
Rada města Slavkov u Brna

P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  
z 64.  řádné schůze rady města Slavkov u Brna, 

která se konala dne 28.8.2013

545/64/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 63. schůze RM z období 
2010-2014

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

� považuje za splněné body:  

214/54/II z 54. schůze RM - 27.03.2013 
265/55 z 55. schůze RM - 10.04.2013 
377/59/I.3 z 59. schůze RM - 05.06.2013 
465/61, 483/61 z 61. schůze RM - 17.07.2013 
496/62/II, 506/62, 510/62, 511/62/II z 62. schůze RM - 31.07.2013 
520/63/2, 523/63/1., 523/63/2., 525/63/II, 526/63, 529/63/1., 532/63/2., 536/63, 
544/63/III z 63. schůze RM - 24.08.2013 

� další úkoly trvají.  

546/64/RM/2013 Výstavba RD manželů Leitnerových

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o bodoucí směnné smlouvě s panem Slavojem Leitnerem v 
předloženém znění. 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření plánovací smlouvy o výstavbě infrastruktury s manž. Leitnerovými v 
předloženém znění. 

III. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 23.9.2013 

1.1. předložit zastupitelstvu města návrh plánovací smlouvy s manželi Ondřejem a 
Martinou Leitnerovými a návrh dodatku ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě s 
panem Slavojem Leitnerem. 

547/64/RM/2013 Úprava postupu při prodeji pozemků z majetku města



I. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 11.9.2013 

1.1. předložit radě úpravu opatření "Postup při prodeji pozemků z majetku města" a 
cenové pomůcky se zapracováním připomínek členů rady města. 

548/64/RM/2013 Jižní vstup na místní hřbitov

I. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.9.2013 
 
2. Radoslavu Lánskému

Termín: 1.10.2013 

1.1. zajistit projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu na realizaci jižního 
vstupu na místní hřbitov řešící schodiště i šikmou rampu. 

2.1. zajistit otevření vstupu z jižní strany městského hřbitova. 

549/64/RM/2013 Napoleonská expozice - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření nového znění dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt: 
"Stavební úpravy předzámčí zámku - napoleonská expozice" v předloženém znění. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 23.9.2013 

1.1. předložit ZM návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na 
projekt: "Stavební úpravy předzámčí zámku - napoleonská expozice" v předloženém 
znění. 
  

550/64/RM/2013 Přestupní uzel IDS - dodatek č.1 TDI

I. Rada města souhlasí 
s uzavřením předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výkon TDI na akci: "Přestupní 



uzel IDS Slavkov u Brna - Nádraží"  s panem Ing. Janem Reichlem. 

551/64/RM/2013 Žádost firmy VIVO CONNECTION spol. s r.o.

I. Rada města schvaluje 
instalaci optických rozvodů firmě VIVO CONNECTION spol. s r.o. se sídlem Nádražní 7/1178, 
PSČ 664 51 Šlapanice, IČ: 269 00 696, za podmínek uvedených v žádosti, do těchto budov v 
majetku města: 
Fügnerova 109, Palackého nám. 123, Úzká 643, DPS Polní 1444, SC Bonaparte Palackého 
nám. 126, Koláčkovo nám.727, Palackého nám.89, budovy MěÚ Palackého nám.64,65 a 260, 
budovy polikliniky Malinovského 288,551 a Tyršova 324. 

552/64/RM/2013 Úprava prostranství před informačním centrem

I. Rada města Ukládá 
 
1. Radoslavu Lánskému

Termín: 31.10.2013 

1.1. zajistit realizaci úpravy prostranství před informačním centrem dle předloženého 
návrhu. 

553/64/RM/2013 Úprava komunikace před budovou č.p. 260 a č.p. 3

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí 
a ukládá MěÚ předložit radě města návrhy jiných variant řešení. 

554/64/RM/2013 Autobusová zastávka Cutisin - zahájení výběrového řízení

I. Rada města souhlasí 
s níže uvedeným okruhem společností pro podání nabídky, navrženou komisí pro hodnocení 
a podmínkami pro podání nabídek: 
  
Návrh okruhu společností: 

1. VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., tř. Masarykova 1197, 69801 Veselí nad 
Moravou, IČ: 46976469,  

2. SKR stav, s.r.o, Nováčkova 233/18, 614 00 Brno - Husovice, IČ 26961474,  
3. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 11319 Praha 1, IČ 45274924.  

  
Navrhovaná hodnotící komise:  
 



 
Členové: Ing. Jiří Doležel, p. Radoslav Lánský,  Ing. Petr Lokaj. 
 
Náhradníci: Ing. Jiří Tesák, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Petr Janek.  
  
