
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 164. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 17.10.2022

2515/164/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 163. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

1600/107 z 107. schůze rady města - 12. 4. 2021
2400/155 z 155. schůze rady města - 8. 8. 2022
2447/157 z 157. schůze rady města - 29. 8. 2022
2481/159/III z 159. schůze rady města - 12. 9. 2022

2489/160 z 160. schůze rady města - 19. 9. 2022
2504/161, 2505/161 z 161. schůze rady města - 26. 9. 2022
2507/162 z 162. schůze rady města - 3. 10. 2022

    další úkoly trvají.

2516/164/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 67

I. Rada města schvaluje
rozpočtové  opatření  v  předloženém  znění  v  souladu  s  usnesením  zastupitelstva  města
Slavkov  u  Brna  č.  414/26/ZM/2021  ze  dne  13.12.2021,  které  pověřuje  radu  města
schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2022 formou rozpočtových opatření:

Č.
RO

ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

67

71 6223 5169 6223 OVV - Zahraniční vztahy - Erasmus -250 000

71 3399 5169 33992 OVV - Kulturní akce města 70 000

71 6171 5169 61711 OVV - Propagace města 180 000

71 6223 5169
OVV  -  Komise  pro  zahraniční

vztahy
-122 100

71 3349 5139 OVV - Slavkovský zpravodaj 122 100



2517/164/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN

Žigraiová"

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 Žigraiová") 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
Žigraiová") v předloženém znění.

Termín: 14.11.2022

2518/164/RM/2022 Věcné břemeno pro EG. D, a.s. - stavba s názvem "Slavkov u B., přeložka NN
Malinovského"



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.  1309  -  ostatní
plocha, silnice, parc. č. 1310 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3 - ostatní plocha,
zeleň a parc. č. 4 - ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku
města, dle přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č.  3862-1475/2022 (stavba
s názvem "Slavkov u B., přeložka NN Malinovského") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. 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. 1309
- ostatní plocha, silnice, parc. č. 1310 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3

- ostatní plocha, zeleň a parc. č. 4 - ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Slavkov u Brna,
které jsou v majetku města, dle přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu
č.  3862-1475/2022 (stavba s názvem "Slavkov u B., přeložka NN Malinovského") v
předloženém znění.

Termín: 14.11.2022

2519/164/RM/2022 ÚPRAVA KŘIŽOVATKY ULIC TYRŠOVA - ČELAKOVSKÉHO - dodatek č. 1

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "ÚPRAVA KŘIŽOVATKY ULIC TYRŠOVA -
ČELAKOVSKÉHO"  se  společností  SWIETELSKY  stavební  s.r.o.,  odštěpný  závod  Dopravní
stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci "ÚPRAVA KŘIŽOVATKY ULIC
TYRŠOVA - ČELAKOVSKÉHO" se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod  Dopravní  stavby  Morava,  Jahodová  60,  620  00  Brno,  IČ:  480  35  599  v
předloženém znění. 

Termín: 3.11.2023

2520/164/RM/2022 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - paní Hudečková, pan Konrád, manželé
Pjaterovi a paní Čmielová

I. Rada města schvaluje



uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, s paní
Zdeňkou Hudečkovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .  Nájemní  smlouva  bude

uzavřena na dobu určitou do 31.12.2024 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s panem
Jiřím Konrádem, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na

dobu určitou do 31.12.2024 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

III. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 02.12.2021 k bytu č. 5, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s manžely Jiřím a Blankou Pjaterovými, oba trvale bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31.12.2024 za smluvní nájemné

150 Kč/m2.

IV. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 02.12.2021 k bytu č. 1, Zlatá Hora 1229,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Alenou Čmielovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,

obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31.12.2024 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

V. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření  nájemních  smluv  s  paní  Zdeňkou  Hudečkovou  a  panem  Jiřím

Konrádem a současně zajistit uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám s
manžely Pjaterovými a paní Alenou Čmielovou.

Termín: 31.10.2022

2521/164/RM/2022 Žádost o snížení nájemného - Klub seniorů Slavkov u Brna

I. Rada města předává
žádost Klubu seniorů Slavkov u Brna, z.s. Zámku Slavkov - Austerlitz, p. o. s doporučením

vyhovět.

2522/164/RM/2022 Smlouva o poskytnutí  dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - Tenkrát ve
Slavkově 1805

I. Rada města schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500.000 Kč na projekt Tenkrát ve

Slavkově  1805  za  podmínek  návrhu  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje. 



II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
realizaci projektu Tenkrát ve Slavkově 1805.

Termín: 21.10.2022

2523/164/RM/2022 Přehled stížností za III. čtvrtletí roku 2022

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu stížností podaných u Městského úřadu Slavkov u Brna za III. čtvrtletí roku
2022. 

2524/164/RM/2022 Plán zimní údržby komunikací 2022/2023

I. Rada města schvaluje

předložený " Plán zimní údržby komunikací na sezónu 2022/2023 "

2525/164/RM/2022 Rozpočtové opatření TSMS č.14/2022

I. Rada města schvaluje
rozpočtové  opatření  TSMS č.14/2022  -  napojení  příjmů  z  tržeb  nad  stanovený  plán  na
pokrytí předložených návrhů

2526/164/RM/2022 Smlouva o přijetí peněžního daru

I. Rada města souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy ZS-A na přijatý finanční dar.

2527/164/RM/2022 MŠ Zvídálek - návrh na vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
vyřazení majetku dle předložené zprávy.

2528/164/RM/2022 DDM-Zpráva o připravenosti na školní rok 2022/2023

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti  Domu dětí  a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace na



školní rok 2022/2023 v předloženém znění.

2529/164/RM/2022 Zápis ze schůze komise pro zahraniční vztahy č. 1/2022

I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 1/2022 z komise pro zahraniční vztahy.


