
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 21.  řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 7.9.2015

602/21/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 20. schůze RM z období 2014-2018

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

• považuje za splněné body:

236/9 z 9. schůze RM - 11. 3. 2015
412/15 z 15. schůze RM - 03.06.2015
z 16. schůze RM - 24.06.2015
511/17/III, 517/17, 519/17, 524/17 ze 17. schůze RM - 13.07.2015
546/18, 547/18, 550/18, 553/18, 556/18/II z 18. schůze RM - 31.07.2015
566/19, 567/19, 573/19 z 19. schůze RM - 10.08.2015
z 20. schůze RM - 24.08.2015

• další úkoly trvají.

603/21/RM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtová opatření č. 47 - 49 v předloženém znění:

RO č. 47 - Přesun položek SÚPÚ
Výdaje:
Snížení položky č. 4 - Územní studie S1a - Pod Vinohrady                                      150 000,00 
Kč
Snížení položky č. 5 - Územní studie S1b - Lokalita Dlouhé 1                                 150 000,00 
Kč
Snížení položky č. 6 - Územní studie S1c - Lokalita Dlouhé 2                                 150 000,00 
Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 125 - Rezerva                                                                            450 000,00 
Kč

RO č. 48 - Rozpočtování příjmů
Příjmy:
Navýšení položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty DSH          21 300,00 
Kč
Navýšení položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty KT           126 000,00 
Kč



Navýšení položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty VV (3639) 13 400,00 
Kč
Navýšení - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty VV (3769)                 2 700,00 
Kč
Navýšení položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty MP            89 600,00 
Kč
Navýšení položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - ŽP, VV, OST.         59 000,00 
Kč
Navýšení položky - Věcná břemena                                                                               9 700,00 
Kč
Navýšení položky č. 31 - Příspěvky od obcí (pol 4121)                                           168 800,00 
Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 125 - Rezerva                                                                             490 500,00 
Kč

RO č. 49 - Odvody z loterií a jiných podobných her
Příjmy:
Navýšení položky - Odvod z loterií a jiných podobných her                                   127 000,00 Kč
Navýšení položky - Odvod z výherních hracích přístrojů                                     2 191 000,00 
Kč
Výdaje:
Navýšení položky - Rezerva z VHP                                                                         2 318 000,00 
Kč

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1.předložit rozpočtová opatření č. 47 - 49 zastupitelstvu města ke schválení v 
předloženém znění.

Termín: 30.9.2015

604/21/RM/2015 Postupná obnova zámku + jiné návrhy projektů z IROP

I. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1.předložit na radu města před zasedáním zastupitelstva města návrh rozpočtového 
opatření na zajištění dokladů k žádostem o dotaci uvedených projektů, které lze 
financovat z dotačních fondů ve výši 2.500.000,-Kč.

Termín: 21.9.2015

605/21/RM/2015 Program rozvoje města na rok 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Program rozvoje města na rok 2015 a delší období v předloženém znění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit do ZM návrh Programu rozvoje města na rok 2015 v předloženém znění.

Termín: 21.9.2015

606/21/RM/2015 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1238/1 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé 
Hrubí

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku parc. č. 1238/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 

cca 24m2 manželům Ladislavovi a Věře Hrubým░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░ za jednotkovou obvyklou cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1336-45/2015 ve 

výši 1.500,-Kč/m2 za část pozemku, který se nachází se pod stavbou rodinného domu a ve 
výši 800,- Kč/m2 za část pozemku, který je užíván jako zahrada. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit k projednání zastupitelstvu města Slavkov u Brna žádost manželů Ladislava 
Hrubého a Věry Hrubé o prodej části pozemku parc. č. 1238/1 v katastrálním území 
Slavkov u Brna.

