
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 16.  řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 24.6.2015

456/16/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 15. schůze RM z období 2014-2018

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

• považuje za splněné body:

139/6 z 6. schůze RM - 21.01.2015
280/10/II z 10. schůze RM - 25.03.2015 
327/12, 328/12, 329/12, 330/12, 332/12, 334/12, 336/12/II, 337/12 z 12. schůze RM - 
22.4.2012
24/11/III z 11. schůze MRM - 29.04.2015
368/13, 375/13, 384/13 z 13. schůze RM - 06.05.2015
388/14/III, 389/14, 395/14 z 14. schůze RM - 20.05.2015
25/12, 26/12, 27/12, 28/12/I, 31/12 z 12. schůze MRM - 25.05.2015
404/15, 405/15/III, 406/15, 407/15, 408/15, 409/15, 410/15, 414/15, 421/15, 427/15/I, 
427/15/II, 428/15, 429/15, 430/15/II, 441/15, 446/15, 447/15, 448/15 z 15. schůze RM - 
03.06.2015

• další úkoly trvají.

457/16/RM/2015 Návrh na refinancování úvěrů města Slavkov u Brna

I. Rada města souhlasí

s refinancováním úvěrů města Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1.předložit návrh zadávacích podmínek na refinancování úvěrů města.

Termín: 31.7.2015

458/16/RM/2015 Rekonstrukce ulice Smetanova III.etapa - Slavkov u Brna

I. Rada města materiál odkládá.

459/16/RM/2015 Prodej části pozemku parc. č. 1238/1 v k.ú. Slavkov u Brna - E.ON Distribuce a.s.



I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1238/1 ostatní plocha o 

výměře 21m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 15.7.2015

460/16/RM/2015 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 354/17 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Doubek

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 354/17 orná půda o výměře cca 

130m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 15.7.2015

461/16/RM/2015 Směna pozemků se společností GOLF INVEST AUSTERLITZ a.s.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zveřejnit záměr směny pozemku parc. č. 1085/12 zastavěná plocha a nádvoří, části 
pozemků parc. č. 1085/6 ostatní plocha a parc. č. 1085/1 trvalý travní porost, v k.ú. 

Slavkov u Brna o výměře cca 800m2 dle přiložené situace.

Termín: 16.7.2015

462/16/RM/2015 Ukončení nájemní smlouvy - společnost REISTAV s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s výpovědí nájemní smlouvy ze dne 08.04.2009 uzavřené mezi městem Slavkov u Brna jako 
pronajímatelem a společností REISTAV s.r.o., sídlem Slovanská 340, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ: 26917289, jako nájemcem, v šestiměsíční výpovědní lhůtě, dle přiloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1.projednat s jednatelem společnosti REISTAV s.r.o., sídlem Slovanská 340, 684 01 
Slavkov u Brna, IČ: 26917289, způsob úhrady dluhu.

Termín: 31.7.2015

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1.doručit výpověď nájemní smlouvy ze dne 08.04.2009 společnosti REISTAV s.r.o., 
sídlem Slovanská 340, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 26917289, dle přiloženého návrhu.

Termín: 31.8.2015



463/16/RM/2015 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN CMC HEATING"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, 
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se 
pozemků parc. č. 1643/6 a parc. č. 1643/24 oba ostatní plocha v k. ú. Slavkov u 
Brna v majetku města dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN 
CMC HEATING") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
s  E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ 28085400, týkající se pozemků parc. č. 1643/6 a parc. č. 1643/24 oba 
ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené situace 
(stavba s názvem "Slavkov, kabel NN CMC HEATING") v předloženém znění.

Termín: 31.7.2015

464/16/RM/2015 Obnova jižní rampy

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: "Postupná obnova zámku Slavkov 
u Brna - jižní rampa SO 05" se společností TOGET s.r.o., Nežárská 618, 198 00 Praha v 
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: "Postupná obnova zámku 
Slavkov u Brna - jižní rampa SO 05" se společností TOGET s.r.o., Nežárská 618, 198 
00 Praha v předloženém znění.

Termín: 30.6.2015

465/16/RM/2015 Podnět pana Červenky na připojení

I. Rada města 
nemá připomínky k budoucímu rozšíření sjezdu na parkoviště ze silnice III/4191 a k 
vybudování přístupové účelové komunikace k nemovitostem ve vlastnictví pana Ivana 
Červenky, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , parc. č. 2704, 2705, 2706 a 2710 v k.ú. Slavkov u 

Brna. Konečný souhlas orgánů města bude vydán na základě předložené projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí, která bude řešit samotné připojení a budoucí využití 
areálu.

