
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 9. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 9.1.2023

147/9/RM/2023 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:

20/2 z 2. schůze rady města - 14. 11. 2022
44/3, 46/3/III z 3. schůze rady města - 28. 11. 2022
76/4, 77/4, 78/4, 80/4 z 4. schůze rady města - 6. 12. 2022
99/6, 102/6 z 6. schůze rady města - 12. 12. 2022
107/7 z 7. schůze rady města - 19. 12. 2022
129/8, 130/8, 133/8, 136/8, 141/8 z 8. schůze rady města - 21. 12. 2022

    další úkoly trvají.

148/9/RM/2023 Směna pozemků po zaměření skládky - GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 3123/14, orná půda v k.ú. Slavkov u

Brna  ve  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna  o  výměře  cca  488  m2  dle  předložené
důvodové zprávy a příloh. 

Termín: 11.1.2023

149/9/RM/2023 Pacht zahrádky lokalita ulice Topolová - pan Milan Stehlík

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu na části pozemků parc. č. 2927/49 a 2927/1,

obojí zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 210 m2 - zahrádku nacházející se v lokalitě
Topolová s panem Milanem Stehlíkem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu na části pozemků parc. č. 2927/49 a

2927/1,  obojí  zahrada  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  o  výměře  cca  210  m2  -
zahrádku nacházející  se  v  lokalitě  Topolová s  panem Milanem Stehlíkem,  bytem
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek uvedených v důvodové
zprávě.

Termín: 31.1.2023

150/9/RM/2023 Ukončení pachtovní smlouvy dohodou - Nikodemovi

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení zemědělského pachtu části pozemků parc. č. 1059 a 1070,

obojí zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 1371 m2 v lokalitě Za Parkem s
paní Zuzanou Nikodemovou a panem Josefem Nikodemem, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░ ke dni 31. 01. 2023 s finančním vyrovnáním pachtovného pouze za leden 2023 dle
žádosti a dle důvodové zprávy. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření dohody o ukončení zemědělského pachtu části  pozemků parc.  č.

1059 a 1070, obojí zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 1371 m2 v
lokalitě Za Parkem s paní Zuzanou Nikodemovou a panem Josefem Nikodemem, oba
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ke  dni  31.  01.  2023  s  finančním  vyrovnáním
pachtovného pouze za leden 2023 dle žádosti a dle důvodové zprávy. 

Termín: 31.1.2023

151/9/RM/2023 Úprava služebnosti  inženýrské sítě  vodovodu -  společnost  Lidl  Česká republika
v.o.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zrušení stávající služebnosti inženýrské sítě a o zřízení nové služebnosti
inženýrské sítě se společností Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00
Praha 5, IČ: 261 78 541, týkající se pozemků parc. č. 2719/36, ostatní plocha, silnice a parc.
č. 2719/37, ostatní plocha, ostatní komunikace, obojí v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v
majetku města a pozemků parc. 2719/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č.
2719/38 - ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku společnosti
Lidl Česká republika v.o.s., v rozsahu dle důvodové zprávy, příloh a v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. zajistit uzavření smlouvy o zrušení stávající služebnosti inženýrské sítě a o zřízení
nové služebnosti inženýrské sítě se společností Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem
Nárožní  1359/11,  158 00 Praha 5, IČ:  261 78 541,  týkající  se  pozemků parc.  č.
2719/36,  ostatní  plocha,  silnice  a  parc.  č.  2719/37,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, obojí v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města a pozemků
parc.  2719/21 -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace a parc.  č.  2719/38 -  ostatní
plocha, zeleň, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku společnosti Lidl Česká
republika v.o.s., v rozsahu dle důvodové zprávy, příloh a v předloženém znění.

