
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 141. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 14.3.2022

2154/141/RM/2022 Obecně závazná vyhláška o spádovosti škol

I. Rada města ruší
přijaté usnesení č. 2139/140/RM/2022 ze dne 28.2.2022.

II. 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.

III. 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

2155/141/RM/2022 Směna pozemků s HZS JmK

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 340/17 - zastavěná plocha a nádvoří, na

pozemku stavba č.p. 1866 (součástí práva stavby) o výměře 658 m2, parc. č. 340/18

- ostatní  plocha, manipulační plocha o výměře 720 m2,  parc.  č.  340/19 -  ostatní

plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 563 m2,  parc. č. 340/3 - ostatní

plocha, jiná plocha o výměře 474 m2, parc. č. 342 - ostatní plocha, jiná plocha o

výměře 91 m2, parc. č. 340/14 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 184

m2 a části pozemku parc. č. 340/2 - ostatní plocha, jiná plocha - o výměře cca 840

m2 dle předložené žádosti.

Termín: 21.3.2022

2156/141/RM/2022 Směna pozemků v rámci "Regenerace Sídliště Nádražní"- Strach

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr směny části pozemků parc. č. 5021, orná půda, parc. č. 5019 - orná
půda a  parc.  č.  5026 -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  vše v  k.ú.  Slavkov u

Brna  ve  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna  o  výměře  cca  900  m2  dle  předložené
důvodové zprávy. 



Termín: 21.3.2022

2157/141/RM/2022 Zadání územní studie lokalita 7 - ZÁPAD

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít  na vědomí Zadání územní studie na lokalitu "7 - Západ" na parcelách č. 3056/34 a
3056/36 v k. ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. předložit  Zadání  územní  studie  na  lokalitu  "7-  západ"  na  vědomí  zastupitelstvu
města na jeho nejbližším zasedání.

Termín: 25.4.2022

2158/141/RM/2022 Zástupci města na VH Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. a Respono, a. s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1. delegovat v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní Ing. Marii Jedličkovou, místostarostku města
Slavkov u Brna jako zástupce a pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna
jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění,
k  zastupování  města  Slavkov  u  Brna  na  valných  hromadách  společnosti  Vodovody  a
kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587, konaných v průběhu roku 2022.

2. delegovat v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  pana  Bc.  Michala  Boudného,  starostu  města
Slavkova u Brna jako zástupce a pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna
jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění,
k zastupování města Slavkov u Brna na valné hromadě akciové společnosti RESPONO, a.
s., IČ: 49435612, konaných v průběhu roku 2022.

2159/141/RM/2022 Schválení darovacích smluv - humanitární pomoc

I. Rada města schvaluje
přijetí darů na základě předložených darovacích smluv od organizací a zapsaného spolku: 
LIKO-Sport z.s., se sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna
Dentistar, s.r.o., se sídlem Nerudova 1140, 684 01 Slavkov u Brna
Bono Bijou, spol. s r.o. se sídlem Šmahova 112, 627 00 Brno-Slatina, IČ: 262 240 62

II. Rada města schvaluje
uzavírání  darovacích smluv  na přijímání  darů na úhradu nákladů spojených na zajištění
humanitární pomoci občanům Ukrajiny přicházejících do ČR z důvodu ozbrojeného konfliktu
na  Ukrajině  a  svěřuje  starostovi  města  Bc.  Michalu  Boudnému  rozhodování  spojená  s
uzavíráním těchto darovacích smluv. 

2160/141/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Bočkovi

I. Rada města souhlasí



s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  na
pozemku parc. č. 2260 ve vlastnictví města Slavkov u Brna, týkající se plynovodní přípojky k
RD na ulici Krátká č.p. 908 umístěném na pozemcích parc. č. 2329 a 2330/3 v k.ú. Slavkov u
Brna, s panem Ladislavem Bočkem a paní Miladou Bočkovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby na
pozemku parc. č. 2260 ve vlastnictví města Slavkov u Brna, týkající se plynovodní
přípojky k RD na ulici  Krátká č.p.  908 umístěném na pozemcích parc.  č.  2329 a
2330/3  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  s  panem  Ladislavem  Bočkem  a  paní  Miladou
Bočkovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .

Termín: 31.3.2022

2161/141/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Patrik Majárek

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  na
pozemku  parc.  č.  2212/1  ve  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna,  týkající  se  plynovodní
přípojky k RD na ulici Lidická č.p. 313 umístěném na pozemku parc. č. 2210/1 v k.ú. Slavkov
u Brna, s panem Patrikem Majárkem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby na
pozemku parc. č. 2212/1 ve vlastnictví města Slavkov u Brna, týkající se plynovodní
přípojky k RD na ulici Lidická č.p. 313 umístěném na pozemku parc. č. 2210/1 v k.ú.
Slavkov u Brna, s panem Patrikem Majárkem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .

Termín: 31.3.2022

2162/141/RM/2022 Výsledek VZ - restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna

I. Rada města rozhoduje,
že  na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  na  veřejnou  zakázku  na
akci  "Restaurování  soch  v  areálu  zámku  Slavkov  u  Brna",  byla  nejvýhodnější  nabídka
předložena  uchazečem  MgA.  Josef  Červinka,  Jičínská  1512/32,  288  02  Nymburk,  IČO:
67614124.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna" se
společností  MgA.  Josef  Červinka,  Jičínská  1512/32,  288  02 Nymburk,  IČO:  67614124 v
předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zakázku  "Restaurování  soch  v  areálu  zámku
Slavkov  u  Brna"  se  společností  MgA.  Josef  Červinka,  Jičínská  1512/32,  288  02



Nymburk, IČO: 67614124 v předloženém znění.

Termín: 14.3.2022

2163/141/RM/2022 Výsledek VZ - DPPS MŠ Zvídálek

I. Rada města rozhoduje
že na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci "DPPS -
Přístavba MŠ Zvídálek ul. Koláčkovo náměstí čp.107, Slavkov u Brna", byla nejvýhodnější
nabídka předložena uchazečem SD Ateliér s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno, IČ: 27714870.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "DPPS - Přístavba MŠ Zvídálek ul. Koláčkovo náměstí
čp.107, Slavkov u Brna" se společností SD Ateliér s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno, IČ: 27714870 v
předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zakázku  "DPPS  -  Přístavba  MŠ  Zvídálek  ul.
Koláčkovo náměstí čp.107, Slavkov u Brna" se společností SD Ateliér s.r.o., Orlí 7,
602 00 Brno, IČ: 27714870 v předloženém znění.

Termín: 31.3.2022

2164/141/RM/2022 Expozice - návrh na zahájení VZ realizační dokumentace

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky: "Realizační dokumentace - Expozice Slavkov a Evropa v období
napoleonských válek" dle předloženého návrhu zadávací dokumentace.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ Ateliér Štěpán s.r.o., Vranov čp. 278, 664 32 Vranov, IČO: 28284704
2/ Architronix s.r.o., Stojanova 368/4, 602 00 Brno, IČO: 07173849
3/ Ing. Petr Všetečka,.Havlíčkova 156/53, 602 00 Brno, IČ: 499 33 027

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,
Mgr. Petra Nedvědová Pospíchalová
Náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Bc. Libor Eliáš, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Petr
Janek, Mgr. Martin Rája, Mgr. Martina Polášková


