
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 155. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 8.8.2022

2395/155/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 154. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

2261/147 z 147. schůze rady města - 9. 5. 2022
2334/151, 2336/151, 2342/151 z 151. schůze rady města - 20. 6. 2022
2359/152/III,  2363/152/1.1.,  2363/152/1.2,  2363/152/1.3.,  2366/152,  2373/152,
2374/152 z 152. schůze rady města - 11. 7. 2022
2390/154 z 154. schůze rady městy - 25. 7. 2022

    další úkoly trvají.

2396/155/RM/2022 Žádost o prodej pozemku z majetku města - pan Hanák

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města

schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 3623/20- orná půda o výměře 91 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna 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 Davida Hanáka, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ░░░░
░░░░

Termín: 5.9.2022

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. nabídnout žadateli možnost pronájmu.

Termín: 5.9.2022

2397/155/RM/2022 Bezúplatné nabytí vlast.práva k pozemkům - Komenského náměstí - ÚZSVM

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 23/4, ostatní plocha, zeleň o výměře 26 m2 a

pozemku parc. č. 23/5, ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví  ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  do vlastnictví města
Slavkov u Brna a dát tak souhlas s uzavřením smlouvy o  bezúplatném převodu nemovitostí
č. UZSVM/3275/2022-BVYM v předloženém znění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  k  projednání  zastupitelstvu  města  bezúplatné  nabytí  pozemku  parc.  č.

23/4, ostatní plocha, zeleň o výměře 26 m2 a pozemku parc. č. 23/5, ostatní plocha,

zeleň  o  výměře  10  m2,  vše  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  z  vlastnictví   ČR  -  Úřad  pro
zastupování státu ve věcech majetkových  do vlastnictví  města Slavkov u Brna a
předložit  ZM k projednání  souhlas s uzavřením smlouvy o  bezúplatném převodu
nemovitostí č. UZSVM/3275/2022-BVYM v předloženém znění.

Termín: 5.9.2022

2398/155/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN
Holásek"

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.
3189/36 - orná půda v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem
"Slavkov u B., kab. smyčka NN Holásek") 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. 3189/36 - orná půda v k.ú. Slavkov u Brna, který je v
majetku  města  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  kab.  smyčka  NN  Holásek")  v
předloženém znění.

Termín: 30.9.2022

2399/155/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Žaroští

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku,
spočívající  ve  vybudování  kanalizační,  vodovodní  a  sdělovací  přípojky  a  sjezdu  s
manželi Bronislavem Žaroským, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  a Veronikou Žaroskou,
bytem░░░░ ░░░░  ░░░░  ░░░░ ░░░░  ░░░░  , na pozemku parc. č. 2260 v k. ú. Slavkov u
Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předložené  Dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  na
městském pozemku, spočívající  ve vybudování kanalizační, vodovodní a sdělovací
přípojky a sjezdu s manželi Bronislavem Žaroským, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
 a Veronikou Žaroskou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na pozemku parc. č.
2260 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.8.2022

2400/155/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Ručovi



I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku,
spočívající  ve  vybudování  kanalizační,  vodovodní  a  sdělovací  přípojky  a  sjezdu  s
manželi Ing. Jiřím Ručem a Marcelou Ručovou, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ , na pozemku parc. č. 2260 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov
u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  předložené  Dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  na
městském pozemku, spočívající  ve vybudování kanalizační, vodovodní a sdělovací
přípojky a sjezdu s manželi Ing. Jiřím Ručem a Marcelou Ručovou, oba bytem ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  , na pozemku parc. č. 2260 v k. ú. Slavkov u Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.8.2022

2401/155/RM/2022 Dodatek č. 1 - venkovní schodiště a úpravy CHÚC na ZŠ Komenského

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku "ZŠ Komenského - venkovní schodiště a
úpravy CHÚC" se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO: 27713130,
v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  Dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  na  zakázku  "ZŠ Komenského  -
venkovní schodiště a úpravy CHÚC" se společností  PROSTAVBY, a.s.,  Dědina 447,
683 54 Otnice, IČO: 27713130, v předloženém znění.

Termín: 12.8.2022

2402/155/RM/2022 Výsledek VZ - Oprava omítek Koláčkovo nám. čp. 664

I. Rada města rozhoduje
že  na  základě  podaných  nabídek  na  veřejnou  zakázku  na  akci  "Oprava  omítek  budovy
Koláčkovo  nám.  čp.  664,  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 "Oprava omítek budovy Koláčkovo nám. čp. 664, Slavkov u
Brnaa" 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 "Oprava omítek budovy Koláčkovo nám. čp.
664, 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: 31.8.2022

2403/155/RM/2022 Výsledek VZ - Úprava VO na ul. Tyršova a Čelakovského

I. Rada města rozhoduje
že  na  základě  podaných  nabídek  na  veřejnou  zakázku  na  úpravu  VO  na  ul.  Tyršova  a
Čelakovského, byla nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem ELEKTRO - PEGAS s.r.o.,
Československé armády 317, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 26967804.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na úpravu VO na ul. Tyršova a Čelakovského s uchazečem ELEKTRO
- PEGAS s.r.o.,  Československé armády 317, 684 01 Slavkov u Brna,  IČO 26967804,  dle
předloženého návrhu smlouvy.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  úpravu  VO  na  ul.  Tyršova  a  Čelakovského  s
uchazečem ELEKTRO - PEGAS s.r.o., Československé armády 317, 684 01 Slavkov u
Brna, IČO 26967804, dle předloženého návrhu smlouvy.

