
Rada města Slavkov u Brna

P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  
z 65.  řádné schůze rady města Slavkov u Brna, 

k terá se konala dne 9.9.2013

577/65/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 64. schůze RM z období 
2010-2014

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

� považuje za splněné body:  

502/62, 518/62/II z 62. schůze RM - 31.07.2013 

520/63/1., 523/63/3., 527/63, 533/63, 534/63, 535/63 z 63. schůze RM - 24.08.2013 

547/64, 555/64 z 64. schůze RM - 28.08.2013 

� vypouští ze sledování:  

354/58 z 58. schůze RM - 22.05.2013 

469/61 z 61. schůze RM - 17.07.2013 

� další úkoly trvají.  

578/65/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - zahradní centrum

I. Rada města souhlasí 
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna na parc. č. 
5208 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Zahradní centrum "V Aleji", 
s.r.o., ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓ k 
umístění stavby "Připojení parkoviště Zahradní centrum "V Aleji" na sil. II/416 ve 
Slavkově", v předloženém znění. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.9.2013 

1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Zahradní centrum 
"V Aleji", s.r.o., ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓. 

579/65/RM/2013 Chodníky - vegetační úpravy



I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí. 

580/65/RM/2013 Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2013

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
vzít zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města na rok 2013 na vědomí.  

581/65/RM/2013 Žádost Kaláb - BS

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
dát souhlas k uzavření "Dohody o převodu některých práv a povinností ze Smlouvy o 
spolupráci a budoucích převodech infrastruktury" se společností Kaláb - BS, s.r.o. a Kaláb - 
stavební firma, spol. s r.o. v předloženém znění. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 23.9.2013 

1.1. předložit ZM návrh "Dohody o převodu některých práv a povinností ze Smlouvy o 
spolupráci a budoucích převodech infrastruktury" se společností Kaláb - BS, s.r.o. a 
Kaláb - stavební firma, spol. s r.o.  

582/65/RM/2013 Darovací smlouva - Švýcarsko

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit předložený upravený návrh darovací smlouvy s panem Dr. Oscarem Olanem, bytem 
Malzgasse 15, 4052 Basel, Switzerland na zajištění financování projektu na opravu chodníku 
kolem farního kostela a na dokončení dětského hřiště MŠ Zvídálek. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 23.9.2013 

1.1. předložit upravený návrh darovací smlouvy s panem Dr. Oscarem Olanem na 
zajištění financování projektu na opravu chodníku kolem farního kostela a na 
dokončení dětského hřiště MŠ Zvídálek zastupitelstvu města. 

583/65/RM/2013 Zatékání do chodby k vinárně

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí. 



584/65/RM/2013 Přestupní uzel IDS - nakládání s odpady

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí. 

585/65/RM/2013 Žádost o odprodej částí pozemků - manželé Novotní

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
dát souhlas k prodeji částí pozemků parc. č. 1780/35 a 1780/37, oba ostatní plocha v k. ú. 

Slavkov u Brna o celkové výměře cca 210 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů 
Květoslavy a Miroslava Novotných▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓.  Přesná výměra prodávaných částí pozemků bude určena geometrickým plánem. Kupní 

cenu ve výši 590,-Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (vypracování znaleckého posudku, 
vypracování geometrického plánu a správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) 
uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 23.9.2013 

1.1. předložit žádost manželů Novotných o prodej částí pozemků parc.č.1780/35 a 
1780/37 v k.ú. Slavkov u Brna zastupitelstvu města. 

586/65/RM/2013 Žádost o prodej pozemku - Areál Matuštík, s.r.o.

I. Rada města ukládá 
funkcionářům města projednat s jednatelem společnosti Areál Matuštík, s.r.o. výši kupní 
ceny pozemku parc.č.2639/4 v kú. Slavkov u Brna dle znaleckého posudku o ceně obvyklé. 

587/65/RM/2013 Žádost o prodej pozemku parc.č.4213 v k.ú. Slavkov u Brna - p.Jelínek

I. Rada města nesouhlasí 
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 4213 orná půda  v k. ú. Slavkov u 
Brna z vlastnictví města a postupuje záměr zastupitelstvu města. 

