
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 158. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 5.9.2022

2448/158/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 157. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

2290/148 z 148. schůze rady města - 23. 5. 2022
2321/150 z 150. schůze rady města - 6. 6. 2022
2335/151 z 151. schůze rady města - 20. 6. 2022
2391/154 z 154. schůze rady města - 25. 7. 2022
2396/155/II, 2396/155/III, 2397/155, 2402/155, 2406/155, 2409/155 z 155. schůze
rady města - 8. 8. 2022
2417/156,  2418/156,  2420/156,  2421/156,  2422/156,  2423/156,  2424/156,
2425/156, 2431/156, 2434/156, 2435/156, 2438/156 z 156. schůze rady města - 22.
8. 2022
2443/157,  2444/157,  2445/157,  2446/157/II,  2446/157/III  z  157.  schůze  rady
města - 29. 8. 2022

    další úkoly trvají.

2449/158/RM/2022 Soubor rozpočtových opatření č. 62, 63

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)

62
41 6171 5169 520

IR - Vypracování žádostí o dotaci vč.
zajištění dokladů

595 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy -595 000

63
33 3113 5331 14058 FO - NÚP - ZŠ Tyršova - energie 160 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy -160 000

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit  zprávu  Soubor  rozpočtových  opatření  č.  62,63  zastupitelstvu  města  k
projednání.

Termín: 5.9.2022

2450/158/RM/2022 Směna pozemků s PČR

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města



schválit směnu části pozemku parc. č. 70 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 244 m2 a

části pozemku parc. č. 66 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, obojí v k.ú. Slavkov
u Brna ve vlastnictví města Slavkov u Brna za pozemek parc. č. 622/1 - zahrada o výměře
867 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví České republiky - Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje,  se sídlem Kounicova 24,  Brno 611 32,  IČ: 7515149 za finančních
podmínek uvedených v důvodové zprávě, a tedy určení ceny pozemků ve vlastnictví města
Slavkov u Brna cenou zjištěnou (úřední) dle cenového předpisu ve výši 411 193 Kč a určení
ceny pozemků ve vlastnictví České republiky - Krajského ředitelství policie Jihomoravského
kraje cenou v místě a čase obvyklou ve výši 4 959 240 Kč s doplatkem ze strany města
v konečné výši 4 548 047 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit  radě  města  zahájit  jednání  s  Českou  republikou  -  Krajským  ředitelstvím  policie
Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24, Brno 611 32, ve věci směny pozemků dle
cen obvyklých mimo režim zákona č. 219/2000 Sb.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  ZM  k  projednání  směnu  pozemků  s  Českou  republikou  -  Krajským
ředitelstvím policie Jihomoravského kraje dle předloženého návrhu.

Termín: 5.9.2022

2451/158/RM/2022 Pronájem pozemků - MIRROR Development s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  nájemní  smlouvy  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  společností  MIRROR
Development s.r.o., se sídlem Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno, IČ: 27741036, týkající se
částí pozemků parc. č. 341/5 - ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 343/1 - ostatní
plocha, jiná plocha, parc. č. 341/6 - ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 346/6 -
ostatní plocha, manipulační plocha, vše v k.ú. Slavkov u Brna, o celkové výměře cca 1 500

m2 dle rozsahu a 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  společností
MIRROR  Development  s.r.o.,  se  sídlem  Wintrova  2853/30a,  628  00  Brno,
IČ: 27741036, týkající se částí pozemků parc. č. 341/5 - ostatní plocha, manipulační
plocha, parc. č. 343/1 - ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 341/6 - ostatní plocha,
manipulační plocha a parc. č. 346/6 - ostatní plocha, manipulační plocha, vše v k.ú.

Slavkov  u  Brna,  o  celkové  výměře  cca  1  500  m2  dle  rozsahu  a  dle  podmínek
uvedených v důvodové zprávě. 

Termín: 30.9.2022

2452/158/RM/2022 Úprava rozsahu výpůjčky - Ekoklub Pampeliška, z.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne  19. 05. 2020 mezi městem Slavkov u
Brna  a  společností  Ekoklub  Pampeliška,  z.s.,  sídlem  Marefy  53,  685  01  Bučovice,  IČ:
07013159, jehož předmětem bude změna rozsahu výpůjčky pozemků parc. č. 346/6 a parc.