Termín: 30.9.2015

607/21/RM/2015 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 760/4 v k.ú. Slavkov u Brna - paní 
Brázdilová

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zrušit své usnesení č. 82/4/ZM/2015 přijatého na 4. zasedání zastupitelstva města dne 
15.06.2015.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit prodej části pozemku parc. č. 760/4 zahrada o výměře cca 60m2 v k.ú. Slavkov u 
Brna z vlastnictví města do vlastnictví paní Veronice Brázdilové░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle přiloženého návrhu geometrického plánu, za cenu obvyklou ve 

výši 418,66 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem č. 3256-001-2015 a za podmínky 
vybudování předzahrádky s pergolou do jednoho roku od podpisu smlouvy. Náklady spojené 
s převodem nemovitosti (znalecký posudek č. 3256-001-2015, geometrický plán a správní 
poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí) uhradí žadatelka.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit výše uvedenou zprávu týkající se žádosti paní Brázdilové do zastupitelstva 
města.

Termín: 30.9.2015



608/21/RM/2015 Žádost o prodej pozemků v lokalitě Zelnice I.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zveřejnit záměr prodeje části městských pozemků parc. č. 354/18  o výměře cca 

177m2; parc.č. 354/29 o výměře cca 160m2; parc.č. 354/18 o výměře cca 177m2 a 

parc.č.354/23 o výměře cca 70m2 v k.ú. Slavkov u Brna, dle přiložené mapy.

Termín: 11.9.2015

609/21/RM/2015 Prodej části pozemku parc. č. 1238/1 v k.ú. Slavkov u Brna - E.ON Distribuce a.s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 1238/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o 

výměře 21m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti E. ON Distribuce a.s., F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 za celkovou kupní cenu ve výši 

6.070,-Kč (tj. 289,-Kč/m2). Náklady související s převodem nemovitosti (znalecký posudek 
č. 3357-102-2015 a správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí) uhradí 
kupující.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit k projednání zastupitelstvu města žádost společnosti E.ON Distribuce a.s. o 

prodej části pozemku parc. č. 1238/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 21m2.

Termín: 30.9.2015

610/21/RM/2015 Návrh na výkup části pozemku parc. č. 1083/49 v k.ú. Hodějice - pan Ing.Pavel 
Šindelář

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na výkup části pozemku parc. č. 1083/49 orná 

půda v k.ú. Hodějice o výměře cca 83,3 m2, dle přiložené situace, za navrhovanou kupní 

cenu ve výši 20,-Kč/m2, celkem tedy za částku 1.666,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit zastupitelstvu města k projednání návrh na na uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě, jejímž předmětem bude výkup části pozemku parc. č. 1083/49 v k.ú. 
Hodějice, jehož vlastníkem je pan Ing. Pavel Šindelář.

Termín: 30.9.2015

611/21/RM/2015 Směna pozemků se společností GOLF INVEST AUSTERLITZ a.s.



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zrušit své usnesení č. 16/2/MZM/2015 přijatém na druhém mimořádném zasedání dne 
31.07.2015.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu městských pozemků a to pozemek parc. č. 1085/12 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 222m2 za jednotkovou cenu ve výši 526,-Kč/m2; zastavěnou část pozemku 

parc. č. 1085/23 o výměře 176m2 za jednotkovou cenu ve výši 526,-Kč/m2; část travnaté 

plochy pozemku parc. č. 1085/23 o výměře 275m2 za jednotkovou cenu ve výši 376,-Kč/m2

a pozemek parkoviště parc. č. 1085/24 o výměře 124m2 za jednotkovou cenu ve výši 

321,-Kč/m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna; za pozemek parc. č. 1089/26  o výměře 501m2 v k.ú. 

Slavkov u Brna oceněn jednotkovou cenou ve výši 376,-Kč/m2, jehož vlastníkem je 
společnost GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s., sídlem Na golfovém hřišti 1020, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČO: 63495201, dle předložených geometrických plánů č. 2996-130/2014 a č. 3120-
192/2015, s finančním vyrovnáním rozdílu hodnoty směňovaných nemovitostí dle 
odhadních cen a to ve výši 164.026,- Kč, kterou zaplatí společnost GOLF INVEST 
AUSTERLITZ, a.s. ve prospěch města Slavkov u Brna.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit výše uvedenou zprávu týkající se směny pozemků se společností GOLF 
INVEST AUSTERLITZ, a.s. do zastupitelstva města.

