
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 144. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 4.4.2022

2178/144/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 143. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

2128/139 z 139. schůze rady města - 21. 2. 2022
2142/140, 2144/140 z 140. schůze rady města - 28. 2. 2022
2155/141, 2156/141, 2161/141, 2162/141 z 141. schůze rady města - 14. 3. 2022
2168/142, 2169/142 z 142. schůze rady města - 21. 3. 2022
2177/143 z 143. schůze rady města - 28. 3. 2022

    další úkoly trvají.

2179/144/RM/2022 Účetní závěrka města Slavkov u Brna za rok 2021

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku města Slavkov u Brna sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2021.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení výsledek hospodaření běžného účetního období města Slavkov u Brna za rok
2021  ve  výši  43.120.965,95  Kč  z  hlavní  činnosti   a  ve  výši  588.949,83  Kč  z  vedlejší
hospodářské činnosti.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
ke  schválení  rozdělení  rozpočtového  výsledku  hospodaření  města  Slavkov  u  Brna  -
převedení finančních prostředků ve výši 34.825.329,76 Kč do Fondu rezerv a rozvoje města
Slavkov u Brna,  převedení  finančních prostředků ve výši  501.697 Kč do Fondu dopravní
infrastruktury, převedení finančních prostředků ve výši 3.213.842 Kč do Fondu správy budov
a převedení finančních prostředků ve výši 588.949,83 Kč do Fondu vedlejší hospodářské
činnosti.

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit zprávu Účetní závěrka města Slavkov u Brna za rok 2021 zastupitelstvu
města ke schválení.

Termín: 25.4.2022

2180/144/RM/2022 Účetní závěrka Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace
za rok 2021

I. Rada města schvaluje



v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace k
rozvahovému dni 31. 12. 2021 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace za
rok 2021 ve výši 807.657,54 Kč.

III. Rada města schvaluje
přidělení  výsledku  hospodaření  Technické  služby  města  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace za rok 2021 do rezervního fondu organizace ve výši 807.657,54 Kč.

IV. Rada města schvaluje
převod  finančních  prostředků  ve  výši  800.000  Kč  z  rezervního  fondu  organizace  do
investičního fondu za účelem nákupu užitkových vozidel.

2181/144/RM/2022 Účetní závěrka Zámek Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace za rok 2021

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,  účetní  závěrku  -  Zámek  Slavkov-Austerlitz,  příspěvková  organizace  k
rozvahovému dni 31. 12. 2021 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření Zámek Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace za rok 2021 ve výši
6.460 Kč.

III. Rada města schvaluje
přidělení  výsledku hospodaření  Zámek Slavkov-Austerlitz,  příspěvková organizace za  rok
2021 do rezervního fondu organizace ve výši 6.460 Kč.

2182/144/RM/2022 Účetní závěrka Základní škola Komenského za rok 2021

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,  účetní  závěrku  -  Základní  škola  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2021 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
za rok 2021 ve výši 726.040,20 Kč.

III. Rada města schvaluje
přidělení  výsledku hospodaření Základní  škola  Komenského Slavkov u  Brna,  příspěvková
organizace za rok 2021 do rezervního fondu organizace ve výši 726.040,20 Kč.

2183/144/RM/2022 Účetní závěrka Základní škola Tyršova za rok 2021

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace k
rozvahovému dni 31. 12. 2021 v předloženém znění.



II. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace za rok
2021 ve výši 694.970,30 Kč.

III. Rada města schvaluje
přidělení  výsledku  hospodaření  Základní  škola  Tyršova  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace za rok 2021 do rezervního fondu organizace ve výši 694.970,30 Kč.

IV. Rada města schvaluje
převod  finančních  prostředků  ve  výši  850.000  Kč  z  rezervního  fondu  organizace  do
investičního fondu.

2184/144/RM/2022 Účetní závěrka Mateřská škola Zvídálek za rok 2021

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - Mateřská škola Zvídálek příspěvková organizace k rozvahovému
dni 31. 12. 2021 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření Mateřská škola Zvídálek příspěvková organizace za rok 2021 ve výši
152.411,31 Kč.

III. Rada města schvaluje
přidělení výsledku hospodaření Mateřská škola Zvídálek příspěvková organizace za rok 2021
do rezervního fondu organizace ve výši 142.411,31 Kč a do fondu odměn ve výši 10.000 Kč.