466/16/RM/2015 ZŠ Komenského - retenční nádrž - zahájení VZ



I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.projednat navržené technické řešení likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského v 
komisi pro rozvoj města.

Termín: 31.7.2015

467/16/RM/2015 Komunitní dům seniorů - studie

I. Rada města ruší
své usnesení č. 420/15/RM/2015 ze dne 3.6.2015 ve věci veřejné zakázky na zajištění 
studie Komunitního domu seniorů.

II. Rada města schvaluje
zahájení veřené zakázky na služby na akci "Slavkov u Brna - Komunitní dům seniorů" dle 
předložených podmínek. 

III. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení podání nabídek:

1/ Ing.arch.Zdeněk Fránek, Sloupečník 1981/86, 678 01 Blansko IČ:105 31 335

2/ nazemi architekti, Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Jugoslávská 92, 613 00 Brno - Černá Pole, IČ: 724 501 51

3/ Ing.arch. Adam Horák, Průchodní 2, Brno 602 00, IČ: 72451271

4/ Atelier RAW s.r.o., Domažlická 12, 612 00 Brno, IČ: 28299442

468/16/RM/2015 Žádost o umístění stánku

I. Rada města souhlasí
s poskytnutím veřejného prostranství společnosti  Slavkovský pivovar s.r.o., U Mlýna 1422, 
684 01 Slavkov u Brna na Palackého náměstí u městské kašny k umístění stánku s prodejem 
piva a limonády dne 27.6.2015 od 8 do 18 hod.

469/16/RM/2015 Zápis z komise pro rozvoj města č.5-2015

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.5-2015.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zahájit po vyjádření ŘSD jednání s vlastníky komunikací I/50, II/416 a III/0507 ve 
věci mimoúrovňového křížení silnic I/50 a II/416 u ulice Špitálská ve více variantách 
s posouzením dopadu na majetkoprávní vztahy, stavebně technické řešení a 
financování. Vypracované varianty opět předložit komisi k posouzení. 

Termín: 13.7.2015

470/16/RM/2015 Územní studie S1a, S1b, S1c



I. Rada města materiál odkládá.

471/16/RM/2015 Žádost o schválení a podporu při pořádání sportovních a společenských akcí 
Austerlitz Adventure, o.s. v roce 2015

I. Rada města bere na vědomí
konání akce Slavkovský devítiboj 2014 dne 27.6.2015 a souhlasí se zapůjčením areálu 
slavkovského stadiónu dle žádosti Austerlitz Adventure, o.s., se sídlem Mánesova 434, 
Slavkov u Brna, IČ: 48828713.

II. Rada města bere na vědomí
konání akce Austerlitzman 2015 aneb triatlon pro každého dne 29.8.2015 ve Slavkově u 
Brna a souhlasí s propůjčením plaveckého bazénu dle žádosti Austerlitz Adventure, o.s., se 
sídlem Mánesova 434, Slavkov u Brna, IČ: 48828713.

III. Rada města souhlasí
s konáním lampionového průvodu dne 21.11.2015 ve Slavkově u Brna a vyhovuje žádosti 
o bezplatné zapůjčení 3 ks pivních setů Austerlitz Adventure, o.s., se sídlem Mánesova 434, 
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 48828713.

IV. Rada města ukládá

1. Petru Zvonkovi

1.1.technicky zajistit výše uvedené akce.

Termín: 21.11.2015

2. Mgr. Martině Leitnerové

2.1.zajistit uzavírku náměstí po dobu konání Lampionového průvodu na náměstí.

Termín: 21.11.2015

V. Rada města souhlasí
s využitím městské policie při zajištění bezpečnosti na komunikacích na výše uvedených 
akcích.

472/16/RM/2015 Žádost pana Petra Zvonka o partnerství Města na akci Gulach open

I. Rada města souhlasí
s podporou města na akci Gulach open 15.8.2015 formou bezúplatného zapůjčení 
městského pódia, parketu, zvukové a světelné aparatury a schvaluje využití městských 
reklamních ploch na propagaci akce.