Termín: 28.2.2023

152/9/RM/2023 Věcné břemeno pro GasNet, s.r.o. - STL plynovodní přípojka pro RD ulice Krátká -
Bočkovi

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající se pozemků parc. č. 2260 a
parc.  č. 2676, obojí  ostatní plocha, komunikace, vše v k.ú.  Slavkov u Brna, které jsou v
majetku města (stavba s názvem "STL plynovodní přípojka pro rodinný dům Slavkov u Brna,
Krátká 908, číslo stavby: 9900079948") v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu č.
3934-2079/2022 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o.,
sídlem Klíšská 940/96,  Klíše,  400  01  Ústí  nad  Labem,  IČ:  27295567,  týkající  se
pozemků parc. č. 2260 a parc. č. 2676, obojí ostatní plocha, komunikace, vše v k.ú.
Slavkov  u  Brna,  které  jsou  v  majetku  města  (stavba  s  názvem "STL  plynovodní
přípojka pro rodinný dům Slavkov u Brna, Krátká 908, číslo stavby: 9900079948") v
rozsahu dle  přiloženého geometrického plánu č.  3934-2079/2022 v  předloženém
znění.

Termín: 28.2.2023

153/9/RM/2023 Věcné břemeno pro GasNet, s.r.o.- "Přeložka STL plynovodu a STL plynovodních
přípojek při ulici Bučovická v obci Slavkov u Brna v rámci stavby "III/0501 Slavkov, průtah",
číslo stavby: 8800090637"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající se pozemku parc. č. 2056/1 -
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s
názvem "Přeložka STL plynovodu a STL plynovodních přípojek při  ulici  Bučovická v obci
Slavkov u Brna v rámci stavby "III/0501 Slavkov, průtah", číslo stavby: 8800090637")  v



rozsahu dle geometrického plánu č. 3867-2215/2022 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o.,
sídlem Klíšská 940/96,  Klíše,  400  01  Ústí  nad  Labem,  IČ:  27295567,  týkající  se
pozemku parc. č. 2056/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna,
který  je  v  majetku  města  (stavba  s  názvem  "Přeložka  STL  plynovodu  a  STL
plynovodních  přípojek  při  ulici  Bučovická  v  obci  Slavkov  u  Brna  v  rámci  stavby
"III/0501  Slavkov,  průtah",  číslo  stavby:  8800090637")   v  rozsahu  dle
geometrického plánu č. 3867-2215/2022 v předloženém znění.

Termín: 28.2.2023

154/9/RM/2023 Věcné břemeno pro EG. D, a.s. - stavba s názvem "Slavkov u B., VN + TS + NN
Zahradní centrum"

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. 3073/22 - ostatní
plocha, jiná plocha, parc. č. 3078/3 - ostatní plocha, zeleň, parc. č. 5208/7 - ostatní plocha,
zeleň, parc. č. 5331/2 - ostatní plocha, komunikace, parc. č. 5332/2 - ostatní plocha, zeleň,
parc. č. 803 - ostatní plocha, zeleň, parc. č. 807 - ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 987 -
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města, v
rozsahu dle geometrického plánu č.  3878-2088/2022 (stavba s názvem "Slavkov u B., VN +
TS + NN Zahradní centrum") 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. 3073/22 - ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3078/3 - ostatní plocha, zeleň, parc.
č. 5208/7 - ostatní plocha, zeleň, parc. č. 5331/2 - ostatní plocha, komunikace, parc.
č. 5332/2 - ostatní plocha, zeleň, parc. č. 803 - ostatní plocha, zeleň, parc. č. 807 -
ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 987 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v
k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města, v rozsahu dle geometrického plánu
č.   3878-2088/2022  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  VN  +  TS  +  NN  Zahradní
centrum") v předloženém znění.

Termín: 28.2.2023

155/9/RM/2023 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Reclosery PV, VY-zahuštění do
sítě, 2024"



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. 4615
-  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace a  parc.  č.  4616 -  ostatní  plocha,  zeleň,  vše v  k.ú.
Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Reclosery PV, VY-zahuštění
do sítě, 2024") 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. 4615 - ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č.
4616 - ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem "Reclosery PV, VY-zahuštění do sítě, 2024") v předloženém znění.