588/65/RM/2013 Žádost o prodej části pozemku p.č.759 - p. Matyáš

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
dát souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 759 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště v 

k.ú.  Slavkov u Brna o výměře cca 34 m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana Antonína 
Matyáše▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓. Přesná výměra 



prodávané části pozemku bude určena geometrickým plánem. Kupní cenu  ve výši dle 
cenové pomůcky a náklady spojené s prodejem (vypracování znaleckého posudku,   
vypracování geometrického plánu a správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) 
uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 23.9.2013 

1.1. předložit žádost p.Matyáše  o prodej části pozemku  parc.č.759 v k.ú. Slavkov u Brna 
zastupitelstvu města. 

589/65/RM/2013 Soubor rozpočtových opatření č. 32 - 36

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
  

schválit následující rozpočtová opatření: 
  

RO č. 32 - Splátka jistiny z úvěru č. 10611/13/LCD 

Příjmy: 
Půjčka z fondu BTH                                                                                         60.000 Kč 

Výdaje: 
Zařazení nové položky - Splátka jistiny - Bonaparte závazek                             60.000 Kč 

  

RO č. 33 - Splátka jistiny z úvěru č. 11577/12/LCD 

Příjmy: 
Půjčka z fondu BTH                                                                                          140.000 Kč 

Výdaje: 
Zařazení nové položky - Splátka jistiny - Bonaparte - nemovitost                     140.000 Kč 

  

RO č. 34 - Daň z převodu nemovitosti 
Příjmy: 
Zařazení nové položky - Půjčka z fondu BTH                                                    250.000 Kč 

Výdaje: 
Zařazení nové položky - Daň z převodu nemovitosti - Bonaparte                      250.000 Kč 

  

RO č. 35 - Neinvestiční účelová dotace - Sociálně prřávní ochrana dětí 
Příjmy: 
Zařazení nové položky - Dotace - Sociálně-právní ochrana dětí                          494.000 Kč 

Výdaje: 
Navýšení položky 87 - Městský úřad - provoz                                                    494.000 Kč 

  

RO č. 36 - Opravy místních komunikací a polních cest 



Příjmy 

Snížení položky č. 2 - Mimořádné a krizové události                                              25.000 Kč 

Snížení položky č. 4 - Neodkladné odstranění staveb                                           100.000 Kč 

Výdaje 

Zařazení nové položky - Účelový příspěvek TSMS - opravy místních komunikací a polních 
cest 125.000 Kč 

  

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Simoně Vaňkové

Termín: 30.9.2013 

1.1. předložit výše uvedená rozpočtová opatření č. 32 - 36 zastupitelstvu města. 

590/65/RM/2013 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 11577/12/LCD ze dne 10. 6. 2013

I. Rada města schvaluje 
  
přijetí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 11577/12/LCD ze dne 10. 6. 2013 s Českou 
spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Simoně Vaňkové

Termín: 30.9.2013 

1.1.  zajistit podpis Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 11577/12/LCD ze dne 10. 6. 
2013 s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 
45244782. 
  

  

  

591/65/RM/2013 Mapování movitého majetku SC Bonaparte a návrh ceníku pronájmu sálů SC 
Bonaparte

I. Rada města bere na vědomí 
seznam movitého majetku, který nebyl zahrnut v kupní smlouvě s firmou Prelax s.r.o. 

II. Rada města schvaluje 
 předložený ceník pronájmu sálů Společenského centra Bonaparte pro období od 1. 11. 2013 
do 31. 3. 2014 ve variantě bez navýšení. 

592/65/RM/2013 Městský kamerový systém



I. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Simoně Vaňkové

Termín: 31.12.2013 

1.1. předložit návrh na financování městského kamerového systému z rozpočtu města na 
rok 2014 ve výši 300.000,-Kč. 

593/65/RM/2013 Výsadba biokoridorů RBK 223 - smlouva na zajištění managementu a výběru 
dodavatele

I. Rada města schvaluje 
  

uzavření smluv: 

1. Smlouva o poskytování služeb č. SML-Z-ZP-13-222 s Regionální poradenskou 
agenturou, s. r. o., sídlem Starobrněnská 20, 62500, Brno, IČO: 26298163 DIČ: 
CZ26298163 na zajištění organizace výběrového řízení dodavatele k akci " Výsadba 
biokoridorů RBK 223a, 223b, 223c, 223d v k. ú. Slavkov u Brna" v ceně 54 450 Kč vč. 
DPH, v předloženém znění.  

2. Smlouva mandátní o obstarání záležitostí investora č. 5/2013/KP s VZD INVEST s.r.o., 
Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČO: 26954834 DIČ: CZ26954834 na zajištění 
realizačního managementu po celou dobu trvání akce "Výsadba biokoridorů RBK 223a, 
223b, 223c, 223d v k. ú. Slavkov u Brna" v ceně 153 670 Kč vč. DPH, v předloženém 
znění.  