Termín: 31.8.2022

2404/155/RM/2022  Výsledek  VZ  -  Hasičská  stanice  Malinovského  čp.  986  -  Rekonstrukce
silnoproudých a slaboproudých rozvodů - 2.etapa

I. Rada města rozhoduje
že  na  základě  podaných  nabídek  na  veřejnou  zakázku  "Rekonstrukce  silnoproudých  a
slaboproudých  rozvodů  -  2.etapa",  byla  nejvýhodnější  nabídka  předložena
uchazečem ELEKTRO PLUS, spol. s r.o, 614 00 Brno-sever, Husovice, Gargulákova 1647/34,
IČO 47917059. 

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých
rozvodů - 2.etapa" s uchazečem ELEKTRO PLUS, spol. s r.o, 614 00 Brno-sever, Husovice,
Gargulákova 1647/34, IČO 47917059, dle předloženého návrhu smlouvy o dílo. 

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Rekonstrukce silnoproudých a
slaboproudých rozvodů - 2.etapa" s uchazečem ELEKTRO PLUS, spol. s r.o, 614 00
Brno-sever,  Husovice,  Gargulákova  1647/34,  IČO  47917059,  dle  předloženého
návrhu smlouvy o dílo. 

Termín: 31.8.2022

2405/155/RM/2022 Zahájení VZ - Výměna oken BD Fügnerova, Palackého nám.

I. Rada města schvaluje
zahájení  veřejné  zakázky  "Výměna  oken  bytových  domů Fügnerova  čp.  109,  Palackého



náměstí čp. 123 , Slavkov u Brna" dle předloženého návrhu zadávacích podmínek soutěže.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ JOKA Moravský Krumlov s.r.o., Skalice čp. 197, 671 71 Skalice, IČO: 479 10 721
2/ INSTA euro, s.r.o., Rostislavova čp. 554/54, 683 23 Ivanovice na Hané, IČ: 047 20 865
3/ STORO s.r.o., Nádražní 864/1, 683 01 Rousínov, IČO: 269 56 381

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

2406/155/RM/2022 Přístavba ZŠ Tyršova - studie

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zahájit jednání s Ing. arch. Pavlem Jurou, IČ: 697 56 538 ve věci dojednání návrhu
smlouvy o dílo a licenční smlouvy na studii rozšíření kapacity ZŠ Tyršova ve Slavkově
u Brna a tento návrh předložit radě města k rozhodnutí.

Termín: 31.8.2022

2407/155/RM/2022 Dofinancování sociálních služeb v roce 2022

I. Rada města nesouhlasí
s poskytnutím finančních prostředků za účelem dokrytí provozních a osobních nákladů pro
zajištění provozu obou služeb. 

2408/155/RM/2022 Darování bronzové sochy Františka Palackého

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy s prof. Milošem Táborským, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA, bytem
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , IČO 43911595, jejímž předmětem je bronzová socha
Františka Palackého v hodnodě 49.610 Kč, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření darovací smlouvy s prof.  Milošem Táborským, M.D.,  Ph.D.,  FESC,
FACC,  MBA,  bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  ,  IČO  43911595,  jejímž
předmětem  je  bronzová  socha  Františka  Palackého  v  hodnodě  49.610  Kč,  v
předloženém znění.

Termín: 31.8.2022

2409/155/RM/2022 Výpůjčka 6 ks uniforem



I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  výpůjčce  mezi  městem,  Zámkem Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvkovou
organizací a Domovem pro seniory Sokolnice, příspěvkovou organizací, se sídlem Zámecká
57, 664 52 Sokolnice, IČO 00209392, týkající se 6 uniforem na podstavcích, v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy o výpůjčce mezi městem, Zámkem Slavkov -  Austerlitz,
příspěvkovou organizací a Domovem pro seniory Sokolnice, příspěvkovou organizací,
se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, IČO 00209392, týkající se 6 uniforem na
podstavcích, v předloženém znění.

Termín: 31.8.2022

2410/155/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 7/2022

I. Rada města schvaluje
rozpočtové  opatření  č.  7  -  napojení  příjmů  z  tržeb  nad  stanovený  plán  na  pokrytí
předložených návrhů.

2411/155/RM/2022 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Veteranfest Slavkov 2022

I. Rada města schvaluje
přijetí  dotace  do  rozpočtu  ZS-A  z  rozpočtu  Jihomoravského kraje  ve  výši  150.000 Kč  v
souladu se smlouvou o poskytnutí dotace dle přílohy materiálu.

2412/155/RM/2022 Napojení fondu investic ZS-A

I. Rada města schvaluje
napojení fondu investic ve výši 88.678 Kč.

2413/155/RM/2022 ZS-A rozpočtové opatření č. 5

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ZS-A č.5 v předloženém znění

2414/155/RM/2022 Žádost ZS-A o rozpočtové opatření č. 6

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ZS-A č. 6 v předloženém znění

2415/155/RM/2022 Žádost ZS - A o rozpočtové opatření č. 7

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření ZS - A č. 7 v předloženém znění


