
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 152. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 11.7.2022

2357/152/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 151. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

2277/148, 2279/148, 2282/148, 2292/148 z 148. schůze rady města - 23. 5. 2022
2325/150 z 150. schůze rady města - 6. 6. 2022
2340/151, 2341/151, 2343/151/II, 2343/151/IV z 151. schůze rady městy - 20. 6.
2022

vypouští ze sledování bod:

2338/151 z 151. schůze rady města - 20. 6. 2022

    další úkoly trvají.

2358/152/RM/2022 Soubor rozpočtových opatření č. 48-51

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)

48

41 4113 581 90003 IR - Adaptační strategie 241 800

41 4113 581 90006 IR - Adaptační strategie 42 700

81 4116 104513013 MěÚ - Dotace 109 465 700

81 4116 104113013 MěÚ - Dotace 109 54 800

81 4216 104513013 MěÚ - Dotace 109 227 400

81 4216 104113013 MěÚ - Dotace 109 26 800

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy 1 059 200

49

81 6171 2324
MěÚ  -  Náhrady  soudních
výdajů

429 300

81 6171 5166
MěÚ  -  Náhrady  soudních
výdajů

429 300

81 6171 2212 MěÚ - Smluvní pokuty 1 900 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy 1 900 000

50

36 3639 5141 126
FO  -  Úroky  z  úvěru  -  SC
Bonaparte

70 000

36 3639 5141 1261
FO  -  Úroky  z  úvěru  -  SC
Bonaparte - závazek

30 000

36 3639 5141 6121
FO - Úroky z úvěru - budova
TSMS

130 000



36 3639 5141 14011 FO - Úroky z úvěru - MŠ 270 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy -500 000

51
41 2212 6121 574221

IR  -  Rekonstrukce
komunikace ČSA a chodník

7 000 000

35 8115 FO - Použití FRR 7 000 000

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit  zprávu Soubor  rozpočtových opatření  č.  48-51 zastupitelstvu  města  ke
schválení.

Termín: 25.7.2022

2359/152/RM/2022 Zhodnocení depozitních zůstatků

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o spořicím účtu s výpovědí s Komerční bankou a. s., se sídlem Na Příkopě
33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317057 v předloženém znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit převod částky 10.000.000 Kč z Fondu rezerv a rozvoje na spořicí účet za účelem
zhodnocení finančních prostředků.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. zajistit uzavření Smlouvy o spořicím účtu s výpovědí s Komerční bankou, a. s., se
sídlem na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054.

Termín: 8.8.2022

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit  zprávu  Zhodnocení  depozitních  zůstatků  k  projednání  zastupitelstvu
města.

Termín: 25.7.2022

2360/152/RM/2022 Žádost o prodej pozemku z majetku města - EG. D, a.s.

I. Rada města materiál odkládá.

2361/152/RM/2022 Žádost o prodej pozemku z majetku města - paní Helena Anderlová

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města

schválit úplatný převod pozemku parc. č. 914, zahrada o výměře 93 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví paní Heleny Anderlové, ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░  za kupní cenu ve výši 96 720 Kč bez DPH ( 1040 Kč/ m2 bez DPH). Ke



kupní ceně bude připočtena částka DPH ve výši 20 311 Kč. Celková kupní cena i včetně DPH
činí 117 031 Kč. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek a cenu za
znalecký posudek) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních
předpisů.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání úplatný převod pozemku parc. č. 914,

zahrada o výměře 93 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna do
vlastnictví paní Heleny Anderlové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  za kupní cenu

ve výši 96 720 Kč bez DPH ( 1040 Kč/ m2 bez DPH). Ke kupní ceně bude připočtena
částka  DPH ve  výši  20  311  Kč.  Celková  kupní  cena  i  včetně  DPH činí  117  031
Kč. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek a cenu za znalecký
posudek) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních
předpisů.

Termín: 30.9.2022

2362/152/RM/2022 Žádost o pronájem pozemku - Reklamní zařízení - HandelSky s.r.o.

I. Rada města nesouhlasí

s  pronájmem  části  pozemku  parc.  č.  2703/12  o  výměře  cca  4  m2  ve  vlastnictví
města  Slavkov  u  Brna  za  účelem  umístění  reklamního  zařízení  dle  žádosti  společnosti
HandelSky s.r.o., se sídlem Na Močidlech 1656, Dubňany 696 03. 

