
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 2. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 14. 11. 2022

11/2/RM/2022 Plnění usnesení ze schůzí rady města

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

    považuje za splněné body:

2427/156 z 156. schůze rady města - 22. 8. 2022
2512/162 z 162. schůze rady města - 3. 10. 2022
2518/164, 2519/164 z 164. schůze rady města - 17. 10. 2022
3/1 z 1. schůze rady města - 31. 10. 2022

    další úkoly trvají.

12/2/RM/2022 Soubor rozpočtových opatření č. 68-78

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)

68

36 6310 2141 FO - Příjmy z úroků 300 000

23 1361 SÚ - Správní poplatky 88 000

61 3639 2122 VV - Pokuty občanskoprávní 126 000

63 1353
DSH  -  ZOZ  řidičská
oprávnění

170 000

21 4116 1901 34054 SÚ - Dotace MPZ 400 000

71 6409 5901
OVV  -  Nespecifikované
rezervy

1 084 000

69

31 3639 2122 FO - TSMS - odvod z IF 1 000 000

71 6409 5901
OVV  -  Nespecifikované
rezervy

1 000 000

70 31 3639 5331 3639
FO  -  TSMS  příspěvek  na
provoz

500 000



71 6409 5901
OVV  -  Nespecifikované
rezervy

-500 000

71

33 3231 5331 1407
FO  -  ZUŠ  příspěvek  na
provoz

95 000

71 6409 5901
OVV  -  Nespecifikované

rezervy
-95 000

72
32 3315 5331 33191

FO  -  ZS-A  -  ÚNP  -
Vzpomínkové akce

-250 000

71 3319 5169 33191 OVV - Vzpomínkové akce 250 000

73

64 2299 2212 31526 ÚMR - Pokuty radar 1 035 000

64 2299 2212 315261
ÚMR  -  Pokuty  radar  -
Velešovice

13 600 000

71 6409 5901
OVV  -  Nespecifikované
rezervy

14 635 000

71 6409 5901
OVV  -  Nespecifikované
rezervy

-14 635 000

35 8115 FO - Převod do FDI 14 365 000

74
81 6171 5161 MěÚ - Poštovní služby 3 000 000

35 8115 FO - Čerpání FDI 3 000 000

75

41 3315 6121 549 IR - Zámecký park - bazény -1 500 000

41 3639 6130 55 IR - Výkupy pozemků -5 647 000

35 8115 FO - Převod do FRR 7 147 000

76
35 8115 FO - Čerpání FDI 8 300 000

35 8115 FO - Převod do FRR 8 300 000

77

41 6171 6121 55021
IR  -  Budova  64  -

elektroinstalace
-350 000

41 6171 5137 IR - Vybavení obřadní síně 150 000

41 6171 6122
IR  -  Podstavce  pod  busty,
pamětní deska

200 000

78

43 3612 5171 391
SB  -  Opravy  a  udržování  -
byty

-300 000

43 3612 6121 3910000001
SB - Rekonstrukce bytových
jader

300 000

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit čerpání Fondu dopravní infrastruktury ve výši 3.000.000 Kč na poštovní služby a ve
výši 8.300.000 Kč jako převod do Fondu rezerv a rozvoje.

III. Rada města ukládá



1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit  zprávu  Soubor  rozpočtových  opatření  č.  68-78  zastupitelstvu  města  k

projednání.

Termín: 28. 11. 2022

13/2/RM/2022 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí roku 2022

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za III.  čtvrtletí  2022 v předloženém

znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit zprávu Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí 2022
zastupitelstvu města k projednání.

Termín: 28. 11. 2022

14/2/RM/2022 Rozbory hospodaření VHČ za III. čtvrtletí roku 2022

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení rozbory hospodaření VHČ za III. čtvrtletí roku 2022 v předloženém znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

ke schválení uvolnění částky 3.500.000 Kč z Fondu vedlejší hospodářské činnosti k zajištění
platební schopnosti VHČ.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit zprávu Rozbory hospodaření VHČ za III. čtvrtletí roku 2022 zastupitelstvu

města k projednání.