Navržené kvalifikační předpoklady: 

� výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku  
� přehled tří zakázek obdobného charakteru v minimální hodnotě 200.000 Kč bez DPH za 

posledních 5 let  

 Navržené obchodní podmínky: 

� součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou  
� dodavatel prokáže pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikání v hodnotě 

min. 0,5 mil. Kč  
� termín splatnosti faktur min. 14 dnů  
� realizace díla do 1 měsíce od předání staveniště  

  
Navržené hodnotící kritérium: 
Nejnižší nabídková cena. 
  

555/64/RM/2013 Žádost o prodej pozemku pod trafostanicí Zelnice - E.ON

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 757 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna o 

výměře  cca 16 m2 z vlastnictví města Slavkov u Brna.  

556/64/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - zahradní centrum

I. Rada města zprávu odkládá k doplnění. 

557/64/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - manžele Feikovi

I. Rada města souhlasí 
s uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna na parc. č. 
164/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která  zakládá právo stavebníka Michaelu Feikovou a Marcela 
Feika, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓o  k umístění kanalizační a 

vodovodní přípojky včetně šachet,  podzemního vedení elektrické energie NN, sjezd na 
komunikaci a zpevněné a parkovací plochy pro "Novostavbu rodinného domu s 
provozovnou" na ulici Lidická parc. č. 119 v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění. 



II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 20.9.2013 

1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Michaelou 
Feikovou a Marcelem Feikem,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓▓▓▓ ▓ 

558/64/RM/2013 Věcné břemeno pro E.ON - MUDr.Táborský

I. Rada města schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
s  E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 

zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemku parc. č.3189/36  v k. ú. Slavkov u Brna 

(stavba s názvem "Slavkov, kabel NN  - RD  MUDr.Táborský") v předloženém znění. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.9.2013 

1.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
▓▓▓▓ ▓▓▓▓ zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemku parc. č. 3189/36 v k. ú. 

Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN - RD MUDr.Táborský"). 

559/64/RM/2013 Věcné břemeno - vodovodní přípojka manželů Szufnarowských

I. Rada města schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s manželi RNDr. 
Pavlem a MUDr. Zdeňkou Szufnarowskými, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓ na pozemcích 
 parc. č.3189/36 a 3189/24  v k. ú. Slavkov u Brna (vodovodní přípojka) v předloženém 
znění. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.
zajistit uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s manželi 
RNDr. Pavlem a MUDr. Zdeňkou Szufnarowskými, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 



Termín: 30.9.2013 

▓na pozemcích parc. č.3189/36 a 3189/24 v k. ú. Slavkov u Brna (vodovodní 

přípojka). 

560/64/RM/2013 Užívání veřejného prostranství - Oblastní Charita Hodonín

I. Rada města souhlasí 
s užíváním veřejného prostranství Oblastní charity Hodonín, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ okolo kašny a přiléhlém schodišti na Palackého 
náměstí  na pozemku města parc. č. 967 v k.ú. Slavkov u Brna v termínu 26.9.2013 

561/64/RM/2013 Palackého nám. čp. 65 - dodávka kotelny - výběr zhotovitele

I. Rada města  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na 
akci "Palackého nám. čp. 65 - dodávka kotelny" byla podána společností TERMO CZ, s.r.o., 
sídliště Nádražní 1311, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 25535561. 

II. Rada města souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na akci: "Palackého nám. čp. 65 - dodávka kotelny" se 
společností TERMO CZ, s.r.o., sídliště Nádražní 1311, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 25535561, 
za cenu 510.538,- Kč včetně 21% DPH.  

562/64/RM/2013 Výsledky aukce na dodavatele zemního plynu

I. Rada města schvaluje 
uzavření předložených smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností 
Energie2, a.s., se sídlem Křenova 438/7, Veleslavín, Praha 6, 162 00, IČ: 28874773. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 13.9.2013 

1.1. zajistit uzavření předložených smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu 
se společností Energie2, a.s., se sídlem Křenova 438/7, Veleslavín, Praha 6, 162 00, 
IČ: 28874773. 

563/64/RM/2013 Návrh na uzavření smlouvy na prodej tepla SVJ č.p. 1363, 1364, 1365

I. Rada města schvaluje 
uzavření předložené kupní smlouvy o prodeji tepla se Společenstvím vlastníků jednotek 



domu č.p. 1363, 1364, 1365, Zlatá Hora, Slavkov u Brna, IČ 01616421. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 4.10.2013 

1.1. zajistit uzavření předložené kupní smlouvy o prodeji tepla se Společenstvím 
vlastníků jednotek domu č.p. 1363, 1364, 1365, Zlatá Hora, Slavkov u Brna, IČ 
01616421. 

564/64/RM/2013 Prodloužení pronájmu garáže na poliklinice

I. Rada města schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na pronájem nebytových prostor č. 60/551 s panem 
Janem Kovaříkem,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓▓▓. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení doby pronájmu garáže na poliklinice ve 

Slavkově u Brna na dobu určitou do 31.12.2013. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 30.9.2013 

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na pronájem nebytových prostor č. 60/551 
s panem Janem Kovaříkem▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení doby pronájmu garáže na 
poliklinice ve Slavkově u Brna na dobu určitou do 31.12.2013. 