2363/152/RM/2022 Částečná výpověď z  pachtu  pozemků -  Rakovec a.s.,  Ing.  Stanislav Drápal,
ROSTĚNICE a.s.

I. Rada města schvaluje
ukončení  nájmu části  pozemku parc.  č.  5571 - ostatní  plocha, zeleň o výměře cca 1465

m2  ,pozemku parc. č. 5398 - ostatní plocha, zeleň o výměře 8 804 m2,  pozemku parc. č.

5399 - ostatní plocha, zeleň o výměře 12 516 m2,  části pozemku parc. č. 5570 - ostatní

plocha,  ostatní  komunikace  o  výměře  cca  520  m2  ,  vše  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  formou
výpovědi, které má na základě nájemní smlouvy ze dne 13. 06. 2012 v nájmu společnost
Rakovec a.s., se sídlem Velešovice 390, 683 01 Velešovice, IČ: 49976940, dle podmínek a
rozsahu uvedených v důvodové zprávě. Nájem bude ukončen k 30. 09. 2023.

II. Rada města schvaluje

ukončení nájmu části pozemku parc. č. 5237- ostatní plocha, zeleň o výměře cca 1 200 m2,

části pozemku parc. č. 5235/1- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 3 850 m2,

pozemku parc. č. 5121/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 11 726 m2, pozemku parc. č. 5103

- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 043 m2, pozemku parc. č. 5102 - ostatní

plocha, zeleň o výměře 8 042 m2, pozemku parc. č. 5094 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1

616 m2, části pozemku parc. č. 5093 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 1 010 m2, vše v
k.ú. Slavkov u Brna formou výpovědi, které má na základě nájemní smlouvy ze dne 11. 06.
2012 v  nájmu společnost  ROSTĚNICE  a.s.,  se  sídlem Rostěnice  166,  682  01  Rostěnice-
Zvonovice, IČ: 63481821, dle podmínek a rozsahu uvedených v důvodové zprávě. Nájem
bude ukončen k 30. 09. 2023.

III. Rada města schvaluje

ukončení  nájmu pozemku parc.  č.  5277/1 -  ostatní  plocha,  zeleň  o  výměře 10 110 m2,



pozemku parc. č. 5278 - ostatní plocha, zeleň o výměře 9 189 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna
formou výpovědi, které má na základě nájemní smlouvy ze dne 07. 05. 2013 v nájmu Ing.
Stanislav Drápal,  se sídlem Sokolská 80, Křenovice 684 01 Křenovice, IČ: 42661340, dle
podmínek a rozsahu uvedených v důvodové zprávě. Nájem bude ukončen k 30. 09. 2023.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit ukončení nájmu části pozemku parc. č. 5571 - ostatní plocha, zeleň o výměře

cca 1465 m2  ,pozemku parc. č. 5398 - ostatní plocha, zeleň o výměře 8 804 m2,

pozemku parc. č. 5399 - ostatní plocha, zeleň o výměře 12 516 m2, části pozemku

parc. č. 5570 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 520 m2 , vše v k.ú.
Slavkov u Brna formou výpovědi, které má na základě nájemní smlouvy ze dne 13.
06.  2012  v  nájmu  společnost  Rakovec  a.s.,  se  sídlem  Velešovice  390,  683  01
Velešovice, IČ: 49976940, dle podmínek a rozsahu uvedených v důvodové zprávě.
Nájem bude ukončen k 30. 09. 2023.

Termín: 31.8.2022

1.2. zajistit ukončení nájmu části pozemku parc. č. 5237- ostatní plocha, zeleň o výměře

cca 1 200 m2, části pozemku parc. č. 5235/1- ostatní plocha, ostatní komunikace o

výměře cca 3 850 m2, pozemku parc. č. 5121/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 11

726 m2,  pozemku parc. č.  5103 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4

043 m2, pozemku parc. č. 5102 - ostatní plocha, zeleň o výměře 8 042 m2, pozemku

parc. č. 5094 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1 616 m2,  části  pozemku parc.  č.

5093 - ostatní plocha,  zeleň o  výměře cca 1 010 m2,  vše v  k.ú.  Slavkov u  Brna
formou výpovědi, které má na základě nájemní smlouvy ze dne 11. 06. 2012 v nájmu
společnost ROSTĚNICE a.s., se sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice,
IČ: 63481821, dle podmínek a rozsahu uvedených v důvodové zprávě. Nájem bude
ukončen k 30. 09. 2023.

