
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 162. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 3.10.2022

2506/162/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 161. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

2426/156 z 156. schůze rady města - 22. 8. 2022
2451/158, 2453/158, 2454/158, 2456/158, 2457/158, 2458/158 z 158. schůze rady
města - 5. 9. 2022
2478/159, 2479/159, 2481/159/II z 159. schůze rady města - 12. 9. 2022

2484/160, 2485/160, 2490/160, 2491/160, 2492/160, 2493/160 z 160. schůze rady
města - 19. 9. 2022
2503/161 z 161. schůze rady města - 26. 9. 2022

    další úkoly trvají.

2507/162/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov, VN+TS+NN lok.
4xBD RD AUDO"

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 pozemků parc. č. 2053
- orná půda, parc. č. 2579/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3771/48 - ostatní
plocha, silnice, parc. č. 4296 - ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 4333 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s

názvem "Slavkov, VN+TS+NN lok. 4xBD RD AUDO") 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 pozemků parc.  č.  2053 -  orná půda, parc.  č.  2579/1 -  ostatní  plocha,
ostatní komunikace, parc. č. 3771/48 - ostatní plocha, silnice, parc. č. 4296 - ostatní
plocha, ostatní  komunikace a parc.  č.  4333 - ostatní  plocha, ostatní  komunikace,



vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov,
VN+TS+NN lok. 4xBD RD AUDO") v předloženém znění.

Termín: 31.10.2022

2508/162/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Veronika Chlupová

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku,

spočívající  ve vybudování sjezdu s  paní  Veronikou Chlupovou,  bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░ , na pozemku parc. č. 2030 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 paní Veronikou Chlupovou,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , na pozemku parc. č. 2030 v k. ú. Slavkov u Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.10.2022

2509/162/RM/2022 Smlouva o vypořádání závazků - MDDr. Eva Kašparová

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o vypořádání závazků s MDDr. Evou Kašparovou, se sídlem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , IČO: 05678722,  v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření smlouvy s MDDr. Evou Kašparovou.

Termín: 20.10.2022

2510/162/RM/2022 Žádost České spořitelny, a.s.

I. Rada města ukládá
starostovi  města  vstoupit  do  jednání  s  Českou  spořitelnou  a.s.,  se  sídlem  Olbrachtova

1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782 ve věci pokračování nájemního vztahu  v budově
Palackého náměstí č.p.123, Slavkov u Brna.



2511/162/RM/2022 Zápis z komise pro životní prostředí č. 40/2022

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 40/2022 z jednání komise pro životní prostředí.

2512/162/RM/2022 Prodloužení servisních smluv kopírovacích strojů Xerox

I. Rada města souhlasí

1. s  uzavřením sedmi  Doplňků  servisní  smlouvy  o  provádění  technické  péče na  strojích
XEROX  typu  P3635  (výrobní  čísla  3968257535,  3220765058,  3968235132,
3968248242), stroj typu WC5330 (výrobní číslo 3329241695), stroj typu B405 (výrobní
číslo 3714747974) a stroj typu WC3655 (výrobní číslo 3353186026) se společností SPIN
SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  sedmi  Doplňků servisní  smlouvy o  provádění  technické péče na
strojích XEROX typu P3635 (výrobní čísla 3968257535, 3220765058, 3968235132,
3968248242),  stroj  typu  WC5330  (výrobní  číslo  3329241695),  stroj  typu  B405
(výrobní  číslo  3714747974) a  stroj  typu WC3655 (výrobní  číslo  3353186026) se

společností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v
předložených zněních.

Termín: 31.10.2022