II. Rada města uděluje
souhlas s užitím městského znaku a loga na plakáty a ostatní reklamní poutače na akci 
Gulach open 2015.

473/16/RM/2015 Návrh na pokrytí koupaliště bezplatným WIFI signálem

I. Rada města souhlasí



s předloženým návrhem společnosti VIVO Connection, spol. s. r. o., na pokrytí koupaliště ve 
Slavkově u Brna bezplatným WIFI signálem.

474/16/RM/2015 Zahraniční cesta do Darney

I. Rada města schvaluje
zahraniční služební cestu ve dnech 26.6.-29.6.2015 na ceremonii 97. výročí vzniku 
československých vojenských jednotek a Dne ozbrojených sil ČR do družebního města 
Darney pro paní Hanu Nectoux Frkalovou - členku komise pro zahraniční spolupráci a 
schvaluje použití hasičského vozidla Ford Transit 350 a úhradu pohonných hmot 
dobrovolným hasičům na cestu do Darney a zpět.

475/16/RM/2015 Určení platu ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Slavkova u 
Brna

I. Rada města určuje
plat řediteli příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova u Brna panu Petru 
Zvonkovi dle přiloženého platového výměru. 

476/16/RM/2015 Zveřejňování smluv

I. Rada města materiál odkládá.

477/16/RM/2015 Personální standard OSPOD - stanovení počtu zaměstnanců

I. Rada města stanovuje
v souladu s § 102, odst.2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností od 1.9.2015 
zachování celkového počtu zaměstnanců v městském úřadu na současných 64.

478/16/RM/2015 Změna organizačního řádu

I. Rada města materiál odkládá.

479/16/RM/2015 Termíny a program RM a ZM na II. pol. 2015

I. Rada města schvaluje
předložený návrh termínů a programu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na 
II. pololetí roku 2015.

480/16/RM/2015 Pronájem prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání místnost č. 2.17 v I. NP na 
poliklinice ve Slavkově u Brna, Malinovského 551, s MUDr. Václavem Ondřichem, trvale 
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░



Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné 

stanoveno ve výši 900,- Kč/m2/rok s přepočtem na 1 ordinanční den v týdnu.  

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1.zajistit uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání místnost č. 2.17 v I. 
NP na poliklinice ve Slavkově u Brna, Malinovského 551, s MUDr. Václavem 
Ondřichem, trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Termín: 31.8.2015

481/16/RM/2015 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - Burianová, Petrů

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.06.2014 k bytu č. 8, sídliště Nádražní 

1193, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Renatou Burianovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.06.2018 za 

smluvní nájemné 60,- Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.06.2014 k bytu č. 62, Polní 1444, 

Slavkov u Brna, uzavřené s paní Zuzanou Petrů, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou za smluvní nájemné 55,50 

Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1.zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.06.2014 k bytu ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ s paní Renatou Burianovou.

Termín: 15.7.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1.zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.06.2014 k bytu ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ s paní Zuzanou Petrů.

Termín: 15.7.2015

482/16/RM/2015 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - Laštůvková Ilona

I. Rada města neschvaluje
prodloužení nájmu bytu č. 2, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna, paní Iloně Laštůvkové, trvale 
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

II. Rada města ukládá



1. Bc. Jitce Charvátové

1.1.zajistit v zákonné tříměsíční lhůtě úkony potřebné k vyklizení bytu č. 2, Zlatá Hora 
1237, Slavkov u Brna.

Termín: 31.7.2015

483/16/RM/2015 Návrh dodatku - srážkové vody

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám na pronájem prostor sloužících k podnikání na 
poliklinice ve Slavkově u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám na pronájem prostor sloužících k podnikání pro 
budovy Koláčkovo nám. 727, Palackého nám. 89, Palackého nám. 65 a Palackého nám. 123
ve Slavkově u Brna, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1.zajistit uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám na pronájem prostor sloužících k 
podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna v předloženém znění.

Termín: 31.8.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1.zajistit uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám na pronájem prostor sloužících k 
podnikání pro budovy Koláčkovo nám. 727, Palackého nám. 89, Palackého nám. 65 a 
Palackého nám. 123 ve Slavkově u Brna, v předloženém znění.

Termín: 31.8.2015

484/16/RM/2015 Zápisy z jednání školské rady ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova

I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 2/2015 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 
495, okres Vyškov a zápis č. 2/2015 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, 
Tyršova 977, okres Vyškov.