Termín: 31.8.2022

1.3. zajistit ukončení nájmu pozemku parc. č. 5277/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 10

110 m2, pozemku parc. č. 5278 - ostatní plocha, zeleň o výměře 9 189 m2, vše v k.ú.
Slavkov u Brna formou výpovědi, které má na základě nájemní smlouvy ze dne 07.
05. 2013 v nájmu Ing. Stanislav Drápal, se sídlem Sokolská 80, Křenovice 684 01
Křenovice, IČ: 42661340, dle podmínek a rozsahu uvedených v důvodové zprávě.
Nájem bude ukončen k 30. 09. 2023.

Termín: 31.8.2022

2364/152/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN
Ing. Herzán"

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. 1209
-  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace   v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  v  majetku města
(stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN Ing. Herzán") 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.  1209  -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace   v  k.ú.
Slavkov u Brna, který je  v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,  kab.
smyčka NN Ing. Herzán") v předloženém znění.

Termín: 31.8.2022

2365/152/RM/2022 Věcné břemeno pro GasNet, s.r.o. - Přeložka STL plynovodu a přípojky v rámci
stavby Prodejny LIDL Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy 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. 2703/12 -
ostatní plocha, jiná plocha,  parc. č. 2708 - ostatní plocha, neplodná půda,  parc. č. 2711/1 -
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,   parc.  č.  2712/1  -  ostatní  plocha,  silnice,   parc.  č.
2714/1 -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,   parc.  č.  2714/6 -  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  parc. č. 2714/7 - ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v
majetku  města  (stavba  s  názvem  "Přeložka  STL  plynovodu  a  přípojky  v  rámci  stavby
Prodejny LIDL Slavkov u Brna, číslo stavby: 8800077191") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy 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.  2703/12 -  ostatní  plocha,  jiná  plocha,   parc.  č.  2708 -  ostatní
plocha, neplodná půda,  parc. č. 2711/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc.
č.  2712/1  -  ostatní  plocha,  silnice,   parc.  č.  2714/1  -  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  parc. č. 2714/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 2714/7 -
ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba
s názvem "Přeložka STL plynovodu a přípojky v rámci stavby Prodejny LIDL Slavkov
u Brna, číslo stavby: 8800077191") v předloženém znění.

Termín: 31.8.2022

2366/152/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN
Řezníček"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy 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.  3583/2 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3583/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú.
Slavkov  u  Brna,  které  jsou  v  majetku  města,  dle  přiloženého  návrhu  smlouvy  a
geometrického plánu č.  3852-7763/2021 (stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN
Řezníček") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy 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.  3583/2 -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  parc.  č.  3583/5  ostatní  plocha,
ostatní  komunikace,  vše v  k.ú.  Slavkov u  Brna,  které jsou v  majetku města,  dle



přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č.  3852-7763/2021 (stavba s
názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN Řezníček") v předloženém znění.

Termín: 31.8.2022

2367/152/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Chlup, Pavéska, Partyka a Molčík

I. Rada města materiál odkládá.

2368/152/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Filip Chlup

I. Rada města materiál odkládá.

2369/152/RM/2022 Zrušení a nové vypsání VZ - Husova čp.63, projektová dokumentace

I. Rada města ruší
probíhající  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  zpracování  projektové  dokumentace
pro  společné  územní  a  stavební  povolení  a  pro  projekt  pro  provedení  stavby  na  akci
"Slavkov u Brna, Husova čp. 63".

II. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  zpracování  projektové  dokumentace
pro  společné  územní  a  stavební  povolení  a  pro  projekt  pro  provedení  stavby  na
akci  "Slavkov  u  Brna,  Husova  čp.  63"  dle  předloženého  návrhu  zadávacích  podmínek
soutěže.

III. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ Architronix s.r.o., Stojanova 368/4, 602 00 Brno, IČO: 07173849
2/ Ateliér Štěpán, s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov, IČ: 282 84 704
3/ Ing. Petr Všetečka, Havlíčkova 156/53, 602 00 Brno, IČO: 499 33 027

IV. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
členové:  Ing.  Marie  Jedličková,  Ing.  arch.  Oksana  Matyášová,  Mgr.  Petra  Pospíchalová
Nedvědová, Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar,
náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Mgr. Petr Kostík, Bc. Libor Eliáš, Mgr. Martina Polášková,
pan Rudolf Václavík, Ing. Petr Janek, Bc. Jitka Charvátová

2370/152/RM/2022 Výsledek VZ - Výměna dlažby zámek Slavkov u Brna

I. Rada města rozhoduje
že na základě podaných nabídek na veřejnou zakázku na akci "Výměna teracotové dlažby ,
zámek Slavkov u Brna", byla nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem Rekonstruktiva
spol. s r.o., Podlesí I čp. 5309, 760 05 Zlín, IČO: 469 70 932.

II. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy o  dílo  na akci  "Výměna teracotové dlažby,  zámek Slavkov u  Brna" se
společností Rekonstruktiva spol. s r.o., Podlesí I čp. 5309, 760 05 Zlín, IČO: 469 70 932., dle
předloženého návrhu smlouvy.



III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci "Výměna teracotové dlažby, zámek Slavkov u
Brna" se společností Rekonstruktiva spol. s r.o., Podlesí I čp. 5309, 760 05 Zlín, IČO:
469 70 932., dle předloženého návrhu znění.

Termín: 25.7.2022

2371/152/RM/2022 Rekonstrukce komunikace Malinovského - Svojsíkův park - výběr zhotovitele

I. Rada města rozhoduje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, že nejvhodnější nabídka na realizaci
stavebních prací na akci  "Rekonstrukce komunikace Malinovského - Svojsíkův park" byla
předložena uchazečem IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21,
Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 258 69 523.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku: "Rekonstrukce komunikace Malinovského - Svojsíkův
park" se společností IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21,
Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 258 69 523.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zakázku:  "Rekonstrukce  komunikace
Malinovského - Svojsíkův park" se společností IDS - Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 258 69 523.

Termín: 29.7.2022

2372/152/RM/2022  Zahájení  VZ  -  VÝSTAVBA  CHODNÍKŮ  A  PARKOVACÍCH  STÁNÍ  NA  UL.  ČS.
ARMÁDY

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky:  "VÝSTAVBA  CHODNÍKŮ  A  PARKOVACÍCH  STÁNÍ  NA  UL.  ČS.
ARMÁDY" dle předloženého návrhu zadávací dokumentace.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, IČ: 452 74 924, 
2/ SWIETELSKY stavebni, s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35
599,
3/IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00
Olomouc, IČ: 258 69 523.

III. Rada města schvaluje
uvedené členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Bc. Libor Eliáš, Petr Zvonek, Ing. Petr Lokaj, Mgr. Petra Pospíchalová Nedvědová,
Ing. Petr Janek,
Náhradníci:  Ing.  Hynek  Charvat,  Ing.  Marie  Jedličková,  Mgr.  Petr  Kostík,  Mgr.  Miroslav
Lstibůrek, Mgr. Martina Polášková, Ing. Dalibor Kašpar.



2373/152/RM/2022 Dodatek č. 1 - restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku na akci "Restaurování soch v
areálu  zámku  Slavkov  u  Brna"  s  MgA.  Josefem  Červinkou,  Jičínská  1512/32,  288  02
Nymburk, IČO: 67614124, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku na akci "Restaurování
soch v areálu zámku Slavkov u Brna" s MgA. Josefem Červinkou, Jičínská 1512/32,
288 02 Nymburk, IČO: 67614124, v předloženém znění.

Termín: 31.7.2022

2374/152/RM/2022 ZŠ Komenského - IROP odborné učebny

I. Rada města schvaluje
uzavření příkazní  smlouvy se společností  RPA Dotace s.r.o.,  IČ: 013 99 357 na zajištění
administrace podání žádosti o dotaci na akci: "ZŠ Komenského Slavkov u Brna - odborné
učebny a výměna střešního pláště" dle předloženého návrhu smlouvy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření příkazní smlouvy se společností RPA Dotace s.r.o., IČ: 013 99 357
na zajištění administrace podání žádosti o dotaci na akci: "ZŠ Komenského Slavkov u
Brna  -  odborné  učebny  a  výměna  střešního  pláště"  dle  předloženého  návrhu
smlouvy.

Termín: 25.7.2022

2375/152/RM/2022 Hasičská stanice Malinovského čp. 986 - rekonstrukce elektrorozvodů - 2.etapa

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK s Jihomoravským krajem, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 na 2. etapu rekonstrukce elektrorozvodů hasičské
stanice JSDH ve Slavkově u Brna, dle předloženého návrhu smlouvy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  JMK  na  2.  etapu
rekonstrukce  elektrorozvodů  hasičské  stanice  JSDH  ve  Slavkově  u  Brna,  dle
předloženého návrhu smlouvy.