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi

Termín: 30.9.2013 

1.1.   

  

zajistit uzavření smluv - Smlouva o poskytování služeb č. SML-Z-ZP-13-222 a 
Smlouva mandátní o obstarání záležitostí investora č. 5/2013/KP.  

594/65/RM/2013 Obnova hist. alejí a obnova komplexu parku - smlouvy na zajištění realizačního 
managementu

I. Rada města schvaluje 
uzavření smluv: 

1. Smlouva o poskytování služeb č. SML-Z-ZP-13-221 s Regionální poradenskou 



agenturou, s. r. o., sídlem Starobrněnská 20, 62500, Brno, IČO: 26298163 DIČ: 
CZ26298163 na zajištění organizace výběrového řízení dodavatele a zajištění 
realizačního managementu k akci "Obnova historických alejí Slavkov u Brna" v ceně 
108 900 Kč vč. DPH, v předloženém znění.  

2. Smlouva o poskytování služeb č. SML-Z-ZP-13-220 s Regionální poradenskou 
agenturou, s. r. o., sídlem Starobrněnská 20, 62500, Brno, IČO: 26298163 DIČ: 
CZ26298163 na zajištění organizace výběrového řízení dodavatele a zajištění 
realizačního managementu k akci "Obnova komplexu zámeckého parku a historických 
alejí Slavkov u Brna" v ceně 145 200 Kč vč. DPH, v předloženém znění.  

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi

Termín: 30.9.2013 

1.1. zajistit uzavření smluv - Smlouva o poskytování služeb č. SML-Z-ZP-13-221 a 
Smlouva o poskytování služeb č. SML-Z-ZP-13-220.   

595/65/RM/2013 Informace o způsobu a stavu vyhlašování záplavového území toků Litava a 
Prostředníček

I. Rada města bere na vědomí 
informace o způsobu a stavu vyhlašování záplavového území toků Litava a Prostředníček. 

  

596/65/RM/2013 Žádost o schválení finančního daru

I. Rada města souhlasí 
s přijetím finančního daru 30.000,-Kč od společnosti Kentico software s.r.o., se sídlem Brno, 
Úzká 488/8, PSČ 602 00, IČ: 26930943, na nákup stromů, kůlů a chrániček pro osázení další 
části zrekultivované skládky komunálního odpadu ve Slavkově u Brna. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi

Termín: 27.9.2013 

 

2. Ing. Miroslavu Zavadilovi

Termín: 27.9.2013 

1.1. ve spolupráci s TSMS zajistit organizačně a materiálově průběh této akce. 

2.1. připravit darovací smlouvu k přijetí daru od Kentico Software s. r. o. 

597/65/RM/2013 Financování oprav na kotelně Zlatá Hora



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
dát souhlas s čerpáním finančních prostředků ve výši 206.910 Kč včetně DPH z fondu 
bytového a tepelného hospodářství na odstranění vzniklých závad na kotelně Zlatá Hora. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 23.9.2013 

1.1. předložit zprávu "Financování oprav na kotelně Zlatá Hora" zastupitelstvu města. 

598/65/RM/2013 Žádost SBD Žuráň

I. Rada města souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Žuráň, stavební bytové družstvo, se sídlem Zlatá Hora 
1233, Slavkov u Brna, IČ: 00050326 a Adélou Špidlovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ,  k bytu č. 5, ul. Litavská č.p.1500, Slavkov u Brna. 

599/65/RM/2013 Žádost ZZS JmK

I. Rada města schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika 50,51/324 se 
ZZS JmK, p.o. se sídlem Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292. Předmětem dodatku 
je neuplatňování ročního inflačního koeficientu. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 30.9.2013 

1.1. zajistit  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika 
50,51/324 se ZZS JmK, p.o. se sídlem Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292. 
Předmětem dodatku je neuplatňování ročního inflačního koeficientu. 

600/65/RM/2013 Pronájem NP na poliklinice

I. Rada města schvaluje 

uzavření smlouvy na pronájem místnosti č. 1.43  o výměře 21,60 m2 v přízemí budovy 
polikliniky, Malinovského 288, Slavkov u Brna,  s paní Janou Hájkovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 

▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓, IČ: 75638851, za nájemné ve výši 900,- Kč/m2/rok. 