2185/144/RM/2022 Účetní závěrka Základní umělecká škola Františka France za rok 2021

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,  účetní  závěrku  -  Základní  umělecká  škola  Františka  France,  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2021 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek  hospodaření  Základní  umělecká  škola  Františka  France,  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace za rok 2021 ve výši 78.610,92 Kč.

III. Rada města schvaluje
přidělení výsledku hospodaření Základní umělecká škola Františka France, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace za rok 2021 do rezervního fondu organizace ve výši 78.610,92 Kč.

2186/144/RM/2022 Účetní závěrka Dům dětí a mládeže za rok 2021

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku - Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace k
rozvahovému dni 31. 12. 2021 v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace za rok
2021 ve výši 311.564,88 Kč.



III. Rada města schvaluje
přidělení výsledku hospodaření Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace
za rok 2021 do rezervního fondu organizace ve výši 161.564,88 Kč a do fondu odměn ve výši
150.000 Kč.

2187/144/RM/2022 Darovací smlouva se spol. Lidl Česká republika, v.o.s. - pozemky

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uzavření darovací smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a společností Lidl Česká republika,
v.o.s.,  se  sídlem  Nárožní  1359/11,  158  00  Praha  5,  týkající  se  bezúplatného  převodu

pozemků parc. č. 2719/37 - ostatní plocha o výměře 136 m2 a parc. č. 2719/36 - ostatní

plocha o výměře 139 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna do majetku města Slavkov u Brna dle
předloženého  návrhu  darovací  smlouvy.  Daňové  povinnosti  budou  splněny  dle  platných
právních předpisů. Návrh na vklad hradí dárce.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města uzavření darovací smlouvy mezi městem
Slavkov u Brna a společností Lidl Česká republika, v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11,
158  00  Praha  5,  týkající  se  bezúplatného  převodu  pozemků  parc.  č.  2719/37  -

ostatní plocha o výměře 136 m2 a parc. č. 2719/36 - ostatní plocha o výměře 139

m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna do majetku města Slavkov u Brna dle předloženého
návrhu darovací smlouvy. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních
předpisů. Návrh na vklad hradí dárce.

Termín: 29.4.2022

2188/144/RM/2022 Věcné břemeno pro GasNet, s.r.o.- "ROZ, Slavkov u Brna, Plynovod a přípojka,
číslo stavby: 9900099788"

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí  o  zřízení  věcného břemene se  společností  GasNet,
s.r.o.,  sídlem  Klíšská  940/96,  Klíše,  400  01  Ústí  nad  Labem,  IČ:  27295567,  týkající  se
pozemků parc. č. 354/13 - orná půda, parc. č. 354/296 - ostatní plocha, ostatní komunikace
a parc. č. 354/298 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které
jsou v majetku města (stavba s názvem "ROZ, Slavkov u Brna, Plynovod a přípojka, číslo
stavby: 9900099788) 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 GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
27295567,  týkající  se pozemků parc.  č.  354/13 -  orná půda,  parc.  č.  354/296 -
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  a  parc.  č.  354/298  -  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
"ROZ,  Slavkov  u  Brna,  Plynovod  a  přípojka,  číslo  stavby:  9900099788)  v
předloženém znění.

Termín: 15.4.2022

2189/144/RM/2022 Hodnocení nabídek na užitkový vůz pro TSMS



I. Rada města bere na vědomí
ukončení veřejné zakázky na nákup komunálního užitkového vozidla pro potřeby TSMS s
následným podpisem kupní smlouvy.

2190/144/RM/2022 Zahájení veřejné zakázky na nákup komunálního vozidla

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

2191/144/RM/2022 Změna pojistné smlouvy č. 53522376-18

I. Rada města schvaluje
uzavření  pojistné  smlouvy  č.  53522376-18  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  společností
Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:
45272956 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření pojistné smlouvy č. 53522376-18 mezi městem Slavkov u Brna a
společností Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČ: 45272956 v předloženém znění.

Termín: 30.4.2022

2192/144/RM/2022 Poskytnutí humanitárního ubytování pro občany Ukrajiny

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  výpůjčce  bytu  č.  5,  Palackého  náměstí  123,  Slavkov  u  Brna,  s
paní Horoshko Natalii,  datum narození ░░░░  ░░  číslo cestovního pasu ░░░░  ░░░  místo
trvalého pobytu v cizině  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu tří měsíců, platby za služby spojené s užíváním
bytu bude hradit půjčitel.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce.

