
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 17. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 13.7.2015

502/17/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 16. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

165/7 ze 7. schůze RM - 05.02.2015
297/11/4 z 11. schůze RM - 08.04.2015
343/12/2 z 12. schůze RM - 22.04.2015
374/13, 377/13 z 13. schůze RM - 06.05.2015
422/15, 425/15, 426/15/I, 426/15/II 432/15, 453/15 z 15. schůze RM - 03.06.2015
459/16/I, 460/15/I, 461/16, 480/16, 481/16/1, 481/16/2, 495/16, 496/16/II, 501/16 z
16. schůze RM - 24.06.2015

vypouští ze sledování:

430/15/1 z 422/15 z 15. schůze RM - 03.06.201

další úkoly trvají.

503/17/RM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtová opatření č. 35 - 37 v následujícím znění:

RO č. 35 - Dotace MPZ
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace MPZ                                                                       815 000,00 Kč
Výdaje:
Navýšení položky - Podíl k dotaci MPZ (SÚPU)                                                       815 000,00 Kč

RO č. 36 - MěÚ - vratky záloh na plyn 2014
Příjmy:
Vratka za plyn MěÚ, PČR                                                                                           278 000,00 Kč
Výdaje:



Navýšení položky Č. 109 - Městský úřad - provoz                                                  278 000,00 Kč

RO č. 37 - Dotace SMO
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace SMO                                                                      249 300,00 Kč
Výdaje:
Navýšení položky - Svaz měst a obcí                                                                       249 300,00 Kč

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit rozpočtová opatření č. 35 - 37 zastupitelstvu města v předloženém znění.

Termín: 30.9.2015

504/17/RM/2015 Refinancování úvěrů města - návrh Zadávacích podmínek

I. Rada města schvaluje

1. zadávací podmínky k veřejné zakázce na výběr dodavatele na refinancování úvěru z roku
2011 na výstavbu Mateřské školy.

2. zadávací podmínky k veřejné zakázce na výběr dodavatele na refinancování úvěru z roku
2013 na pořízení nemovitosti SC Bonaparte.

3. zadávací podmínky k veřejné zakázce na výběr dodavatele na refinancování úvěru z roku
2013 na úhradu podílu na rekonstrukci SC Bonaparte.

II. Rada města jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání obálek na výběr dodavatele na refinancování úvěrů
v následujícím složení:

Člen komise                                   Náhradník

Ing. Marie Jedličková                       Michal Boudný
Mgr. Martina Leitnerová                  Mgr. Bohuslav Fiala
Bc. Libor Eliáš                                   Mgr. Petr Kostík
Ing. Simona Vaňková                       Bc. Jarmila Cenková

III. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové



1.1. zveřejnit  zadávací  podmínky pro  výběr  dodavatele  a  oslovit  následující  bankovní
instituce  s  výzvou  k  podání  nabídky  na  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  -
refinancování výše uvedených úvěrů dle schválených zadávacích podmínek:

Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P. O. BOX 839, IČ: 45317054,

Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782,

GE Money Bank, a. s., Vyskočilova 1422/1a Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 25672720.

Termín: 17.7.2015

505/17/RM/2015 Zpráva o kontrole výherních hracích přístrojů za I. pololetí 2015

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o provedené kontrole výherních hracích přístrojů za I. pololetí 2015.

506/17/RM/2015 Návrh na účast v elektronické dražbě

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s účastí v elektronické dražbě (i s jejími podmínkami), ve které by město Slavkov u
Brna získalo do svého majetku pozemky parc. č. 5001 orná půda o výměře 1.234m2; parc. č.
5013 ostatní plocha o výměře 215m2 a parc. č. 5014 orná půda o výměře 807m2, vše v k.ú.
Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit návrh na účast v elektronické dražbě zastupitelstvu města.

Termín: 24.8.2015

507/17/RM/2015 Eurovia - darovací smlouva

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy se společností EUROVIA CS, a.s. IČ: 452 74 924 ve věci nabytí
staveništních buněk na pozemku parc. č. 2713/1 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. v  případě  uzavření  darovací  smlouvy  se  společností  EUROVIA  CS,  a.s.  zveřejnit



záměr výpůjčky staveništních buněk umístěných na pozemku parc.č. 2713/1 v k.ú.
Slavkov u Brna.

Termín: 31.7.2015

508/17/RM/2015 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1133 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Malý

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 1133 trvalý travní porost
o výměře cca 165m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města žádost o prodej části pozemku parc. č. 1133 v k.ú.
Slavkov u Brna.

