
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 80. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 23.4.2014

1022/80/RM/2014 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z  1.  až 79.  schůze RM z období
2010-2014

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

považuje za splněné body:

883/75 ze 75. schůze RM - 05.02.2014
944/77 z 77. schůze RM - 05.03.2014
962/78/3,  963/78,  965/78,  968/78,  969/78,  970/78,  971/78/1,  971/78/2,  972/78/1,
972/78/2, 972/78/3, 973/78/1, 973/78/2, 973/78/3, 974/78, 989/78 z 78. schůze RM -
26.13.2014
111/57 z 57. schůze MRM - 03.04.2014
996/79, 999/79, 1017/79, 1018/79 ze 79. schůze RM - 09.04.2014

další úkoly trvají.

1023/80/RM/2014 Zpráva o činnosti odboru živnostenský úřad za rok 2013

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odboru obecní živnostenský úřad za rok 2013.

1024/80/RM/2014 Závod motocyklů do vrchu - MK Austerlitz,o.s.

I. Rada města souhlasí

1. s pořádáním závodu motocyklů do vrchu AusterliCzHillCup 6 slavkovskými serpentinami
ve dne 7.6.2014.

2. s  vedením  objížďky  po  místních  komunikacích  ve  Slavkově  u  Brna  v  souvislosti  s
uzavírkou silnice III/0476 ve dne 7.6.2014 při závodech motocyklů do vrchu.

II. Rada města schvaluje
uzavření předložené dohody o užití pozemků s MK Austerlitz,  o.s.  se sídlem Lomená 709,
Slavkov u Brna, IČ: 26989301.



1025/80/RM/2014 Mobilní stánek - Slavkovský pivovar

I. Rada města souhlasí
s umístěním prodejního stánku společnosti Slavkovský pivovar s.r.o.,  se sídlem Slovanská
758,  684 01  Slavkov u Brna,  IČ:  293 13 678 k prodeji  slavkovského piva na Palackého
náměstí  v  termínu  28.6.2014  za  podmínky,  že   se  společnost  Slavkovský  pivovovar,
s.r.o.,  doloží  předchozí  písemné  souhlasné  stanovisko  pořadatele  Mistrovství  České  a
Slovenské republiky v silniční cyklistice k umístění stánku.

1026/80/RM/2014 Věcné břemeno pro E.ON - ulice Čelakovského

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s  E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, ░░░░ ░░░ , na pozemcích parc. č. 12/1, 1940, 1806, 3788, 1744,
1742,  1650/43,  1859/1,  1848,  1826,  1805/1,  3789,  1783/1,  1787/30,  1800/1,  1799/1 a
1650/40 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov, ul. Čelakovského přípolož NN")
v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  s   E.ON  Distribuce,  a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, na pozemcích parc. č.
12/1, 1940, 1806, 3788, 1744, 1742, 1650/43, 1859/1, 1848, 1826, 1805/1, 3789,
1783/1,  1787/30,  1800/1,  1799/1  a  1650/40  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna  (stavba
s názvem "Slavkov, ul. Čelakovského přípolož NN")

Termín: 31.5.2014

1027/80/RM/2014 Zpráva o činnosti odboru vnitřních věcí za rok 2013.

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí za rok 2013.

1028/80/RM/2014 Žádost o prodej části pozemku - Ing. Matucha

I. Rada města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků par. č. 1787/1 a č. 1798/3 v k.ú. Slavkov u
Brna a postupuje záměr zastupitelstvu města.

II. Rada města Ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. projednat v komisi pro rozvoj města zadání pro zpracování studie využití území (poz.
p.č. 1787/1, 1787/3 v k.ú. Slavkov u Brna).

Termín: 30.5.2014

1029/80/RM/2014 Žádost o směnu pozemků - p. Jeřábek

I. Rada města nesouhlasí
se  zveřejněním  záměru  směny  části  pozemku  parc.  č.  4241  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace v k. ú. Slavkov u Brna z majetku města a postupuje záměr zastupitelstvu města.

1030/80/RM/2014 Zápis z komise pro rozvoj města č. 15-2014

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města č. 15-2014.