565/64/RM/2013 Soubor rozpočtových opatření č. 30 - 31

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
  
schválit následující rozpočtová opatření: 
  
Rozpočtové opatření č. 30 - Účelový finanční příspěvek z MPZ - Římskokatolická farnost 
  
Výdaje: 
Snížení položky č. 6 - Podíl k dotaci MPZ                                                             725.000 Kč 
Výdaje: 
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek - Římskokatolická farnost-oprava špitálu u sv. 
Jana Křtitele                    453.000 Kč 
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek - Římskokatolická farnost-obnova kaple sv. Jana 
Křtitele                          272.000 Kč 



  
Rozpočtové opatření č. 31 - Vratka dotace na prezidentské volby: 
  
Příjmy: 
Snížení položky - Dotace - Volba prezidenta                                                           2.700 Kč 
Výdaje:   
Snížení položky - Volba prezidenta ČR                                                                    2.700 Kč 
  
  

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Simoně Vaňkové

Termín: 30.9.2013 

1.1.  předložit rozpočtová opatření č. 30 - 31 v předloženém znění zastupitelstvu města. 

566/64/RM/2013 Výzva C2 - "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany"

I. Rada města schvaluje 
podání žádosti města o finanční podporu v rámci výzvy C2 - "Podpora standardizace orgánů 
sociálně-právní ochrany" za účelem získání finančních prostředků  pro navýšení stavu 
zaměstnanců  OSV od 1. 2. 2014. 

567/64/RM/2013 Podlicenční smlouva - ortofotomapy

I. Rada města souhlasí 
s uzavřením Podlicenční smlouvy na poskytnutí digitálních dat s Jihomoravským krajem v 
předloženém znění. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Haně Postránecké

Termín: 30.9.2013 

1.1. zajistit uzavření Podlicenční smlouvy s Jihomoravským krajem. 

568/64/RM/2013 Rozšíření pronájmu Zámecké restaurace Austerlitz

I. Rada města souhlasí 
se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory v prvním podzemním podlaží zámku 
o výměře 36,5m2. 
            



I. Rada města bere na vědomí 
předloženou zprávu a souhlasí s uskutečněním slavnostního startu dne 5.9.2013 v 8:00 
před radnicí. 

  

II. Rada města ukládá 
městské policii zajistit bezpečný start cyklistů před radnicí.  

  

570/64/RM/2013 Žádost o finanční podporu účasti žáků ve finále OVOV

I. Rada města bere žádost na vědomí. 

571/64/RM/2013 Žádost o schválení příjmu finančního daru

I. Rada města schvaluje 
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, přijetí finančního daru 
ve výši 10.000,-Kč na dovybavení ve prospěch dětí na dovybavení mateřské školy. 

572/64/RM/2013 Výjimka z počtu žáků

I. Rada města uděluje 
výjimku z nejvyššího počtu žáků Základní škole Slavkov u Brna, Komenského nám. 495. 

573/64/RM/2013 Žádost o výjimku z počtu žáků

I. Rada města uděluje 
  
Základní škole Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov výjimku z počtu žáků pro školní 
rok 2013/2014 pro třetí ročník (31 žáků ve třídě), pro čtvrtý ročník (31 žáků ve třídě) a pro 
sedmý ročník (32 žáků ve třídě) . 

574/64/RM/2013 Věcné břemeno pro JMP Net - Pod Oborou

I. Rada města schvaluje 
uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene s JMP Net, s.r.o., sídlem 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, na pozemcích  parc. č. 3188/2; 1552/4; 
1552/5; 1552/2 a 1554/1 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "RD a infrastruktura 
Slavkov u Brna - lokalita Pod Oborou, propojení plynovodu Jiráskova - Tyršova" ) 
v předloženém znění. 



  

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.9.2013 

1.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s JMP Net, 
s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, na pozemcích parc. č. 
3188/2; 1552/4; 1552/5; 1552/2 a 1554/1 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem 
"RD a infrastruktura Slavkov u Brna - lokalita Pod Oborou, propojení plynovodu 
Jiráskova - Tyršova" ). 

575/64/RM/2013 Žádost člena ZM o informaci ze ZS-A

I. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Aleši Šilhánkovi

Termín: 9.9.2013 

1.1. předložit radě města informace požadované v žádosti člena ZM p. Radoslava 
Lánského. 

576/64/RM/2013 Poděkování Moravské hasičské jednoty, o.s.

I. Rada města vyslovuje poděkování 
členům Sboru dobrovolných hasičů Slavkov u Brna a dalším občanům města za pomoc při 
červnových povodních formou sbírky. 