Termín: 31.8.2015

509/17/RM/2015 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 354/17 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Doubek

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku parc. č. 354/17 o velikosti cca 130m2 v k.ú. Slavkov u Brna,
která je barevně vyznačena v návrhu GP, do vlastnictví společnosti M plus s.r.o., sídlem 28.
pluku 624/9,  Praha -  Vršovice,  IČ:26228921 a pana  Martina Doubka,░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za odhadní cenu 800,-Kč/m2 pod stavbou o výměře cca 90m2  a

600,-Kč/m2 vedle stavby o výměře cca 40m2, kde náklady související s prodejem (správní
poplatek za návrh na vklad, geometrický plán a znalecký posudek č. 1325-34/2015) uhradí
žadatel, to vše za podmínky předchozího uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část
poz.  p.č.  2719/1  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  schválené  zastupitelstvem  města  usnesením
č. 26/2/ZM/2014 dne 16.12.2014.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh na výkup části pozemku parc. č. 354/11 v k.ú. Slavkov u Brna o velikosti

117m2  za  cenu  300,-Kč/m2  dle  přiloženého  grafického  nákresu.  Náklady  související  s
nabytím uhradí město.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu k projednání zprávu týkající se prodeje části pozemku parc.
č. 354/17 v k.ú. Slavkov u Brna a návrh na výkup části  pozemku parc. č. 354/11 v
k.ú. Slavkov u Brna.



Termín: 30.9.2015

510/17/RM/2015 Žádost o prodej skládky komunálního odpadu

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 5574 a parc. č. 5572 v k.ú. Slavkov u Brna, na
nichž se v minulosti nacházela skládka komunálního odpadu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit žádost o prodej skládky komunálního odpadu zastupitelstvu města.

Termín: 30.9.2015

511/17/RM/2015 Rekonstrukce ulice Smetanova III.etapa - Slavkov u Brna

I. Rada města rozhoduje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o tom, že jako nejvhodnější nabídka na
akci  "Rekonstrukce  ulice  Smetanova  III.  etapa  -  Slavkov  u  Brna"  byla  podána nabídka
uchazeče EUROVIA CS,  a.s.  Národní  138/10,  110 00 Praha,  IČ:  45274924 s  nabídkovou
cenou 4 483 252,76 Kč vč. DPH.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se subjektem Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha, IČ:
45274924 na stavební práce na akci "Rekonstrukce ulice Smetanova III. etapa - Slavkov u
Brna"  za  cenu  4  483  252,76  Kč.  vč.  DPH  v  předloženém  znění  za  podmínky  zajištění
financování.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se subjektem Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, 110
00 Praha, IČ: 45274924 na stavební práce na akci "Rekonstrukce ulice Smetanova
III. etapa - Slavkov u Brna" za cenu 4 483 252,76 Kč vč. DPH v předloženém znění
za podmínky zajištění financování.

Termín: 31.7.2015

512/17/RM/2015 Komunitní sům seniorů

I. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ruší proces veřejné zakázky na akci:



"Slavkov u Brna - Komunitní dům seniorů - studie"

513/17/RM/2015 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - oprava potoka

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemcích města parc.č. 4487,
4502, 3791/201, 4692 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Povodí Moravy,
s.p., ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  k  realizaci  akce  "Nížkovický  potok,
Slavkov u Brna, oprava koryta (400m)" na pozemcích města parc.č. 4487, 4502, 3791/201,
4692 v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dohody o podmínkách vybudování stavby se Povodí Moravy, s.p.,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

Termín: 31.7.2015

514/17/RM/2015 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - VaK Vyškov

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemcích města parc.č. 1238/1 a
1252 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Vodovody a kanalizace Vyškov
a.s.,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  k  realizaci  oprav  kanalizačních  stok,  v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dohody o podmínkách vybudování stavby se společností Vodovody
a kanalizace Vyškov a.s., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 31.7.2015

515/17/RM/2015 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN BD č. 3 M plus"

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. 354/29 ostatní plocha, 354/17 orná půda, 357/6 zahrada, 357/5
zahrada,  v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené situace (stavba



s názvem "Slavkov, kabel NN BD č. 3 M plus") 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. 354/29 ostatní plocha, 354/17
orná půda, 357/6 zahrada, 357/5 zahrada v k. ú. Slavkov u Brna v majetku
města dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN BD č. 3 M
plus") v předloženém znění.

