
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 3. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 28. 11. 2022

40/3/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:

2203/144 z 144. schůze rady města - 4. 4. 2022
2488/160 z 160. schůze rady města - 19. 9. 2022
12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16/2, 19/2, 21/2, 23/2, 24/2 z 2. schůze rady města - 14. 11.
2022

    další úkoly trvají.

41/3/RM/2022 Rozpočtová opatření č. 79, 80

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)

79
33 3141 6351 14067

FO  -  ÚIP  -  ZŠ  Komenského  -
myčka

360 000

71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy -360 000

80

41 6171 5137 39216 IR - SC Bonaparte - vybavení 500 000

41 6171 6121 515
IR  -  SC  Bonaparte  -  úprava
foyer

-500 000

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit zprávu Rozpočtové opatření č. 79, 80 zastupitelstvu města k projednání.

Termín: 28. 11. 2022



42/3/RM/2022 Žádost o směnu pozemků - manželé Bělehrádkovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit směnu pozemku parc. č. 1787/23 - orná půda o výměře 30 m2 a části pozemku parc.

č. 1787/47, orná půda o výměře cca 5 m2, obojí v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města
Slavkov u Brna za pozemek parc. č. 3696/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře

33 m2  v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví manželů Ing. Tomáše Bělehrádka░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a Ing. et Ing. Dany Bělehrádkové, LL. M., ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  s finančním doplatkem ze strany manželů Bělehrádkových v
podobě dle důvodové zprávy a příloh. Náklady spojené s převodem nemovitostí  (správní
poplatek, geometrický plán, znalecký posudek) hradí z poloviny město, z poloviny žadatelé.
Vše za podmínky financování rozdílu ceny pozemků ze strany žadatelů. Daňové povinnosti

budou splněny dle platného právního předpisu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit ZM ke schválení směnu pozemku parc. č. 1787/23 - orná půda o výměře 30

m2 a části pozemku parc. č. 1787/47, orná půda o výměře cca 5 m2,  obojí  v k.ú.
Slavkov u Brna ve vlastnictví města Slavkov u Brna za pozemek parc. č. 3696/17 -

ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  o  výměře  33  m2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  ve
vlastnictví manželů Ing. Tomáše Bělehrádka ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░
░░░  a Ing. et Ing. Dany Bělehrádkové, LL. M., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░  s  finančním  doplatkem  ze  strany  manželů  Bělehrádkových  v  podobě  dle
důvodové  zprávy  a  příloh.  Náklady  spojené  s  převodem  nemovitostí  (správní
poplatek, geometrický plán, znalecký posudek) hradí z poloviny město, z poloviny
žadatelé.  Vše za podmínky financování rozdílu ceny pozemků ze strany žadatelů.
Daňové povinnosti budou splněny dle platného právního předpisu.

Termín: 31. 12. 2022

43/3/RM/2022  Návrh  na  odkup  pozemku  parc.  č.  913  s  RD  č.p.  800  Kollárova  -  paní  Helena
Anderlová

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města

schválit výkup pozemku parc. č. 913, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2,  jehož
součástí je stavba - rodinný dům s číslem popisným 800, ulice Kollárova v k.ú. Slavkov u
Brna od paní paní Heleny Anderlové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  za kupní cenu ve
výši 7 000 000 Kč dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. předložit ZM k projednání výkup pozemku parc. č. 913, zastavěná plocha a nádvoří

o výměře 131 m2, jehož součástí je stavba - rodinný dům s číslem popisným 800,
ulice Kollárova v k.ú. Slavkov u Brna od paní paní Heleny Anderlové, ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  za kupní cenu ve výši 7 000 000 Kč dle předloženého
návrhu.

Termín: 31. 12. 2022

44/3/RM/2022 Žádost o uzavření nájemní smlouvy - společnost Bus Terminal a.s.

I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem budou části pozemků parc. č. 343/6, parc.