Termín: 30.9.2015

612/21/RM/2015 Dohoda o podmínkách provedení stavby - GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o podmínkách provedení stavby na pozemcích města Slavkov u Brna 
parc. č. 1085/1, 1085/6 a 1085/12 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka 
společnosti GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░   k realizaci stavby "Přístavba golfového baru a venkovní odpaliště", v předloženém 

znění za podmínky předchozího uzavření směnné smlouvy řešící vlastnické vztahy k 
pozemkům na nichž se stávající a budoucí stavba nachází. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření dohody o podmínkách provedení stavby se společností GOLF INVEST 
AUSTERLITZ, a.s., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v předloženém 

znění. 

Termín: 16.10.2015

613/21/RM/2015 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Hrubá"

I. Rada města schvaluje



uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemku parc. č. 1131 ostatní plocha v k. ú. 
Slavkov u Brna, který je v majetku města dle přiložené situace (stavba s názvem 
"Slavkov, kabel NN Hrubá") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 
společností  E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemku parc. č. 1131 ostatní plocha 
v k. ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města dle přiložené situace 
(stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Hrubá") v předloženém znění.

Termín: 30.9.2015

614/21/RM/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE 
GasNet s.r.o. - investor stavby pan Novoměstský

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene ze dne 30.04.2014 se 
společností RWE GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, ░░░░ ░░░ , na základě kterého bude 
doplněn pozemek  parc. č. 2580 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Prodloužení STL 
plynovodu včetně plynovodní přípojky pro novostavbu autoservisu, dílny a garáží, investor p.Josef 

Novoměstský, číslo stavby 65880 ") dle přiloženého geometrického plánu, jako budoucí služebný pozemek.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene ze dne 
30.04.2014 s RWE GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, ░░░░ ░░░ , kterým bude 
pozemek  parc. č. 2580 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Prodloužení STL 
plynovodu včetně plynovodní přípojky pro novostavbu autoservisu, dílny a garáží, investor p.Josef 
Novoměstský, číslo stavby 65880 ") dle přiloženého geometrického plánu, doplněn jako budoucí 
služebný pozemek.

Termín: 30.9.2015

615/21/RM/2015 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 11.06.2012 - společnost Rostěnice a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 11.06.2012 se společností Rostěnice a.s., 
sídlem Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČO: 63481821 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.



zajistit uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 11.06.2012 se společností 
Rostěnice a.s., sídlem Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČO: 63481821v 
předloženém znění.

Termín: 30.9.2015

616/21/RM/2015 Pronájem pozemku parc. č. 1078/3 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé Čižmárovi

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu s manžely Jaroslavem Čižmárem a Marcelou 
Čižmárovou░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pozemek parc. č. 1078/3 

zahrada o výměře 1324m2 v k.ú. Slavkov u Brna za roční nájemné ve výši  530,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.uzavřít Smlouvu o zemědělském pachtu s manžely Jaroslavem Čižmárem a Marcelou 
Čižmárovou░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pozemek parc. č. 

1078/3 zahrada o výměře 1324m2 v k.ú. Slavkov u Brna za roční nájemné 530,-Kč.

Termín: 30.9.2015

617/21/RM/2015 Návrh na zpoplatnění reklamních poutačů

I. Rada města schvaluje
nájem za umístění reklamních poutačů ve výši 2 000,- Kč vč. DPH/ běžný rok/pole plotu i 
započaté pole na plotech v ulicích Husova par. č. 70 a Kollárova par. č. 686/1. 