Termín: 31.8.2015

516/17/RM/2015 Žádost o zpevnění proluky Zámecká a zpřístupnění zahrad k RD z ulice Špitálská

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
jednat s žadateli o nabytí částí jejich pozemků a to parc. č. 892, 894, 896/1 v k.ú. Slavkov u
Brna do vlastnictví města za účelem zřízení obslužné přístupové komunikace.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit žádost o zpevnění proluky ulice Zámecká a zpřístupnění zahrad k RD z ulice
Špitálská do zastupitelstva města.

Termín: 30.9.2015

517/17/RM/2015 Výpověď z nájmu - společnost Rostěnice a.s.

I. Rada města ukládá

1. Mgr. Petru Kostíkovi

1.1. jednat  se  společností  Rostěnice  a.s.,  sídlem  Rostěnice  49,  682  01  Rostěnice  -
Zvonovice, IČ: 63481821 o ukončení nájmu pozemku parc.č . 4990 orná půda v k.ú.
Slavkov u Brna formou dohody od 01.10.2015.

Termín: 31.7.2015

518/17/RM/2015 Žádost o užívání veřejného prostranství

I. Rada města bere na vědomí
užití  veřejného prostranství  panem Hynkem Teclem, ░░░░  ░░░  ve  Svojsíkově  parku  ve



Slavkově u  Brna ke čtení Bible Kralické.

519/17/RM/2015 Vymáhání smluvní pokuty - IMOS Brno, a. s.

I. Rada města souhlasí
s podáním žaloby u příslušného soudu na zaplacení smluvní pokuty proti společnosti IMOS
Brno, a. s. dle předložené zprávy.  

520/17/RM/2015 Kolotoče - 2016

I. Rada města souhlasí
s  hostováním  a  s  umístěním  atrakcí  Národní  kolotočové  společnosti  provozovatele
Vlastislava  Schulze,  Dufkovo  nábřeží  16,  619  00  Brno,  IČO:  105  46  405,  v  aleji  ulice
Kaunicova ve Slavkově u Brna při Dnech Slavkova a Svatourbánských hodech v roce 2016.

521/17/RM/2015  Změna  výše  nájemného  u  nově  zrekonstruovaných  bytů  na  ulici  Fügnerova
č.p.109

I. Rada města schvaluje
nájemné v bytě č. 2 a v bytě č. 8 na ulici Fügnerova 109, ve Slavkově u Brna, ve výši 60,- Kč/
m2.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu bytu č.  2, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, o
velikosti  1  +kk  a  celkové  výměře  26,20  m2  v  sazbě  nájemného  60,-  Kč  /m2  a
pronájmu bytu č. 8, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, o velikosti 2 + kk a celkové
výměře 49,10 m2 v sazbě nájemného 60,- Kč/m2.

Termín: 15.7.2015

522/17/RM/2015 Žádost o výměnu bytu - Čmielová Alena

I. Rada města materiál odkládá.

523/17/RM/2015 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - Laštůvková Ilona

I. Rada města neschvaluje
prodloužení  nájemního vztahu k 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  vyklizení  bytu  č.  2,  Zlatá  Hora  1237,  Slavkov  u  Brna  a  zveřejnit  záměr
pronájmu uvolněného obecního bytu.

Termín: 31.7.2015

524/17/RM/2015 Žádost o převod práv a povinností k bytu s finanční spoluúčastí - Blecha Lukáš

I. Rada města souhlasí
s převodem práv a povinností dle smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu
a převodu k bytu č. 3, Litavská 1484, Slavkov u Brna a související smlouvy o půjčce, z pana
Blechy Jaroslava, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pana Blechu Lukáše,░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  .  V  případě  uvedeného  převodu  práv  a  povinností  souhlasí  s
uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 3, Litavská 1484, Slavkov u Brna, s panem Blechou
Lukášem s účinností od 1.8.2015.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření smluv souvisejících s převodem práv a povinností dle smlouvy o
účasti  na výstavbě bytu,  jeho následném nájmu a převodu k bytu č.  3,  Litavská
1484, Slavkov u Brna.