č. 343/16, parc. č. 343/15, vše ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře cca 5 500 m2 v
k.ú. Slavkov u Brna, se společností Bus Terminal a.s., sídlem Skopalíkova 2385/45, 767 17
Kroměříž,  IČ:  24675709,  s  ročním nájemným v  celkové  výši  500.000,-Kč  a  to  na  dobu

určitou  od  01.  01.  2023  do  31.12.2024  za  podmínky  zapracování  do  smlouvy  omezení
týkající se budoucí výstavby svazkové školy a současné výstavby ZZS JMK, vše dle příloh a
důvodové zprávy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem budou části pozemků parc. č.
343/6, parc. č. 343/16, parc. č. 343/15, vše ostatní plocha, jiná plocha o celkové

výměře cca 5 500 m2 v k.ú. Slavkov u Brna, se společností Bus Terminal a.s., sídlem
Skopalíkova  2385/45,  767  17  Kroměříž,  IČ:  24675709,  s  ročním  nájemným  v
celkové výši 500.000,-Kč a to na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31.12.2024 za
podmínky zapracování do smlouvy omezení týkající se budoucí výstavby svazkové
školy a současné výstavby ZZS JMK, vše dle příloh a důvodové zprávy.

Termín: 31. 12. 2022

45/3/RM/2022 Výsledek VZ - nákup myčky nádobí pro ZŠ Komenského

I. Rada města bere
předloženou informaci na vědomí.

46/3/RM/2022 Ukončení nájmu dohodou

I. Rada města schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 05/2019, která byla uzavřena se společností Bull Crystal s.r.o.,
se  sídlem  Černopolní  219/26,  Brno,  PSČ  613  00,  IČO:  05510015,  dohodou  k  datu
31.12.2022.



II. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání  v budově Palackého náměstí

123, Slavkov u Brna, o celkové výměře 128,74 m2.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné
stanoveno v celkové výši 152.472 Kč /rok.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit ukončení smlouvy se společností Bull Crystal s.r.o.

Termín: 30. 12. 2022

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 30. 11. 2022

47/3/RM/2022 Žádost o změnu nájemce bytu - paní Chumchálová

I. Rada města neschvaluje
žádost paní Petry Kubátové a nesouhlasí se změnou nájemce bytu č. 7, Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna.

48/3/RM/2022 Žádost o prodloužení nájmu bytu - pan Boldy

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 07.09.2022 k bytu č. 2, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem  Lubošem Boldym,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

, obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31.03.2023 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

49/3/RM/2022 Nové obsazení uvolněného bytu

I. Rada města schvaluje
nové zveřejnění  záměru pronájmu bytu č.  1,  Palackého náměstí  123,  Slavkov u Brna,  o

velikosti 1 + 1.

II. Rada města ukládá



1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 1, Palackého náměstí 123, Slavkov u
Brna.

Termín: 30. 12. 2022

50/3/RM/2022 Doplnění  finančního vyhodnocení  změny četnosti  svozu komunálního odpadu ve
městě Slavkov u Brna k usnesení č: 26/2

I. Rada města bere na vědomí
doplnění  finančního  vyhodnocení  změny  četnosti  svozu  komunálního  odpadu  ve  městě

Slavkov u Brna k usnesení č: 26/2

51/3/RM/2022 Územní plán - pracovní skupina

I. Rada města schvaluje
pracovní  skupinu  pro  úpravu  územního  plánu  pro  volební  období  2022  -  2026  v  tomto
složení: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ing. arch. Marek Štěpán, Ing. arch. David Kudla, Ing. arch.

Pavel Šemora a Ing. arch. Vojtěch Mencl.

52/3/RM/2022 Smlouva o partnerské spolupráci

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o partnerské spolupráci se společností BC Logia service s.r.o., se sídlem Baarovo
nábřeží 38, Brno- Maloměřice, IČO 26248867, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. uzavřením Smlouvy o partnerské spolupráci se společností BC Logia service s.r.o., se
sídlem Baarovo nábřeží 38, Brno-Maloměřice, IČO 26248867, v předloženém znění.