II. Rada města pověřuje
odbor IR Městského úřadu ve Slavkově u Brna uzavíráním nájemních smluv, jejichž 
předmětem bude umístění reklamních poutačů, nájemné bude stanoveno ve výši 2 000,- Kč 
vč. DPH/ běžný rok/pole plotu i započaté pole na plotech v ulicích Husova na pozemku parc. 
č. 70 a Kollárova na pozemku parc. č. 686/1, vše v katastrálním území Slavkov u Brna.

618/21/RM/2015 Žádost o souhlas s instalací mini knihovničky

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.
předložit radě města ke schválení návrh dohody o podmínkách vybudování stavby s 
paní Helenou Přikrylovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ na umístění stavby 

"mini knihovničky" na zelené ploše u Penny marketu na parcele č.3073/ 9, která je ve 
vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 16.10.2015

619/21/RM/2015 Nové parkovací stání pro ZTP na ul. Litavská



I. Rada města ukládá

1. Bc. Dagmar Janebové

1.1.projednat předložený návrh dopravního značení s Policií ČR. 

Termín: 14.10.2015

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1.v případě kladného stanoviska a stanovení DZ zajistit realizaci navrženého 
dopravního značení. 

Termín: 29.4.2016

620/21/RM/2015 Smlouva VaK - srážkovné - stavební dvůr

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění dešťových vod č. PRIHL-2011-01-000518 se 
společností Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov v 
předloženém znění.

621/21/RM/2015 Nákup elektřiny - OSI

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci se společností Organizačně správní institut o.p.s., Lidická 
718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 na zajištění dodávky elektrické energie pro rok 2016 v 
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření smlouvy o spolupráci se společností Organizačně správní institut 
o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 na zajištění elektrické energie 
pro rok 2016 v předloženém znění.

Termín: 21.9.2015

622/21/RM/2015 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.6-2015

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

623/21/RM/2015 Ochrana prostředí velkého rybníka ve Slavkově u Brna

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

624/21/RM/2015 Program regenerace MPR a MPZ - veřejnoprávní smlouvy



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření předložených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace - příspěvku v 
rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a  městských památkových 
zón s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, Malinovského 2, Slavkov u Brna, IČ 
61729710 a s Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně Zichové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1.předložit zastupitelstvu města ke schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace - příspěvku v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a  městských památkových zón s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, 
Malinovského 2, Slavkov u Brna, IČ 61729710 a s Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně 
Zichové, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 15.9.2015

625/21/RM/2015 Přidělení bytů na ulici Fügnerova č.p.109

I. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 8, Fügnerova 109, 684 01 Slavkov u Brna, paní Bohuslavě Urbanové, trvale 
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 

1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60,- Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 2, Fügnerova 109, 684 01 Slavkov u Brna, paní Drahomíře Kneslové, trvale 
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░ Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a 

nájemné stanoveno ve výši 60,- Kč/m2.
Jako náhradníka schvaluje rada města slečnu Anetu Šmerdovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░ ░ za shodných podmínek.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1.zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Bohuslavou Urbanovou, trvale bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

Termín: 15.9.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1.zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Drahomíru Kneslovou, trvale bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░

Termín: 15.9.2015

626/21/RM/2015 Žádost HZS JmK o snížení nájemného v roce 2016

I. Rada města schvaluje



snížení nájemného pro rok 2016 na 1,- Kč za užívání budovy požární stanice Malinovského 
986, Slavkov u Brna, pro Českou republiku - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, 
se sídlem Brno, Zubatého 1, PSČ 614 00, IČ: 70884099.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1.zajistit uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 
30.12.2012 s Českou republikou- Hasičským záchranným sborem Jihomoravského 
kraje, se sídlem Brno, Zubatého 1, PSČ 614 00, IČ: 70884099, v předloženém znění.

Termín: 30.9.2015

627/21/RM/2015 Režim provozu kotelny Zlatá Hora

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. informovat o režimu provozu kotelny odběratele tepla.