č.  343/1,  odstranění  budov  z  předmětu  výpůjčky  a  rozšíření  předmětu  výpůjčky  o
pozemek parc.  č.  343/6 v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  v  rozsahu  a  dle  podmínek  uvedených  v
důvodové zprávě. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  Dodatku č.  1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne  19.  05.  2020 mezi
městem Slavkov u Brna a společností Ekoklub Pampeliška, z.s., sídlem Marefy 53,
685 01 Bučovice, IČ: 07013159, jehož předmětem bude změna rozsahu výpůjčky
pozemků parc. č. 346/6 a parc. č. 343/1, odstranění budov z předmětu výpůjčky
a rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek parc. č. 343/6 v k.ú. Slavkov u Brna v
rozsahu a dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

Termín: 30.9.2022

2453/158/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN
Ondráček"

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. 1131
- ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba
s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN Ondráček") 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. 1131 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov
u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN
Ondráček") v předloženém znění.

Termín: 30.9.2022

2454/158/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN
Hurt"

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.
3637/14 - orná půda v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem
"Slavkov u B., kab. smyčka NN Hurt") 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. 3637/14 - orná půda v k.ú. Slavkov u Brna, který je v
majetku  města  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  kab.  smyčka  NN  Hurt")  v
předloženém znění.



Termín: 30.9.2022

2455/158/RM/2022 Věcné břemeno pro GasNet,  s.r.o.- "STL plynovod a plynovodní přípojka pro
bytový dům na pozemku parc. č. 354/354 v k.ú. Slavkov u Brna, číslo stavby: 9900099788"

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. 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 "STL plynovod a plynovodní přípojka pro bytový dům na pozemku parc. č.
354/354 v k.ú. Slavkov u Brna, číslo stavby: 9900099788") 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.  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 "STL plynovod  a
plynovodní přípojka pro bytový dům na pozemku parc. č. 354/354 v k.ú. Slavkov u
Brna, číslo stavby: 9900099788") v předloženém znění.

Termín: 30.9.2022

2456/158/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Lukáš Fries

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku,
spočívající ve vybudování sjezdu s panem Lukášem Friesem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ , na pozemku parc. č. 2497/1 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 sjezdu s panem Lukášem Friesem,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , na pozemku parc. č. 2497/1 v k. ú. Slavkov
u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 30.9.2022

2457/158/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Destila Slavkov

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku,
spočívající ve vybudování sjezdu, se společností DESTILA Slavkov, s.r.o., Slovanská 758, 684
01  Slavkov  u  Brna,  na  pozemcích  parc.  č.  1768/8  a  1783/7  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna,
které jsou 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  sjezdu,  se  společností  DESTILA
Slavkov, s.r.o., Slovanská 758, 684 01 Slavkov u Brna, na pozemcích parc. č. 1768/8
a 1783/7 v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 30.9.2022

2458/158/RM/2022 Dodatek č. 2 - DPPS MŠ Zvídálek

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č.  2 ke smlouvě 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.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě 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: 9.9.2022

2459/158/RM/2022 Přechod nájmu bytu - pan Slanina

I. Rada města schvaluje
uzavření  nájemní  smlouvy  na pronájem bytu č.  10,  Zlatá  Hora 1227,  Slavkov u  Brna,  s
panem Petrem Slaninou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ░  Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 2 roky.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Slaninou.

Termín: 30.9.2022

2460/158/RM/2022 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - paní Relichová a pan Neumann

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.09.2021 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1357,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Vendulou Relichovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░ , obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 30.09.2024 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.09.2021 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Tomášem Neumannem, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  ░  ,  obsahujícím prodloužení  nájmu bytu  do  30.09.2024  za  smluvní  nájemné  150

Kč/m2.

III. Rada města ukládá



1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření  dodatků  k  nájemním  smlouvám  s  paní  Vendulou  Relichovou  a
panem Tomášem Neumannem.

Termín: 30.9.2022

2461/158/RM/2022 Návrh na obsazení uvolněného bytu č. 2, Fügnerova 109

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, PSČ 684
01, s panem Lubošem Boldym, ░░░░ ░░░░  ░░ ░░░░  ░░░░ ░░░░ ░░ .  Nájemní smlouva

bude uzavřena na dobu 3 měsíců a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Boldym.

Termín: 9.9.2022

2462/158/RM/2022 Žádost o splátkový kalendář - paní Müllerová

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o splátkovém kalendáři mezi městem a paní Štěpánkou Müllerovou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dohody o splátkovém kalendáři s paní Štěpánkou Müllerovou.

