných částech domu 586/2633

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje.

Termín: 4.3.2022

2146/140/RM/2022 Pořízení užitkového automobilu

I. Rada města uděluje
plnou moc panu Vojtěchu Lstibůrkovi, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ k podpisu
kupní smlouvy na pořízení dodávky - pracovního vozu, v hodnotě do 300. 000 Kč včetně
DPH.

2147/140/RM/2022 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit přijetí přislíbené dotace Ministerstva kultury z programu regenerace MPR a MPZ ve
výši 400.000 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozdělení dotace ve výši 400.000 Kč a povinného příspěvku z rozpočtu  města (dle
podmínek Programu) za podmínky, že bude poskytnuta, následně:

Městu  Slavkov  u  Brna,  Palackého  nám.  65,  Slavkov  u  Brna,  IČ  00292311,  ve  výši
340.000 Kč z Programu na Zámek s podzámčím, parkem a sochařskou výzdobou,
Římskokatolické  farnosti  Slavkov  u  Brna,  IČ:  617  29  710,  ve  výši  60.000  Kč  z
Programu  na Kapli sv. Jana Křtitele, ulice Špitálská - sanace hrobky - 1. etapa. 



III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - příspěvku v rámci Programu
regenerace  městských  památkových  rezervací  a   městských  památkových  zón  s
Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, Malinovského 2, 684 01 Slavkov
u Brna, dle podílu odsouhlaseného v usnesení č. I, za podmínky, že dotace bude poskytnuta.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  na  přijetí  a  rozdělení  dotace  podle  bodů
usnesení I. - III.

Termín: 25.4.2022

2148/140/RM/2022 Zpráva o činnosti TSMS v roce 2021

I. Rada města bere na vědomí
předložený dokument " Zpráva o činnosti TSMS v roce 2021".

2149/140/RM/2022 Připravenost ZS-A na sezonu 2022

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o připravenosti a ceník služeb ZS-A pro sezónu 2022.

2150/140/RM/2022 Žádosti o poskytnutí dotací 2022

I. Rada města souhlasí
s podáním žádostí ZS-A o poskytnutí dotací z rozpočtu JMK.

2151/140/RM/2022 Vyřazení majetku - Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace

I. Rada města souhlasí
s  vyřazením majetku  Zámku Slavkov -  Austerlitz,  příspěvková  organizace,  dle  důvodové
zprávy, uvedeného v přílohách.

2152/140/RM/2022 Reakce rady města k situaci na Ukrajině

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uvolnit  částku  200.000  Kč  podle  rozpočtového  opatření  č.  14  na  humanitární  pomoc
Ukrajině.

II. Rada města schvaluje
rezervování a poskytnutí volných městských bytů pro humanitární ubytování.

III. Rada města ukládá
starostovi města organizovat humanitární pomoc v součinnosti s krizovým štábem.



IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
odstoupit od Dohody o navázání partnerských vztahů mezi Možajským městským obvodem
Moskevské oblasti (Ruská federace) a městem Slavkov u Brna (Česká republika) uzavřené
8.srpna  2012,  z  důvodu  nedodržování  cílů  článku  1  (upevňování  míru  a  vzájemného
porozumění mezi národy) Ruskou federací.

V. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit materiál na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Termín: 14.3.2022

2153/140/RM/2022 Program 28. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 28. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