II. Rada města Ukládá 



 

1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 16.9.2013 

1.1. zajistit uzavření smlouvy na pronájem místnosti č. 1.43  o výměře 21,60 m2 v 
přízemí budovy polikliniky, Malinovského 288, Slavkov u Brna,  s paní Janou 
Hájkovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓, IČ: 75638851, za 

nájemné ve výši 900,- Kč/m2/rok. 

601/65/RM/2013 Prodej bytu - Alžběta Plachá

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit  prodej bytové jednotky 1157/5 v budově č.p. 1157,1158  na poz.p.č. 2835/1 a 
2836/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č.2835/1 a 2836/1 v 
k.ú.Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy 
náležejícího k vlastnictví jednotky 1157/5, paní Alžbětě Plaché▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓, za celkovou kupní cenu   672.747  Kč ( se  
slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy). 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 23.9.2013 

1.1. předložit na jednání zastupitelstva města prodej bytové jednotky 1157/5 v budově 
č.p. 1157,1158  na poz.p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú.Slavkov u Brna a 
spoluvlastnického podílu na poz.p.č.2835/1 a 2836/1 v k.ú.Slavkov u Brna 
odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy náležejícího 
k vlastnictví jednotky 1157/5, paní Alžbětě Plaché▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓, za celkovou kupní cenu   672.747  Kč ( se  

slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy). 

602/65/RM/2013 Souhlas s umístěním sídla společnosti

I. Rada města souhlasí 
s umístěním sídla společnosti H&L  SLAVKOV s.r.o., se sídlem Lidická 1538, 684 01 Slavkov u 
Brna, IČ: 01662198, na adrese Slavkov u Brna, Palackého nám. 89, 684 01 Slavkov u Brna. 

II. Rada města schvaluje 
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.01/2013/89 ze dne 
27.7.2013 ,  kterým do práv a povinnostípůvodních nájemců  paní Heleny Svobodové▓▓▓▓ 
▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓a paní Lenky Obdržálkové▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓ vstoupí jejich nástupce firma H&L  SLAVKOV s.r.o., se 

sídlem Lidická 1538, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 01662198.  



III. Rada města Ukládá 
 

1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 16.9.2013 

1.1. zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.01/2013/89 
ze dne 27.7.2013 ,  kterým do práv a povinnostípůvodních nájemců  paní Heleny 
Svobodové▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓a paní Lenky 
Obdržálkové▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓vstoupí jejich 
nástupce firma H&L  SLAVKOV s.r.o., se sídlem Lidická 1538, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ: 01662198. 
  

603/65/RM/2013 Předkupní právo Fügnerova 110

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
využít předkupního práva a získat do majetku města id.19/24 těchto nemovitostí: 

� budova Slavkov u Brna č.p.110, způsob využití bydlení, na pozemku parc.č. 937  

� pozemek parc.č. 937 o výměře 370 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří  

 zapsaných na LV č. 410 v k.ú. Slavkov u Brna, obec Slavkov u Brna, v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrálním 
pracovištěm Vyškov, za cenu 673.000 Kč. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 23.9.2013 

1.1. předložit nabídku k uplatnění předkupního práva na jednání zastupitelstva města. 

604/65/RM/2013 OZV o pravidlech pro pohyb psů

I. Rada města bere na vědomí 
předloženou informaci o uplatňování obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

Termín: 30.11.2013 

1.1. zpracovat návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 podle námětů 
uvedených ve zprávě. 



605/65/RM/2013 Ochranné známky Austerlitz

I. Rada města bere na vědomí 
informaci ohledně možnosti napadení zaregistrovaných ochranných známek a předkládá ji 
zastupitelstvu města. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

Termín: 23.9.2013 

1.1. předložit zprávu k projednání zastupitelstvu města. 

606/65/RM/2013 RPA - interpelace

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí 
a předkládá ji zastupitelstvu města. 

607/65/RM/2013 Vyvolávací systém, úpravy budov radnice

I. Rada města bere na vědomí 
realizaci vyvolávacího systému a opravy vstupu v budově radnice Palackého nám. 260 a 
opravu částí budov radnice Palackého nám. 64 a 65 v dvorním traktu. 

608/65/RM/2013 Žádost o přijetí daru

I. Rada města schvaluje 
Mateřské škole Zvídálek přijetí sponzorského daru - mikrovlnné trouby od firmy Domácí 
potřeby, Ing. Tomáš Valníček▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
IČ: 66563186, která bude používána pro ohřev jídla pro dítě s bezlepkovou dietou. 