Termín: 28.2.2023

156/9/RM/2023  Věcné  břemeno  pro  EG.D,  a.  s.  -  stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  úprava  NN
Bučovická"

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.
2056/1 a parc. č. 2147/3, obojí ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u
Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B., úprava NN Bučovická") 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. 2056/1 a parc. č. 2147/3, obojí ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
"Slavkov u B., úprava NN Bučovická") v předloženém znění.

Termín: 28.2.2023

157/9/RM/2023 Věcné břemeno pro EG. D, a.s. - stavba s názvem "Slavkov, kabel VN smyčka TS
HEROLD"

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. 2902 - ostatní plocha,
ostatní  komunikace  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  v  majetku  města,  v  rozsahu
dle geometrického plánu č.  3865-1467/2022 (stavba s  názvem "Slavkov u B.,  kabel  VN
smyčka TS HEROLD") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  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.  2902  -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  který  je  v
majetku města, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3865-1467/2022 (stavba s
názvem "Slavkov u B., kabel VN smyčka TS HEROLD") v předloženém znění.

Termín: 28.2.2023

158/9/RM/2023 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN
Ing. Ruč"

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. 2260
- ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba
s názvem "Slavkov u B.,kab. smyčka NN Ing. Ruč") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. 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. 2260 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna,
který je v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,kab. smyčka NN Ing. Ruč")
v předloženém znění.

Termín: 28.2.2023

159/9/RM/2023 Obsazení dvou uvolněných bytů

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Palackého náměstí 123, Slavkov u Brna,
PSČ 684 01, s panem Lubošem Boldym, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . 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.  2, Litavská 1496, Slavkov u Brna, s paní
Pavlou Kocourkovou,  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu

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

III. Rada města schvaluje
výměnu bytu mezi paní Miroslavou Skuhrovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,  a  paní  Pavlou
Kocourkovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , obě směňují byty v domě Litavská 1496, Slavkov u
Brna. Paní Skuhrová směňuje byt č. 4 o velikosti 2 + KK s paní Kocourkovou za byt č. 2 o
velikosti 1 + KK.

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemních smluv.

Termín: 31.1.2023

160/9/RM/2023 Stanovení záloh na energie - další žadatelé

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  č.10/2019
uzavřené  dne  1.11.2019  s  Bc.  Tomášem  Kučerou,  se  sídlem  Zlatá  Hora  1370,  684  01,
Slavkov u Brna, IČO: 74456491, v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě č.01/2015 uzavřené dne  5.1.2015 s paní Gabrielou
Braunerovou, se sídlem Fučíkova 865, Bučovice, PSČ 685 01, IČO: 68074450, v předloženém
znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatků s Bc.Kučerou a paní Braunerovou.

Termín: 20.1.2023

161/9/RM/2023  Změna  sazebníku  odměn  a  koeficientů  bonusových  složek  (ceník),  standardy
složení komunálních odpadů a podílů obalové složky

I. Rada města bere na vědomí
změnu  sazebníku  odměn  a  koeficientů  bonusových  složek  (ceník),  standardy  složení
komunálních odpadů a podílů obalové složky od 01.01.2023, uzavřené se společností EKO-



KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha, IČ 25134701

162/9/RM/2023 Prodloužení licence Beck-online

I. Rada města bere na vědomí
navýšení odměny za předplatné licence dle inflační doložky v předložené Smlouvě o užívání
právního informačního systému Beck-online se společností Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.,
se sídlem Jungmannova 750/34, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 24146978.

163/9/RM/2023 Plán kontrolních činností roku 2023

I. Rada města schvaluje
plán kontrolních činností roku 2023 města Slavkov u Brna v předloženém znění.

164/9/RM/2023 Oprava jména členky Komise pro kulturu a zahraniční vztahy

I. Rada města jmenuje
paní Miroslavu Růžičkovou (za ODS) členkou Komise pro kulturu a zahraniční vztahy.

165/9/RM/2023 Zahájení veřejných zakázek

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci o zahájení dvou veřejných zakázek hrazených z ÚIP TSMS.