1031/80/RM/2014 Bytový komplex - Kaunicův dvůr - petice

I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit radě města návrh SKR stav, s.r.o., na rozsah své investice - stavebních celků
na pozemcích města.

Termín: 7.5.2014

1.2. zajistit  veřejné  projednání  projektového  záměru  společnosti  SKR  stav  "Bytový
komplex - Kaunicův dvůr" za účasti investora, účastníků petice, členů orgánů města.

Termín: 7.5.2014

1032/80/RM/2014 Kupní smlouva Kaláb - návrh dodatku č.3

I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit Kaláb - stavební firma, s.r.o. k vyjádření návrh řešení dodatku č. 3 ke kupní
smlouvě  ze  dne  7.4.2008  v  tom  smyslu,  že  obousměrná  komunikace  do  ulice
Nerudova bude dokončena před zahájením III.  etapy, nejpozději však do 3 let od
ukončení II. etapy výstavby RD a to pod sankcí 5 mil. Kč.

Termín: 31.5.2014



1033/80/RM/2014 Lomená - výběr zhotovitele

I. Rada města
na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  na  akci:  "Rekonstrukce  místní
komunikace ulice Lomená - Slavkov u Brna" rozhoduje o vyloučení uchazeče GREGOR CZ,
s.r.o., Koněvova 26/141, 130 00 Praha, IČ: 279 38 999, z dalšího procesu zadávání veřejné
zakázky.

II. Rada města
na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  na  akci:  "Rekonstrukce  místní
komunikace ulice Lomená - Slavkov u Brna" rozhoduje o vyloučení uchazeče SVÍTIL PLUS
s.r.o.,  Vychodilova 16,  616 00 Brno,  IČ:  253 24 942,  z  dalšího procesu zadávání veřejné
zakázky.

1034/80/RM/2014 SVJ Nádražní 1153, 1154 - žádost o pronájem pozemků

I. Rada města projednala
předloženou  zprávu  a  v  případě  trvání  zájmu  SVJ  Nádražní  1153,  1154  na  výstavbě
parkovacích  stání  doporučuje  jednat  o  podmínkách  výstavby  dle  doporučení  odboru  IR
uvedeného ve zprávě.

1035/80/RM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - Ing. Matyáš

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc.
č. 2213/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Ing. Jiřího Matyáše, ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  ,  k provedení stavby "Kanalizační přípojka pro pozemek ve
Slavkově, Smetanova parc. č. 2263, 2264".

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Ing. Jiřím Matyášem, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .

Termín: 15.5.2014

1036/80/RM/2014 Žádost o změnu tržního řadu - MVDr. Babayan

I. Rada města schvaluje
 nařízení, kterým se mění nařízení č. 1/2013 Tržní řád, v předloženém znění.



1037/80/RM/2014 Žádost o veřejné prostranství - Ing. Zouhar

I. Rada města nesouhlasí

s užívání veřejného prostranství na ul. Husova před provozovnou čp. 16 v rozsahu 5 m2.

1038/80/RM/2014 Návrh zřízení nového dětského hřiště

I. Rada města souhlasí
s instalací  hracích prvků v  celkové hodnotě do 50.000 Kč  vč.  21% DPH  na ploše retenční

nádrže na konci ul. Tyršova na parcele č. 3190/1.

1039/80/RM/2014 Žádost o poskytnutí prostor v aleji - MHJ

I. Rada města souhlasí
 s poskytnutím prostor v aleji pro pořádání přeboru MHJ v požárním sportu družstev mužů a
žen v termínu 3.5.2014.

1040/80/RM/2014 Stav rozpracovanosti PD - Obnova místních komunikací

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

1041/80/RM/2014 Žádost o odprodej bytů v domě na sídlišti Nádražní 1191

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nezveřejňovat záměr prodeje bytů na sídlišti Nádražní 1191, Slavkov u Brna.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit žádost o odprodej bytů v domě na sídlišti Nádražní 1191, Slavkov u Brna, na
jednání zastupitelstva města.