609/65/RM/2013 Rekonstrukce - modernizace WC v 1. NP

I. Rada města souhlasí 
s realizací akce Rekonstrukce a modernizace WC v 1. NP na ZS-A  dle předložené zprávy 

II. Rada města souhlasí 
se způsobem financování akce Rekonstrukce a modernizace WC v 1. NP na ZS-A dle 
předložené zprávy 

III. Rada města ukládá 



FO připravit RO na dofinancování této akce.  

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit RO na financování akce Rekonstrukce a modernizace WC v 1. NP na ZS-A 

  

610/65/RM/2013 Žádost Zámku Slavkov - Austerlitz o dotaci z FMP JM

I. Rada města schvaluje 
podání žádosti o dotaci z rozpočtu FMP JM v rámci programu "Cíl 3 - Evropská územní 
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013" na projekt "Austerlitz a Rosenburg ve 
vozech hromadné dopravy" pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov - Austerlitz s tím, že 
spolufinancování bude z vlastních zdrojů ZS-A. 
  

611/65/RM/2013 Informace o kontrolách v příspěvkové organizaci

I. Rada města bere na vědomí 
tuto informaci. 

612/65/RM/2013 Informace k průběhu restaurování mobiliáře zámku

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí. 

613/65/RM/2013 Účast zástupců města na vzpomínkových akcích v Lipsku

I. Rada města předloženou zprávu odkládá. 
  

  

614/65/RM/2013 Jednací řád zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
zrušit stávající jednací řád zastupitelstva města Slavkov u Brna a vydat nový jednací řád 
zastupitelstva města v předloženém znění. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

Termín: 23.9.2013 

1.1. předložit nový jednací řád zastupitelstvu města. 



období 2010-2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu na vědomí a: 

� považovat za splněné body:  

4.10. z VIII. řádného zasedání ZM - 24.09.2012 

2/10/II z 10. řádného zasedání ZM - 18.03.2013 

12/10, 15/10, 18/10 z 10. mimořádného zasedání ZM - 06.05.2013 

41/11, 43/11, 46/11, 47/11 z 11. řádného zasedání ZM - 17.06.2013 

24/11, 27/11, 29/11, 30/11/I z 11. mimořádného zasedání ZM - 12.08.2013 

� vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  

616/65/RM/2013 Program 12. řádného zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna

I. Rada města bere zprávu na vědomí 
a schvaluje program 12. řádného zasedání zastupitelstva města v předloženém znění. 

617/65/RM/2013 Žádost p. Petra Zvonka

I. Rada města souhlasí 
s bezplatným zapůjčením pivních setů dle předložené žádosti. 

618/65/RM/2013 Žádost o pořádání soutěže Českého poháru v zimním plavání pro sezónu 
2013/2014

I. Rada města vyhovuje 
žádosti plaveckého oddílu FIDES Brno a schvaluje konání soutěže Českého poháru zimního 
plavání dne 12.10.2013 na městském koupališti. 

619/65/RM/2013 Věcné břemeno pro JMP Net - KALÁB - BS, s.r.o.

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.757 a 446 v k. ú. 
Slavkov u Brna (stavba s názvem "Obytná zóna Zelnice I.etapa - Technická infrastruktura, 
část obj. SO 10 - Plynovod") 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.757 a 446 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Obytná zóna Zelnice I.etapa - 
Technická infrastruktura, část obj. SO 10 - Plynovod"). 

620/65/RM/2013 Žádost CORIDA CZ, s.r.o.

I. Rada města souhlasí 
s umístěním prodejního místa společnosti CORIDA CZ, s.r.o, Královická 1607/54, 100 00 
Praha, IČ: 27911713 na Palackého nám. na pozemku parc. č. 971 v k.ú. Slavkov u Brna v 
termínu  do 30.10.2013 v rozsahu dle předložené situace. 

621/65/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 37 - Nové trávníky

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
  

schválit Rozpočtové opatření č. 37 - Nové trávníky v předloženém znění 
  

Výdaje: 
Snížení položky č. 8 - Příprava a realizace dotací                                               32.500 Kč 

  

Výdaje: 
Zařazení nové položky - příspěvek pro TSMS - Nové trávníky                          32.500 Kč 

  

  

  

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Simoně Vaňkové

Termín: 30.9.2013 

1.1. předložit výše uvedené Rozpočtové opatření č. 37 - Nové trávníky zastupitelstvu 
města. 