Termín: 18. 11. 2022

15/2/RM/2022 Návrh změny statutu Fondu dopravní infrastruktury

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit změnu statutu Fondu dopravní infrastruktury dle předloženého návrhu.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  změnu  statutu  Fondu  dopravní  infrastruktury  ke
schválení.

Termín: 28. 11. 2022

16/2/RM/2022 Žádost o směnu pozemků - manželé Svobodovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu části pozemku parc. č. 220/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca

12 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města Slavkov u Brna za část pozemku parc. č.

218 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 12 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví

manželů  Oldřicha Svobody a  Blanky  Svobodové,  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  v
podobě dle důvodové zprávy a příloh. Náklady spojené s převodem nemovitostí  (správní
poplatek, geometrický plán) hradí žadatel. Vše za podmínky financování odvodu DPH za část
pozemku parc. č. 220/1 v k.ú. Slavkov u Brna ze strany žadatele. Daňové povinnosti budou
splněny dle platného právního předpisu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit ZM k projednání směnu části pozemku parc. č. 220/1 - zastavěná plocha a

nádvoří o výměře cca 12 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města Slavkov u

Brna za část pozemku parc. č. 218 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 12 m2

v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví manželů Oldřicha Svobody a Blanky Svobodové,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  v podobě dle důvodové zprávy a příloh. Náklady
spojené s převodem nemovitostí (správní poplatek, geometrický plán) hradí žadatel.
Vše za podmínky financování odvodu DPH za část pozemku parc.  č. 220/1 v k.ú.
Slavkov u Brna ze strany žadatele. Daňové povinnosti budou splněny dle platného
právního předpisu.

Termín: 28. 11. 2022

17/2/RM/2022  Věcné  břemeno  pro  EG.  D,  a.s.  -  stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  příp.  NN

Rotreklová"

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 pozemku parc. č. 1341 - ostatní plocha,

silnice v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle přiloženého návrhu smlouvy a



geometrického  plánu  č.   3836-8305/2021  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  příp.  NN
Rotreklová") 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 pozemku parc. č. 1341
-  ostatní  plocha,  silnice  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  v  majetku  města,  dle

přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č.  3836-8305/2021 (stavba s
názvem "Slavkov u B., příp. NN Rotreklová") v předloženém znění.

Termín: 30. 11. 2022

18/2/RM/2022 Věcné břemeno pro EG. D, a.s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kabel NN Juránek"

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  pozemku parc.  č.  3583/2 -  ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle přiloženého
návrhu smlouvy a geometrického plánu č.  3877-3385/2022 (stavba s názvem "Slavkov u B.,
kabel NN Juránek") 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  pozemku  parc.
č.  3583/2 -  ostatní  plocha, ostatní  komunikace v k.ú.  Slavkov u Brna, který je v
majetku  města,  dle  přiloženého  návrhu  smlouvy  a  geometrického  plánu  č.  
3877-3385/2022  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  kabel  NN  Juránek")  v
předloženém znění.

Termín: 30. 11. 2022

19/2/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN

Strachoňová"

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 Strachoňová") 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
Strachoňová") v předloženém znění.

Termín: 12. 12. 2022

20/2/RM/2022 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - David Knotek

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku,
spočívající ve vybudování sjezdu s panem Mgr. Ing. Davidem Knotkem, bytem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ,  na pozemku parc. č. 2056/1 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 Mgr. Ing. Davidem

Knotkem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,  na pozemku parc.  č.  2056/1 v  k.  ú.
Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 30. 11. 2022

21/2/RM/2022 Výsledek VZ - oprava plotu s podezdívkou u ZŠ Komenského

I. Rada města rozhoduje
na základě podaných nabídek, že nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku na stavební

práce na akci "Oprava plotu s podezdívkou u ZŠ Komenského" podala společnost Habuilding
s.r.o., IČ: 283 24 463.

II. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  stavební  práce  na  akci:  "Oprava  plotu  s  podezdívkou  u  ZŠ
Komenského"  se  společností  Habuilding s.r.o.,  IČ:  283 24 463 dle  předloženého návrhu

smlouvy. 

III. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  stavební  práce  na  akci:  "Oprava  plotu  s

podezdívkou u ZŠ Komenského" se společností Habuilding s.r.o., IČ: 283 24 463. 

Termín: 30. 11. 2022

22/2/RM/2022 Návrh na obsazení dvou uvolněných obecních bytů

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Palackého náměstí 123, Slavkov u Brna, o

velikosti 1+1, s paní Elou Spáčilovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .  Nájemní  smlouva

bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, Litavská 1496, Slavkov u Brna, o velikosti
2 + KK, s paní Miroslavou Skuhrovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .  Nájemní smlouva bude

uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemních smluv na pronájem dvou  bytů.

Termín: 30. 11. 2022

23/2/RM/2022 Ukončení nájmu dohodou

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 70/324, která byla uzavřena s
MDDr.  Vladimírou  Loudovou,  Pekařská  9,  602  00  Brno,  IČ:  012356,  dohodou  k  datu

31.12.2022.

II. Rada města schvaluje
zveřejnění  záměru pronájmu prostor  sloužících  k  podnikání   ve  II.  NP na  poliklinice  ve

Slavkově u Brna,Tyršova č.p. 324. Jedná se o zubní ordinaci č. 2.27 o výměře 21,80 m2,

zubní ordinaci  č.  2.29 o výměře 22,20 m2 a ostatní  prostory zázemí o výměře 8,30 m2.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné
stanoveno ve výši 4.347 Kč/měsíc.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové



1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 15. 11. 2022

24/2/RM/2022 Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání

I. Rada města schvaluje
zveřejnění  záměru  pronájmu  místnosti   (  skladovacích  prostor)   č.  003  v  suterénu
administrativní  budovy Koláčkovo náměstí  727, Slavkov u Brna, o celkové výměře 10,70

m2  .   Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc  a

nájemné stanoveno ve výši 1.200 Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené s užíváním těchto
prostor.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 21. 11. 2022

25/2/RM/2022 Nabídka spolupráce při likvidaci odpadů - sběr potravinářských olejů a tuků

I. Rada města bere na vědomí
nabídku spolupráce při likvidaci odpadů - sběr potravinářských olejů a tuků se společností

EKO-PF s.r.o., Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČ 62525816.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové, Ph.D.

1.1. připravit  návrh  smlouvy  ve  věci  spolupráce  při  likvidaci  odpadů  -  sběr
potravinářských olejů a tuků se společností EKO-PF s.r.o., Hlincová Hora 60, 373 71
Hlincová Hora, IČ 62525816.

Termín: 31. 12. 2022

26/2/RM/2022 Navýšení  ceny za svoz odpadů a návrh na snížení četnosti  vývozu komunálního
odpadu ve městě Slavkov u Brna v roce 2023

I. Rada města souhlasí
se snížením počtu svozů komunálního odpadu ve městě Slavkov u Brna na interval vývozu

1x14 dní v roce 2023, mimo bytové domy s přistavenými nádobami na komunální odpad o
obejmu 1100 litrů, u kterých zůstane zachován vývoz 1x7 dní. 



27/2/RM/2022  Změna  "  určeného  zastupitele"  pro  proces  pořizování  územně  plánovacích

dokumentací

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout, že určeným zastupitelem pro Změnu č. 1 ÚP Slavkova u Brna bude Ing. Marie
Jedličková.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout, že určeným zastupitelem pro Změnu č. 4 ÚP Slavkova u Brna bude Ing. Marie
Jedličková.

III. Rada města bere na vědomí

že o Změně č.  5 ÚP Slavkova u Brna bude dne 28.11.2022 předložená na zastupitelstvu
samostatná zpráva.