Termín: 30.9.2015

628/21/RM/2015 Čištění svodnice v trati Klínek k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města 
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci "Čištění svodnice v trati Klínek 
k.ú. Slavkov u Brna" rozhoduje o vyloučení nabídky uchazeče Ladislava Vaška , Okružní 
4184/7, 586 01 Jihlava, IČ: 634 51 964, z dalšího procesu zadávání veřejné zakázky z 
důvodu  nesplnění kvalifikačních předpokladů.

II. Rada města 
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje, že nejvýhodnější nabídka na 
akci "Čištění svodnice v trati Klínek k.ú. Slavkov u Brna"  byla předložena uchazečem EDMA 
s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice, IČ 255 58 391.

III. Rada města schvaluje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci "Čištění svodnice v trati Klínek 
k.ú. Slavkov u Brna" uzavření smlouvy o dílo s uchazečem EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 
Drnovice, IČ 255 58 391 za nabídkovou cenu 338.473,60 Kč vč. DPH. 

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1.zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci "Čištění svodnice v trati Klínek k.ú. Slavkov u 
Brna" s uchazečem EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice, IČ 255 58 391 za 
nabídkovou cenu 338.473,60 Kč vč. DPH. 



Termín: 30.9.2015

629/21/RM/2015 Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb 
pro rok 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních 
služeb pro rok 2016.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1.předložit Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních 
služeb pro rok 2016 zastupitelstvu města.

Termín: 21.9.2015

630/21/RM/2015 Spolufinancování sociálních služeb v roce 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit systém spolufinancování sociálních služeb  pro občany Slavkovska, který se zakládá 
na aktuálně platných Pravidlech řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje 

pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a zavázat se poskytnout 
dotace na služby zařazené do minimální sítě služeb v povinném % podílu a maximální výši 
uvedené  v tabulce pro každou službu. Dotace se poskytnou za podmínky, že služby úspěšně 
projedou dotačním řízením Jmk a ORP Slavkov u Brna.

Poskytovatel Druh služby
  Povin. podíl  

obcí 
           z toho Slavkov Dotace 2016

% %

Rodinná pohoda, o.s. Vyškov raná péče 20 20 72000

Rodinná pohoda, o.s. Vyškov SAS pro rodiny s dětmi 20 20 120000

Rodinná pohoda, o.s. Vyškov SAS pro seniory a ZP 20 10 40000

Rodinná pohoda, o.s. Vyškov centrum denních služeb 8 8 44000

Rodinná pohoda, o.s. Vyškov odlehčovací služba 8 2 48000

DCH Brno, Obl. charita Hodonín centrum denních služeb 8 8 85040

DCH Brno, Obl. charita Hodonín charitní poradna 5 2,5 18709

DCH Brno, Obl. charita Hodonín pečovatelská služba 20 10 495000

DCH Brno, Obl. charita Tišnov chráněné bydlení Skryje 8 8/1 26645

DCH Brno, Obl. charita Tišnov soc. rehabilitace Skryje 20                  20/1 16685

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové



1.1.předložit zprávu o spolufinancování sociálních služeb v roce 2016 k projednání 
zastupitelstvu města.

Termín: 21.9.2015

631/21/RM/2015 Smlouva o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO č. 2015-002 se 
společností AQE advisors, a. s., IČ: 26954770, se sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 1944/31, 
PSČ  602 00, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtového opatření č. 43 - MěÚ 
čerpání rezervy zastupitelstvem města Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO č. 
2015-002 se společností AQE advisors, a. s., IČ: 26954770, se sídlem Brno, třída Kpt. 
Jaroše 1944/31, PSČ  602 00, v předloženém znění, po splnění podmínky pro 
uzavření smlouvy.

Termín: 30.9.2015

632/21/RM/2015 Program pro poskytování příspěvků na práci s mládeží

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Program pro poskytování příspěvků z odvodů z loterií a jiných podobných her na 
podporu činnosti organizací pracujících s mládeží včetně povinných formulářů dle 
předloženého návrhu s tím, že roční částka zůstane ve výši 10% z přijatých odvodů z loterií 
a jiných podobných her za předchozí rok, maximálně 300.000,-Kč.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.předložit Program pro poskytování příspěvků z odvodů z loterií a jiných podobných 
her na podporu činnosti organizací pracujících s mládeží včetně povinných 
formulářů ke schválení zastupitelstvu města Slavkov u Brna.