485/16/RM/2015 Žádost o vrácení nájemného - Ing. Syslová Alena

I. Rada města neschvaluje

vrácení nájemného Ing. Aleně Syslové, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za byt č. 8, 

Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá



1. Bc. Jitce Charvátové

1.1.zajistit vyplacení uhrazených záloh na služby Ing. Aleně Syslové za byt č. 8, Zlatá 

Hora 1237, Slavkov u Brna.

Termín: 15.7.2015

486/16/RM/2015 Přiznání osobního příplatku ředitelce DDM

I. Rada města určuje
osobní příplatek ředitelce Domu dětí a mládeže Mgr. Janě Bangové v navržené výši, s 
účinností od 1.6.2015.

487/16/RM/2015 Žádost o úpravu rozpočtu - přijetí dotace IC

I. Rada města schvaluje
úpravu rozpočtu ZSA v předloženém znění.

488/16/RM/2015 Uvolnění odměn

I. Rada města určuje
ředitelce příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz Mgr. Evě Oubělické, 
DiS, odměnu v navržené výši.

489/16/RM/2015 Plnění usnesení č. 423/15/RM/2015 Veřejné záchodky

I. Rada města materiál odkládá.

490/16/RM/2015 ZŠ Komenského - napojení rezervního fondu

I. Rada města schvaluje
navýšení položky  "použití RF (dary-projekty) - vybavení počítačové učebny" v rozpočtu 
školy o 150.000 Kč na nákup počítačů do učebny pro výuku informatiky v souladu s 
důvodovou zprávou. 

491/16/RM/2015 ZŠ Komenského - ukončení projektu - informace

I. Rada města souhlasí
s převedením zbylých prostředků z projektu do rezervního fondu školy (dary-projekty) v 
souladu s důvodovou zprávou.

492/16/RM/2015 Žádost o souhlas s použitím prostředků rezervního fondu

I. Rada města schvaluje
použití finančních prostředků do výše 60 000 Kč z rezervního fondu školy na monitoring 
sytému odpadů v budově školy.



493/16/RM/2015 Prázdninový provoz - uzavření mateřské školy

I. Rada města bere na vědomí
uzavření MŠ Zvídálek v pondělí 31.8.2015.

494/16/RM/2015 Památník obětem dvou světových válek ve 20. století

I. Rada města bere na vědomí
podnět k vybudování památníku obětem dvou světových válek ve 20. století a ukládá Mgr. 
Petru Kostíkovi projednat tuto záležitost s panem Bedřichem Malečkem.

495/16/RM/2015 Servisní smlouva projektu "Efektivní elektronický úřad"

I. Rada města schvaluje
uzavření servisní smlouvy Efektivní elektronický úřad města Slavkov u Brna se společností C 
SYSTEM CZ a. s., IČ: 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00  Brno, v 
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.zajistit uzavření servisní smlouvy Efektivní elektronický úřad města Slavkov u 
Brna se společností C SYSTEM CZ a. s., IČ: 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 
840/10, Židenice, 636 00  Brno, v předloženém znění.

Termín: 1.7.2015

496/16/RM/2015 Žádost pana Kuchyňky o změnu výše nájemného

I. Rada města nesouhlasí
se snížením nájemného nájemci panu Jaroslavu Kuchyňkovi za prostory sloužící k 
podnikání nacházející se v budově Společenského centra Bonaparte dle jeho návrhu. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.zveřejnit záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání (prostory sloužící jako 
squashové kurty, posilovna, solárium) nacházejících se v budově Společenského 
centra Bonaparte.

Termín: 20.7.2015

497/16/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 35 - Výběrové řízení ul. Smetanova

I. Rada města materiál odkládá.



498/16/RM/2015 Dotační monitoring - návrh smlouvy

I. Rada města materiál odkládá.

499/16/RM/2015 ZŠ Komenského - odprodej stavebního materiálu

I. Rada města bere na vědomí
odprodej nepotřebného materiálu.

500/16/RM/2015 Zpráva o letním prázdninovém provozu DDM Slavkov u Brna

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

501/16/RM/2015 Vzpomínkové akce - žádost o dotaci

I. Rada města schvaluje
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění Vzpomínkových akcí 
2015.