622/65/RM/2013 Úprava postupu při prodeji pozemků z majetku města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit úpravu opatření "Postup při prodeji pozemků z majetku města" dle varianty B 
uvedené ve zprávě, včetně cenové pomůcky. 



II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 23.9.2013 

1.1. předložit "Postup při prodeji pozemků z majetku města" zastupitelstvu města ke 
schválení.  

623/65/RM/2013 Směna pozemků v lokalitě ul. Slovanská (Čelakovského)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
nedat souhlas ke směně pozemků v majetku města parc.č. 1787/1  a parc.č.1798/3 v k.ú. 
Slavkov u Brna dle předloženého návrhu směnné smlouvy společností Mirror Development, 
s.r.o.. 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
nedat souhlas ke směně pozemku v majetku města parc.č. 1787/1 v k.ú. Slavkov u Brna dle 
předloženého návrhu Ing. Petra Skřivánka z důvodu nezájmu o jím nabízený pozemek. 

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
nedat souhlas ke směně pozemků v majetku města parc.č. 1787/1 a parc.č.1798/3 v k.ú. 
Slavkov u Brna dle předloženého návrhu p. Jakuba Navrátila z důvodu nezájmu o jím 
nabízený pozemek. 

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
zvážit změnu usnesení zastupitelstva města z 11. mimořádného zasedání dne 12.8.2013 ze 
směny pozemků parc. č. 1787/1 a parc. č. 1798/3 v k.ú. Slavkov u Brna na jejich prodej z 
důvodu značného zájmu o jejich koupi.  

624/65/RM/2013 Prodej částí pozemku v prodloužení ul.Čelakovského - jih

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
dát souhlas k prodeji částí pozemku parc.č.1787/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna 
následujícím způsobem: 

1. Parc.č.1787/48 o výměře 375 m2 ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013  panu 
Stanislavu Střelcovi, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓formou 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po zápisu 
rozestavěné stavby RD do katastru nemovitostí. Nebude-li tato podmínka splněna do 3 
let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tato smlouva zanikne. Kupující 
uhradí před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě zálohu na kupní cenu ve výši 

2.800,-Kč/m2, t.j. celkem 1,050.000,-Kč a poměrnou část nákladů na vypracování 
geometrického plánu. Správní poplatek za podání návrhu na vklad uhradí kupující před 



podpisem vlastní kupní smlouvy.   

2. Parc.č.1787/49 o výměře 309 m2 ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013 panu 
Radovanu Kyjovskému, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓formou 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po zápisu 
rozestavěné stavby RD do katastru nemovitostí. Nebude-li tato podmínka splněna do 3 
let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tato smlouva zanikne. Kupující 
uhradí před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě zálohu na kupní cenu ve výši 

2.800,-Kč/m2, t.j. celkem 865.200,-Kč a poměrnou část nákladů na vypracování 
geometrického plánu. Správní poplatek za podání návrhu na vklad uhradí kupující před 
podpisem vlastní kupní smlouvy.   

3. Parc.č.1787/50 o výměře 345 m2 ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013  Ing.Radku 
Mrázovi, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ formou smlouv o budoucí kupní 

smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po zápisu rozestavěné stavby RD do 
katastru nemovitostí. Nebude-li tato podmínka splněna do 3 let od uzavření smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě, tato smlouva zanikne. Kupující uhradí před podpisem smlouvy 

o budoucí kupní smlouvě zálohu na kupní cenu ve výši 2.800,-Kč/m2, t.j. celkem 
966.000,-Kč a poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu. Správní 
poplatek za podání návrhu na vklad uhradí kupující před podpisem vlastní kupní 
smlouvy.  

4. Parc.č.1787/51 o výměře 162 m2 ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013   manželům 
Vítu a Soně Jeklovým, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓ 

Kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy kupní cenu ve výši 2.800,-Kč/m2, t.j. 
celkem 453.600,-Kč, poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu a 
správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.  

5. Parc.č.1787/52 o výměře 46 m2 ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013 panu Ivanu 
Smutnému▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ Kupující 

uhradí před podpisem kupní smlouvy kupní cenu ve výši 2.800,-Kč/m2, t.j. 
celkem 128.800, -Kč, poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu a 
správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.  

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 23.9.2013 

1.1. předložit zprávu o prodeji částí pozemku v prodloužení ulice Čelakovského - jih 
zastupitelstvu města. 