Termín: 15.9.2015

633/21/RM/2015 Sochy v zámeckém parku

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu a souhlasí s navrženým postupem.

634/21/RM/2015 Zápach z vepřína



I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé za užívání 
pozemků ve vlastnictví města Slavkov u Brna ing. Pavlem Maradou v souvislosti s 
jeho provozem živočišné zemědělské výroby v jižní části města Slavkov u Brna.

Termín: 30.9.2015

2. Michalu Boudnému

2.1. jednat s panem ing. Pavlem Maradou o možnostech ukončení provozu zemědělské 
živočišné výroby v jižní části města Slavkov u Brna a o uzavření nájemní smlouvy, 
jejímž předmětem budou pozemky ve vlastnictví města Slavkov u Brna, které ing. 
Pavel Marada fakticky užívá.

Termín: 30.9.2015

635/21/RM/2015 Žádost o pronájem nebytových prostor SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v přízemí budovy č.p. 126 na poz. p. č. 966 v k. ú. Slavkov u 

Brna (Společenské centrum Bonaparte), která je součástí pozemku parc. č. 966 v katastrálním území Slavkov u Brna, o 

celkové výměře 422 m2 s panem Jaroslavem Kuchyňkou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za podmínek 

uvedených v přiloženém návrhu smlouvy.

636/21/RM/2015 Návrh na rozšíření kapacit Městské policie ve Slavkově u Brna

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

637/21/RM/2015 Zápis z jednání komise pro sport a volný čas

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit přípravu projektové dokumentace skateparku ve variantě č. 1 podle studie 
ateliéru LIVINGSTAV z 6/2015 a zajistit projednání připomínek komise pro sport a 
volný čas s projektantem.

Termín: 31.10.2015

638/21/RM/2015 Rozpočtové opatření TSMS č. 1/2015

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření TSMS č. 1/2015 v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.



639/21/RM/2015 Zápis z porady ředitelů slavkovských škol a školských zařízení s vedením města

I. Rada města bere na vědomí
zápis z porady ředitelů slavkovských škol a školských zařízení s vedením města.

II. Rada města neschvaluje
vydání parkovacích karet pro slavkovské školy a školská zařízení.

640/21/RM/2015 Žádost o výjimku z počtu žáků

I. Rada města uděluje
Základní škole Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov výjimku z počtu žáků v páté třídě 
na školní rok 2015/2016.

641/21/RM/2015 Žádost o souhlas s použitím prostředků rezervního fondu

I. Rada města materiál odkládá.

642/21/RM/2015 ZŠ Komenského - navýšení kapacity školní jídelny

I. Rada města schvaluje
převedení prostředků RF na IF ve výši

1. 157.000 Kč na přípravné práce,
2. 450.000 Kč na zakoupení konvektomatu,
3.   80.000 Kč na zakoupení řezačky masa.

643/21/RM/2015 SLUŽEBNÍ CESTA - DOLNÍ RAKOUSKO

I. Rada města schvaluje
zahraniční služební cestu Mgr. Evy Oubělické, DiS. do Dolního Rakouska dne 14. září 2015.

644/21/RM/2015 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

• považovat za splněné body:

36/3/I, 51/3, 55/3, 59/3/III z 3. řádného zasedání ZM - 23.03.2015
77/4, 78/4, 79/4, 80/4, 81/4, 84/4, 85/4 z 4. řádného zasedání ZM - 15.06.2015

• vypustit ze sledování:

57/3 z 3. řádného zasedání ZM - 23.03.2015

• vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.



645/21/RM/2015 Program 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna

I. Rada města 
schvaluje program 5. řádného zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