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout, že určeným zastupitelem pro Změnu č. 2 regulačního plánu Koláčková náměstí
Slavkova u Brna bude Ing. Marie Jedličková.

V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout, že určeným zastupitelem pro Změnu č. 3 regulačního plánu Koláčková náměstí
Slavkova u Brna bude Ing. Marie Jedličková.

28/2/RM/2022 Stanovisko pořizovatele ke Změně č. 5 územního plánu

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

rozhodnout  o  pořízení  Změny č.  5  Územního  plánu   Slavkova  u  Brna  dle  §  55a  a  nasl.
stavebního zákona zkráceným postupem.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o tom, že určeným zastupitelem během pořízení Změny č. 5 územního plánu
Slavkova u Brna bude Ing. Marie Jedličková.

29/2/RM/2022 Nový návrh na změnu územního plánu - " fotovoltaická elektrárna AREMA s.r.o."

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o pořízení předložené změny územního plánu Slavkova u Brna. 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit  úkol  -  prověřit,  zda  předložená  změna  může  být  pořízená  zkráceným  způsobem,

aby tato změna územního plánu mohla být součástí Změny č. 5 územního plánu Slavkova u
Brna.



III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

rozhodnout  o  tom,  že  určeným  zastupitelem  pro  pořízení  této  změny  územního  plánu
Slavkova u Brna bude Ing. Marie Jedličková.

30/2/RM/2022 Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny

I. Rada města bere na vědomí
obsah jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 2 /2022.

31/2/RM/2022 Žádost o povolení umístění sběrací pokladničky u vánočního stromku

I. Rada města souhlasí
s umístěním sběrací pokladničky v rámci veřejné sbírky zapsaného ústavu PIAFA Vyškov,
z.ú.  u  vánočního  stromku  umístěného  před  kanceláří  starosty  a  místostarostky,  a  to  v
termínu umístění vánočního stromku.

32/2/RM/2022 Schválení darovacích smluv - Tenkrát ve Slavkově

I. Rada města schvaluje
uzavírání darovacích smluv na přijímání darů na úhradu nákladů spojených s pořádání akce
Tenkrát  ve  Slavkově  1805  konané  03.12.2022  a  svěřuje  starostovi  města  Bc.  Michalu
Boudnému rozhodování spojená s uzavíráním těchto darovacích smluv.

33/2/RM/2022 Ustavení komisí rady města

I. Rada města materiál odkládá.

34/2/RM/2022 Volba členů finančního a kontrolního výboru

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
jmenovat předsedu kontrolního výboru pana Mgr. Přemysla Jeřábka.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
jmenovat předsedu finančního výboru pana Ing. Ivana Charváta.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

jmenovat členy kontrolního výboru:

Ing. Hynek Charvat

Ing. Luděk Červinka



Ing. Michal Hlaváč

paní Vendula Andrlová

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

jmenovat členy finančního výboru:

Ing. Jindřich Galata

Mgr. Michal Hájek

Bc. Libor Eliáš

pan Jan Šícha

35/2/RM/2022 Žádost ZS-A o schválení rozpočtového opatření č. 10

I. Rada města souhlasí

s rozpočtovým opatřením ZS-A, č. 10 v předloženém znění.

36/2/RM/2022 Žádost o čerpání z fondu investic

I. Rada města souhlasí
s čerpáním finančních prostředků z fondu investic ve výši 130.000 Kč.

37/2/RM/2022 MŠ Zvídálek - uzavření provozu mateřské školy

I. Rada města bere na vědomí
uzavření  provozu  Mateřské  školy  Zvídálek,  Komenského  náměstí  495,  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace, v době vánočních prázdnin.

38/2/RM/2022 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

považovat za splněný bod:

526/32, 531/32 z 32. zasedání zastupitelstva města - 5. 9. 2022

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

39/2/RM/2022 Program 2. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje



program 2. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


