
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 159. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 12.9.2022

2476/159/RM/2022 Stavební uzávěra - návrh na vydání stavební uzávěry

I. Rada města schvaluje
opatření  obecné  povahy  města  Slavkov  u  Brna,  kterým  se  vydává  územní  opatření  o
stavební  uzávěře  dle  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, v lokalitách označených dle územního plánu jako
plochy 5 - lokalita "Pod vinohrady", 6a a 6b - lokalita "Dlouhé" dle předloženého znění. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uveřejnění Opatření obecné povahy města Slavkov u Brna, kterým se vydává
územní opatření o stavební uzávěře na úřední desce města Slavkov u Brna.

Termín: 14.9.2022

2477/159/RM/2022 Výsledek VZ - oprava plotu s podezdívkou u ZŠ Komenského

I. Rada města ruší
probíhající veřejnou zakázku na stavební práce na akci "Oprava plotu s podezdívkou u ZŠ
Komenského".

2478/159/RM/2022 Výsledek VZ - Výměna oken BD Fugnerova a Palackého náměstí

I. Rada města rozhoduje
že  na  základě  podaných  nabídek  na  veřejnou  zakázku  "Výměna  oken  bytových  domů
Fügnerova čp. 109, Palackého náměstí čp. 123 , Slavkov u Brna", byla nejvýhodnější nabídka
předložena uchazečem JOKA Moravský Krumlov s.r.o., Skalice čp. 197, 671 71 Skalice, IČO:
479 10 721. 

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Výměna oken bytových domů Fügnerova čp.
109,  Palackého náměstí  čp.  123,  Slavkov u Brna" s uchazečem JOKA Moravský Krumlov
s.r.o., Skalice čp. 197, 671 71 Skalice, IČO: 479 10 721, dle předloženého návrhu smlouvy o
dílo. 

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Výměna oken bytových domů
Fügnerova čp. 109, Palackého náměstí čp. 123, Slavkov u Brna" s uchazečem JOKA
Moravský  Krumlov  s.r.o.,  Skalice  čp.  197,  671 71  Skalice,  IČO:  479 10  721,  dle
předloženého návrhu smlouvy o dílo. 



Termín: 30.9.2022

2479/159/RM/2022 Dodatek č. 1 - PD Rekonstrukce ulice Jiráskova

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a licenční smlouvě na stavbu "Slavkov u Brna -
Rekonstrukce  ulice  Jiráskova"  s  Ing.  Svatoplukem Holotíkem,  Jugoslávská  100,  613  00
Brno, IČ: 64314618 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  a  licenční  smlouvě  na  stavbu
"Slavkov  u  Brna  -  Rekonstrukce  ulice  Jiráskova"  s  Ing.  Svatoplukem Holotíkem,
Jugoslávská 100, 613 00 Brno, IČ: 64314618 v předloženém znění.

Termín: 16.9.2022

2480/159/RM/2022 Zaorávání polních cest

I. Rada města souhlasí
s postupem navrženým odborem SMIR ve věci ozelenění okolí polní cesty na pozemku parc.
č. 4298 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna a se zahájením jednání se
společností ROSTĚNICE a.s. a s panem Ing. Jiřím Marákem.

2481/159/RM/2022 Zapojení města do projektu podle výzvy Kybernetická bezpečnost

I. Rada města schvaluje
zapojení města do projektu podle výzvy Kybernetická bezpečnost.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  zpracování  studie  proveditelnosti  a  zajistit  podání  žádosti  o  poskytnutí
dotace na Kybernetickou bezpečnost.

Termín: 30.9.2022

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2023 finanční prostředky ve výši 8.400.000,- Kč
na zajištění předfinancování realizace projektu "Kybernetická bezpečnost".

Termín: 30.11.2022