Termín: 30.9.2022

2463/158/RM/2022 Žádost o povolení podnájmu

I. Rada města ruší
usnesení číslo 2433/156/RM/2022.

II. Rada města souhlasí
s podnájmem v provozovně masérny nájemce Mgr. Hany Charvátové, se sídlem Kaunicova
634, PSČ 684 01, PSČ 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 64450066, v budově polikliniky, Tyršova
č.p.324, Slavkov u Brna, pro podnájemkyni paní Martinu Třískovou, se sídlem Pod Oborou
429, PSČ 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 00900605.

2464/158/RM/2022 Dodatek č.4 ke smlouvě 7002509

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku č.  4  ke smlouvě 7002509  s  firmou Elis  Textil  Servis  s.r.o.,  se  sídlem
Tuřanka 1519/115a, PSČ 627 00 Brno, IČO: 25756966, DIČ CZ25756966, v předloženém
znění.



II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 4  ke smlouvě 7002509 na pronájem, čištění a údržbu
rohoží s firmou Elis Textil Servis s.r.o., se sídlem Tuřanka 1519/115a, PSČ 627 00
Brno, IČO: 25756966, DIČ CZ25756966.

Termín: 9.9.2022

2465/158/RM/2022 Smlouva o zajištění nakládání s odpady číslo 17030223

I. Rada města schvaluje
předloženou  smlouvu  o  zajištění  nakládání  s  odpady  číslo  17030223  se  společností
RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ 49435612, za podmínky schválení
financování zastupitelstvem města.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové, Ph.D.

1.1. zajiistit podpis schválené smlouvy o zajištění nakládání s odpady číslo 17030223 se
společností RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, 68 01 Vyškov, IČ 49435612.

Termín: 12.9.2022

2466/158/RM/2022 POST BELLUM, z. ú. - darovací smlouva

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí finančního daru spolku POST BELLUM, z. ú., Španělská 1073/10, 120 00 
Praha 2 - Vinohrady, IČ: 26548526 ve výši 700.000 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 700.000 Kč
spolku POST BELLUM, z. ú., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 26548526,
v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. předložit zastupitelstvu města darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru spolku
POST BELLUM, z.ú., IČ: 26548526.

Termín: 5.9.2022

2467/158/RM/2022 Pracovní skupina pro energetický management

I. Rada města ustavuje
pracovní skupinu pro energetický management ve složení Bc.  Michal Boudný, Ing.  Marie
Jedličková,  Bc. Jitka Charvátová,  Vojtěch Lstibůrek,  Rudolf  Václavík, Ing.  Petr Lokaj, Bc.
Klára Vránová, Mgr. Bohuslav Fiala, Petr Zvonek.

2468/158/RM/2022 Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací Zámek Slavkov - Austerlitz a
Technické služby města Slavkov u Brna



I. Rada města určuje
platy  pro  ředitelku  Zámku  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvková  organizace,  a  pro  ředitele
Technických  služeb  města  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace,  s  účinností  od  1.
září 2022, ve výši dle příloh k této zprávě.

2469/158/RM/2022 Rozpočtové opatření TSMS č.9/2022

I. Rada města schvaluje
rozpočtové  opatření  TSMS č.9  -  napojení  příjmů z  tržeb  nad  stanovený  plán na pokrytí
předložených návrhů

2470/158/RM/2022 ZŠ Tyršova Slavkov u Brna - zpráva o připravenosti na školní rok

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace na
školní rok 2022/2023. 

2471/158/RM/2022 Žádost ZS-A o schválení rozpočtového opatření č. 8

I. Rada města schvaluje
ZS-A rozpočtové opatření č. 8 v předloženém znění

2472/158/RM/2022 Čerpání investičního fondu - ZŠ Komenského

I. Rada města schvaluje
Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace rozpočtovou změnu v předloženém
zněmí:

511 - opravy ŠJ 50 000 Kč

648 - čerpání fondů 50 000 Kč

2473/158/RM/2022  Připravenost  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,  Příspěvková
organizace na školní rok 2022/2023

I. Rada města bere na vědomí
informaci  o  připravenosti  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace na školní rok 2022/2023.

II. Rada města bere na vědomí
informaci ředitelky školy o přerušení činnosti školní družiny v době všech  školních prázdnin
ve školním roce 2022/2023.

2474/158/RM/2022  Základní  škola  Tyršova  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace  -  žádost  o
souhlas s použitím prostředků investičního fondu

I. Rada města schvaluje
použití finančních prostředků z investičního fondu do výše 130 000 Kč

2475/158/RM/2022 DDM-Ceník zájmového vzdělávání 2022



I. Rada města schvaluje
ceník zájmového vzdělávání Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace
ve školním roce 2022/2023 v předloženém znění.