Termín: 16.6.2014

1042/80/RM/2014 Výměna bytu - Ing. Syslová

I. Rada města schvaluje
výměnu bytu Ing.  Aleny  Syslové,  trvale  bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  .  Ing.  Alena
Syslová vrátí zpět městu byt č. 8, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna a bude jí nově přidělen byt
č. 3, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva na pronájem bytu č. 3, Zlatá Hora
1229, Slavkov u Brna, bude  s Ing. Alenou Syslovou uzavřena na dobu neurčitou a nájemné



stanoveno v  souladu s cenovou mapou.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Zlatá Hora 1229, Slavkov u
Brna, s Ing. Alenou Syslovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

Termín: 1.5.2014

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 8, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna.

Termín: 5.5.2014

1043/80/RM/2014 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - Štěrbová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.  1 k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2013 k bytu č.  7,  Bučovická 187,
Slavkov  u  Brna,  uzavřené  s  paní  Janou  Štěrbovou,  bytem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.4.2017, za smluvní nájemné

ve výši 55,50 Kč/m2.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření  dodatku č.  1  k  nájemní  smlouvě ze dne 30.4.2013 k bytu č.  7,
Bučovická 187, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Janou Štěrbovou, bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.4.2017,

za smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.

Termín: 15.5.2014

1044/80/RM/2014 Pořízení užitkového automobilu

I. Rada města schvaluje
pořízení užitkového automobilu do maximální výše kupní ceny 150.000 Kč.

1045/80/RM/2014 Pronájem nebytových prostor SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
uzavření krátkodobé nájemní smlouvy (29 dnů) na nebytové prostory I. podzemního podlaží
(sportbar,  sportoviště a související prostory) s nájemcem Petrem Hlaváčem, bytem ░░░░



░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČO: 756 00 111, za nájemné 35.000,-Kč+DPH + úhradu služeb
8.000,-Kč.

II. Rada města Ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. vyžádat  od  všech  uchazečů  podrobnou  koncepci  využití  celých  nabízených  prostor  (podnikatelský  záměr  s
uvedením zdrojů financování).

Termín: 7.5.2014

1046/80/RM/2014 Odstranění stromu v havarijním stavu

I. Rada města ukládá
řediteli TSMS zajistit odstranění poškozeného stromu v termínu do 23. května 2014.

1047/80/RM/2014 Projekt Destination Napoleon

I. Rada města bere na vědomí informaci
o projektu trasy Destination Napoleon.

II. Rada města ukládá
Zámku  Slavkov  -  Austerlitz  předložit  podrobnou  koncepci  využití  projektu  Destination
Napoleon včetně finančních nároků na rozpočet města, resp. ZSA.
 

1048/80/RM/2014 Žádost o přijetí finančního daru

I. Rada města schvaluje
Mateřské  škole  Zvídálek  přijetí  finančního  daru  ve  výši  7.200,-Kč  od  společnosti
Lohmann&Rauscher, s.r.o., se sídlem Slavkov u Brna, Bučovická 256, PSČ 684 01, IČ:188 25
869, dle předložené zprávy.

1049/80/RM/2014 Schválení peněžního daru pro DDM

I. Rada města schvaluje
příspěvkové organizaci města Dům dětí a mládeže prijetí peněžního daru v hodnotě 10.000

Kč  pro  atletický  kroužek  DDM  od  společnosti  Pharm  Partners  s.r.o.,  Táborská

224/129, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 29254582.

.

1050/80/RM/2014 Otevřený dopis ministrovi školství



I. Rada města schvaluje
připojení  města  k  otevřenému  dopisu  ministrovi  školství  za  zachování  základních  škol
praktických.

1051/80/RM/2014 Návrh na odměnu řediteli TSMS

I. Rada města schvaluje
odměnu pro ředitele TSMS.

1052/80/RM/2014 Různé

I. Rada města schvaluje
změnu obsazení  delegace  do  Slawkowa ve  dnech 2.-5.52014  tak,  že  namísto  paní  Jany
Kyjovské se cesty zúčastní paní Marie Kostíková.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi

1.1. prověřit  možnosti spolupráce s vysokými školami při zpracování koncepce veřejné
zeleně ve městě.

Termín: 21.5.2014