Termín: 31.7.2015

525/17/RM/2015 Zveřejnění záměru pronájmu

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově polikliniky ve Slavkově
u Brna, Tyršova č.p. 324 v  I. NP. Jedná se o místnost č. 2.33 o výměře 20,20 m2 - prostory

ordinace a dále místnost č. 2.13; 2.14 - temná komora a chodba o celkové ploše 15,3 m2 - z
toho činí předmět nájmu 1/5 podíl.
 Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné je
stanoveno za plochu o výměře 20,20 m2 v sazbě 900,- Kč/m2/rok / místnost č. 2.33/,  za

plochu o výměře 1,5 m2  v sazbě 900,- Kč/m2/rok/ místnost č. 2.14/ a dále za plochu 1,5 m2

v sazbě 450,- Kč/m2/rok/ místnost č. 2.13/.

II. Rada města ukládá



1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  zveřejnění  záměru  pronájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  v  budově
polikliniky ve Slavkově u Brna, Tyršova č.p. 324 v  I. NP.

Termín: 15.7.2015

526/17/RM/2015 Zajištění úklidových prací v prostorách sloužících k podnikání

I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.  15  ke  smlouvě  o  nájmu  nebytových  prostor  a  dohody  o  způsobu
vypořádání  finančních  závazků,  vyplývajících  ze  smlouvy  o  sdružení  ze  dne 5.1.1994 ve
znění dodatků 1-14, s  nájemcem  Česká republika - Generální finanční ředitelství se sídlem
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město,  IČ: 72080043, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a dohody o
způsobu vypořádání finančních závazků, vyplývajících ze smlouvy o sdružení ze dne
5.1.1994 ve znění dodatků 1-14, s  nájemcem  Česká republika - Generální finanční
ředitelství se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město,  IČ: 72080043.

Termín: 30.7.2015

527/17/RM/2015 Čištění svodnice - zahájení VZ

I. Rada města schvaluje
zahájení procesu veřejné zakázky na stavební práce v rámci akce:  "Čištění svodnice v trati
Klínek k.ú. Slavkov u Brna" dle předložených podmínek.

II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů k předložení nabídky:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ: 46974687
Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ: 49975358
ROVINA, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 64508510

III. Rada města schvaluje
složení komisi pro otevírání a posouzení nabídek dle níže uvedeného návrhu:
Členové: Mgr. Marie Jedličková, Dagmar Živníčková, Petr Zvonek, Ing. Andrea Večerková,
Ing. Petr Lokaj
Náhradníci: Mgr. Petr Kostík, Ing. Ivan Charvát, Radoslav Lánský, Ing. Jaromír Kamínek,
Mgr. Miroslav Lstibůrek



528/17/RM/2015 Zápis z komise pro životní prostředí č. 11/2015

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 11/2015 z komise pro životní prostředí.

529/17/RM/2015 Žádost o úpravu rozpočtu - přijetí účelového příspěvku od zřizovatele, souhlas s
přijetím dotace z JMK, přijetí finanční podpory z rozpočtu JMK pro rok 2015

I. Rada města souhlasí
s úpravami rozpočtu ZSA v předloženém znění.

II. Rada města souhlasí
 s  přijetím schválené dotace z  rozpočtu JMK -  Napoleonské hry  ve výši  140.000 Kč pro
Zámek Slavkov - Austerlitz.

530/17/RM/2015 Žádost o úpravu rozpočtu - přijetí účelového příspěvku zřizovatele

I. Rada města souhlasí
s úpravou rozpočtu v předloženém znění.

531/17/RM/2015 Žádost o úpravu rozpočtu - přijetí účelového příspěvku zřizovatele

I. Rada města souhlasí
s úpravou rozpočtu příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz v předloženém znění.

532/17/RM/2015 ZŠ Komenského - stanovení úplaty ve školní družině

I. Rada města schvaluje
výši úplaty ve školní družině pro školní rok 2015/16 na 100 Kč za jedno dítě za jeden měsíc.

533/17/RM/2015 ZŠ Komenského - přijetí daru - lednička

I. Rada města souhlasí
s  přijetím sponzorského  daru  -  lednice  do  školní  družiny  Základní  školou  Komenského,
Slavkov u Brna. 

534/17/RM/2015 ZŠ Komenského - přijetí finančních prostředků - Hejtmanův pohár

I. Rada města schvaluje



přijetí  odměny ve  výši  10.000 Kč  za vítězství  ZŠ Komenského ve sportovní  soutěži
Hejtmanův pohár,

1. 

úpravu rozpočtu školy v souladu s důvodovou zprávou.2. 

535/17/RM/2015 Program 2. mimořádného zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 2. mimořádného zasedání zastupitelstva města Slavkova u Brna v předloženém
znění.