Termín: 31.8.2022

2376/152/RM/2022 Obsazení uvolněných obecních bytů

I. Rada města schvaluje



uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.  6, Litavská 1497, Slavkov u Brna, s paní
Marií  Gottvaldovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  ,  jedná  se  o  výměnu  bytu.  Nájemní

smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s panem
Stanislavem Hudcem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu

určitou jeden rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

III. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Litavská 1496, Slavkov u Brna, s panem
Stanislavem  Hudcem,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  .  jedná  se  o  výměnu  bytu.  Nájemní

smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

IV. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2, Litavská 1498, Slavkov u Brna, s panem
Ondřejem Holcem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150

Kč/m2.

V. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Palackého náměstí 123, Slavkov u Brna, s
panem Jakubem Kouřilem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nájemní smlouva bude

uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

VI. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smluv.

Termín: 31.7.2022

2377/152/RM/2022 Pronájem prostor sloužících k podnikání na Koláčkově náměstí č.p.727

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání - kanceláře číslo 209a ve II.
NP administrativní budovy Koláčkovo náměstí 727, Slavkov u Brna, s Ing. Davidem Maláčem
se sídlem  Koláčkovo náměstí 686, PSČ 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 64457061.
Smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  neurčitou  s  výpovědní  lhůtou  3  měsíce  a  nájemné

stanoveno ve výši 2.350 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření smlouvy s Ing. Maláčem.

Termín: 29.7.2022

2378/152/RM/2022 Změna přílohy č.3: Sazebník odměn a koeficientů bonusových složek (ceník) ke
Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů



I. Rada města bere na vědomí
změnu přílohy č. 3: sazebník odměn a koeficientů bonusových složek (ceník) ke Smlouvě o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřené se společností EKO-KOM a.s.,
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701 s účinností od 01.07.2022.

2379/152/RM/2022 Dodatek č. 4 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě číslo 17030107

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 4 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě číslo 17030107 s platností
nového ceníku od 01.07.2022 se společností RESPONO a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01
Vyškov, IČ 49435612 v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové, Ph.D.

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.   4  o  zajištění  nakládání  s  odpady  ke  smlouvě  číslo
17030107  s  platností  nového  ceníku  od  01.07.2022  uzavřené  se  společností
RESPONO a.s.,  Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ 49435612 v předloženém
znění.

Termín: 31.7.2022

2380/152/RM/2022  Dodatek  č.  5  ke  smlouvě  nakládání  s  nebezpečnými  a  ostatními  složkami
komunálního odpadu a elektrozařízením číslo 1030200

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  5  ke  smlouvě  nakládání  s  nebezpečnými  a  ostatními  složkami
komunálního  odpadu  a  elektrozařízením  číslo  17030200  s  platností  nového  ceníku  od
01.07.2022 se společností RESPONO a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ 49435612
v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové, Ph.D.

1.1. zajistit  uzavření  dodatku č.  5  ke smlouvě nakládání  s  nebezpečnými a  ostatními
složkami komunálního odpadu a elektrozařízením číslo 17030200 s platností nového
ceníku od 01.07.2022 se společností  RESPONO a.s.,  Cukrovarská 486/16, 682 01
Vyškov, IČ 49435612 v předloženém znění.

Termín: 31.7.2022

2381/152/RM/2022 Žádost o individuální dotaci - MONTY KLUB, z.s.

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí individuální dotace spolku MONTY KLUB, Náměstí Svobody 15/3, 682 01 Vyškov
- Dědice, IČ: 05816645.

2382/152/RM/2022 Smlouva o poskytnutí reprodukčního práva

I. Rada města schvaluje



uzavření Smlouvy o poskytnutí repordukčního práva s Muzeem Jana Amose Komenského v
Uherském Brodě, se  sídlem Přemysla Otakara II.  37,  688 12 Uherský Brod,  příspěvková
organizace,  zřízená  MK  ČR,  č.  17.466/2000  ze  dne  27.  12.  2000,  IČO:  00092142,  v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva s Muzeem Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě, se sídlem Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský
Brod, příspěvková organizace, zřízená MK ČR, č. 17.466/2000 ze dne 27. 12. 2000,
IČO: 00092142, v předloženém znění.

Termín: 15.7.2022

2383/152/RM/2022 Program 31. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 31. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