Termín: 15.4.2022

2193/144/RM/2022 Návrh na pořízení změny územního plánu Slavkova u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o nepořízení změny územního plánu v předloženém znění. 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
pokud bude rozhodnuto o pořízení změny územního plánu v předloženém znění, stanovit
maximální počet přípustných podlaží pro tuto budoucí plochu S na max. 3. nadzemní podlaží
(jako u protější plochy S).



III. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města k projednání.

Termín: 14.4.2022

2194/144/RM/2022 Žádost o změnu územního plánu Slavkova u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o nepořízení změny územního plánu v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1.  předložit tuto zprávu na nejbližším jednání zastupitelstva města k projednání.

Termín: 25.4.2022

2195/144/RM/2022 Územní studie lokalita 7 - ZÁPAD

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí zpracovanou územní studii 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 územní studii na lokalitu "7- Západ" na vědomí zastupitelstvu města na
jeho nejbližším zasedání.

Termín: 14.4.2022

2196/144/RM/2022 Regulační plán " Koláčkovo náměstí" Změna č. 3

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zúžit rozsah Změny č. 3 regulačního plánu o pozemek parc. č. 622/1 v k. ú. Slavkov u Brna. 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
splnit zákonnou povinnost a uvést do souladu návrh Změny č. 3 regulačního plánu s platným
územním plánem, a to dle obsahu důvodové zprávy. 

III. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. předložit tuto zprávu k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

Termín: 25.4.2022

2197/144/RM/2022 Zpráva o činnosti oddělení životního prostředí za rok 2021

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti oddělení životního prostředí za rok 2021.



2198/144/RM/2022 Zpráva o činnosti KŽP za rok 2021

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu předsedy KŽP.

2199/144/RM/2022 Darovací smlouva - Ukliďme Slavkov

I. Rada města schvaluje
přijetí finančního daru na základě předložené darovací smlouvy od spol. PEGAS - GONDA
s.r.o., Československé armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 48907341.

II. Rada města schvaluje
uzavření  darovací  smlouvy  na  přijetí  finančního  daru  pro  zajištění  akce  Ukliďme
Slavkov PEGAS - GONDA s.r.o., Československé armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, IČO:
48907341 v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření darovací smlouvy o přijetí finančního daru od spol. PEGAS - GONDA
s.r.o., Československé armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 48907341.

Termín: 6.4.2022

2200/144/RM/2022 Žádost o individuální dotaci - Centrum Ententyky, z. s.

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
poskytnutí  individuální  dotace  Centrum  Ententyky,  z.s.,  sídlo  Heršpice  91,  684  01,  IČ:
27060195 ve výši 70.000 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  žádost  o  poskytnutí  individuální  dotace
spolku Centrum Ententyky, z.s., IČ: 27060195 k projednání.

Termín: 25.4.2022

2201/144/RM/2022 Návrh nové obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit Obecně  závaznou  vyhlášku  o  nočním  klidu  zastupitelstvu  města  k
projednání.



Termín: 14.4.2022

2202/144/RM/2022 VPS o výkonu některých úkolů městské policie - radar Velešovice

I. Rada města schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů městské policie mezi městem
Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00292311 a obcí Velešovice,
Velešovice 152, 683 01 Rousínov, IČ: 00292419 dle předloženého znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů městské policie
mezi městem Slavkov u Brna,  Palackého nám. 65,  684 01 Slavkov u Brna a obcí
Velešovice, Velešovice 152, 683 01 Rousínov dle předloženého znění.

Termín: 14.4.2022

2203/144/RM/2022 Uzavření dohody o poskytování údajů pořízených kamerovými systémy

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o poskytování údajů pořízených kamerovými systémy s Policií ČR, se
sídlem Strojnická 27, 170 89 Praha 9, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  poskytování  údajů  pořízených  kamerovými  systémy  s
Policií ČR, se sídlem Strojnická 27, 170 89 Praha 9.

Termín: 29.4.2022

2204/144/RM/2022 Realizace projektu MAP III rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zastupitelstvu  města  Slavkov  u  Brna  schválit  realizaci  projektu  MAP  III  popsaného  v
důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit  realizaci  projektu MAP III k  projednání zastupitelstvu města Slavkov u
Brna.

Termín: 25.4.2022

2205/144/RM/2022 Žádost o poskytnutí dotace JMK 2022

I. Rada města souhlasí
s podáním žádosti ZS-A o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na zajištění organizace akce Veteranfest 2022.

2206/144/RM/2022 Žádost o schválení rozpočtového opatření č. 2



I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č.2 ZS-A.


