
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 146. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 25.4.2022

2228/146/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 145. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

2141/140 z 140. schůze rady města - 28. 2. 2022
2157/141 z 141. schůze rady města - 14. 3. 2022
2167/142 z 142. schůze rady města - 21. 3. 2022
2176/143 z 143. schůze rady městy - 28. 3. 2022
2179/144,  2187/144,  2192/144,  2193/144,  2194/144,  2195/144,  2196/144,
2199/144, 2200/144, 2201/144, 2202/144, 2204/144 z 144. schůze rady města - 4. 4.
2022
2208/145,  2209/145,  2211/145/1.1.,  2211/145/1.2.,  2212/145,  2215/145,
2216/145, 2218/145, 2219/145, 2220/145 z 145. schůze rady města - 13. 4. 2022

    další úkoly trvají.

2229/146/RM/2022 Žádost o prodej pozemku z majetku města - paní Helena Anderlová

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 914 - zahrada v k. ú. Slavkov u

Brna o výměře 93 m2.

Termín: 30.4.2022

2230/146/RM/2022 Žádost o pronájem pozemku - Nádražní - pan Kučera

I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a panem Daliborem Kučerou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ týkající se pozemku parc. č. 2867, zahrada o výměře 526

m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a panem Daliborem
Kučerou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  týkající  se  pozemku  parc.  č.  2867,

zahrada o výměře 526 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě.

Termín: 29.4.2022



2231/146/RM/2022 Žádost o pronájem pozemku - Vinohrady - paní Svobodová

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením nájemní smlouvy mezi  městem Slavkov u Brna a paní  Martou Svobodovou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ týkající se pozemku parc. č. 3636, ostatní plocha, zeleň

o výměře 431 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  nájemní  smlouvy  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  paní  Martou
Svobodovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ týkající se pozemku parc. č. 3636,

ostatní  plocha,  zeleň  o  výměře  431  m2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  dle  podmínek
uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 29.4.2022

2232/146/RM/2022 Žádost o pronájem pozemku - Vinohrady - paní Hošková

I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a paní Petrou Hoškovou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ týkající se části pozemku parc. č. 3341/2, zahrada o výměře

cca 1400 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  nájemní  smlouvy  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  paní  Petrou
Hoškovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ týkající se části pozemku parc. č.

3341/2,  zahrada  o  výměře  cca  1400  m2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  dle  podmínek
uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 29.4.2022

2233/146/RM/2022 Žádost o změnu nájemce pozemku - paní Jurečková

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 12. 08. 2003 mezi městem Slavkov
u  Brna  a  paní  Emílií  Trávníčkovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  týkající  se  části

pozemku  parc.  č.  2927/49,  zahrada  o  výměře  cca  116  m2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a paní Miroslavou Jurečkovou,
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░   na  část  pozemku  parc.  č.  2927/49,

zahrada o výměře cca 116 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  ukončení  nájemní  smlouvy ze  dne  12.  08.  2003 mezi



městem Slavkov u Brna a paní  Emílií  Trávníčkovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░

týkající  se části  pozemku parc. č. 2927/49, zahrada o výměře cca 116 m2  v  k.ú.
Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 29.4.2022

1.2. zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a paní Miroslavou
Jurečkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  na část pozemku parc.

č.  2927/49,  zahrada o  výměře cca 116 m2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  dle  podmínek
uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 29.4.2022

2234/146/RM/2022 Pacht zahrádky č. 65 v lokalitě Polní

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 - orná půda

v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 - zahrádku č. 65 nacházející se v lokalitě Polní s
paní Ludmilou Špidlovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 -

orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 - zahrádku č. 65 nacházející se
v lokalitě Polní s paní Ludmilou Špidlovou, bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

Termín: 29.4.2022

2235/146/RM/2022  Věcné  břemeno  pro  EG.D,  a.  s.  -  stavba s  názvem "Slavkov u  B.,  příp.  NN
Vítková"

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. 1339
-  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace   v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  v  majetku města
(stavba s názvem "Slavkov u B., přip. NN Vítková") 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. 1339 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov
u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., příp. NN Vítková")
v předloženém znění.

Termín: 31.5.2022

2236/146/RM/2022 Elektro radnice čp. 64 - dodatek č. 2

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého Dodatku č. 2 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. 2 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: 28.4.2022

2237/146/RM/2022 Infrastruktura ul. Lesní - projekt DSP

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  vypracování  projektové  dokumentace  na  stavební  úpravy
komunikací na ulici Lesní ve Slavkově u Brna s panem Ing. Svatoplukem Holotíkem, IČ: 643
14 618, se sídlem Jugoslávská 654/100, 613 00 Brno, dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavební
úpravy komunikací na ulici  Lesní ve Slavkově u Brna s  panem Ing.  Svatoplukem
Holotíkem,  IČ:  643  14  618,  se  sídlem  Jugoslávská  654/100,  613 00  Brno,  dle
předloženého návrhu.

Termín: 31.5.2022

2238/146/RM/2022 Expozice - návrh na opětovné zahájení VZ realizační dokumentace

I. Rada města ruší
probíhající veřejnou zakázku malého rozsahu "Realizační dokumentace - Expozice Slavkov a
Evropa v období napoleonských válek".

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

III. 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: 49933027
4/ Ing. Eva Macholánová, Sudice 99, 675 73 Sudice, IČO: 40465276

IV. 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



2239/146/RM/2022 Žádost o prodloužení nájmu - krizový byt

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 03.02.2022 k bytu č. 1, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Ivetou Provazníkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31.10.2022 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s paní Ivetou Provazníkovou.

Termín: 30.4.2022

2240/146/RM/2022 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o umístění a provozování  kontejnerů se společností  ELEKTROWIN a.s.,
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 272257843 na sběrném dvoře Slavkov u Brna, který
provozuje společnost RESPONO a.s.,  Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ 49435612 v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  umístění  a  provozování  kontejnerů  se  společností
ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 272257843.

Termín: 30.4.2022

2241/146/RM/2022 Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2021

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2021.

2242/146/RM/2022 Přehled stížností za I. čtvrtletí roku 2022

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu stížností podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za I. čtvrtletí roku
2022. 

2243/146/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.

2244/146/RM/2022  Ceník  služeb  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace



I. Rada města schvaluje
ceník pronájmů Základní školy Komenského, příspěvková organizace na období 1. 9. 2022 -
31. 8. 2023.

2245/146/RM/2022 Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace - ceník služeb
na školní rok 2022/2023

I. Rada města schvaluje
ceník služeb na období od 1.9.2022 do 31.8.2023, který předložila Základní škola Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.