Termín: 30. 11. 2022

53/3/RM/2022 Smlouva o dílo a licenční smlouva - Tenkrát ve Slavkově 1805

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy na realizaci audiovizuálního autorského díla v
rámci akce Tenkrát ve Slavkově 1805 se společností VISUALOVE s.r.o., Údolní 495/19, 602
00  Brno, IČ: 05867550 ve výši odměny 197.926 Kč, v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje



uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy na návrh audiovizuálního autorského díla v rámci
akce Tenkrát ve Slavkově 1805 s Ing. arch. Michalem Oklešťkem, Pechova 38, 615 00  Brno,

IČ: 04226551 ve výši odměny 70.785 Kč, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit podepsání smlouvy o dílo a licenční smlouvy se společností VISUALOVE s.r.o.,
IČ: 05867550 a s Ing. arch. Michalem Oklešťkem, IČ: 04226551

Termín: 30. 11. 2022

54/3/RM/2022 Dohoda o narovnání

I. Rada města schvaluje
uzavření Dohody o narovnání s panem Bedřichem Malečkem, datum narození ░░░░ ░░ ,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření Dohody o narovnání s panem Bedřichem Malečkem, datum narození
░░░░ ░░ ,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Slavkov u Brna, v předloženém znění.

Termín: 31. 12. 2022

55/3/RM/2022 Uzavření smlouvy o poskytování služeb eIDAS

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb eIDAS se společností Software602 a.s. o., IČ:
63078236, se sídlem Hornokrčská 15, 140 00  Praha 4, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření Smlouvy o poskytování služeb eIDAS se společností Software602
a.s. o., IČ: 63078236, se sídlem Hornokrčská 15, 140 00  Praha 4.

Termín: 31. 12. 2022

56/3/RM/2022  Dohoda  o  vytvoření  společného  školského  obvodu  -  obec  Holubice  školní  rok
2023/2024



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Holubice pro školní rok
2023/2024.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit  dohodu  o  vytvoření  společného  školského  obvodu  s  obcí  Holubice  pro
školní rok 2023/2024 zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 28. 11. 2022

57/3/RM/2022 Veřejná zakázka ZS-A

I. Rada města bere na vědomí
podmínky  zadání  veřejné zakázky  dle  výběrového řízení  ze  dne 23.  listopadu  2022 (viz

příloha).

58/3/RM/2022 Rozpočtové opatření TSMS č.17/2022

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření TSMS č.17/2022 v předloženém znění.

59/3/RM/2022  Návrh  harmonogramu schůzí  rady města  a  zasedání  zastupitelstva města na  1.
pololetí r. 2023

I. Rada města schvaluje
harmonogram schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na I. pololetí roku 2023 v
předloženém znění.

60/3/RM/2022 Návrh mimořádné odměny ředitelce ZS-A a řediteli TSMS za 2. pololetí roku 2022

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitelku ZS-A a ředitele TSMS za 2.  pololetí roku 2022 v
předloženém znění.

61/3/RM/2022 Zápisy z jednání školské rady ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova

I. Rada města bere na vědomí
zápis  č.  6/2022  z  jednání  Školské  rady  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,



příspěvková organizace a zápis č.  4/2022 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

62/3/RM/2022 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení za 2. pololetí 2022

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 2. pololetí roku 2022 v
předloženém znění.

63/3/RM/2022 ZŠ Tyršova Slavkov u Brna - zapojení do Operačního programu Jan Amos Komenský

I. Rada města souhlasí
s  podáním  žádosti  a  následným  zapojením  Základní  školy  Tyršova  Slavkov  u  Brna,
příspěvková  organizace  do  Operačního  programu  Jan  Amos  Komenský,  bez  finanční
spoluúčasti zřizovatele.


