
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 22.  řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 21.9.2015

646/22/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 21. schůze RM z období 2014-2018

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

• považuje za splněné body:

452/15/V z 15. schůze RM - 03.06.2015
462/16/1 z 16. schůze RM - 24.06.2015
537/18, 538/18, 539/18, 540/18, 548/18 z 18. schůze RM - 31.07.2015
561/19, 570/19, 571/19/1, 571/19/2 z 19. schůze RM - 10.08.2015
586/20/2, 587/20, 588/20, 590/20, 591/20, 594/20, 596/20 z 20. schůze RM - 24.08.2015
603/21, 605/21, 606/21, 607/21, 608/21, 609/21, 610/21, 611/21, 618/21, 624/21, 
625/21, 626/21, 629/21, 630/21, 632/21 z 21. schůze RM - 09.09.2015

• vypouští ze sledování:

562/19/IV z 19. schůze RM - 10.08.2015

• další úkoly trvají.

647/22/RM/2015 Ceník služeb 2016 ZS-A

I. Rada města schvaluje
Ceník služeb ZS-A pro rok 2016.

648/22/RM/2015 Ceník DDM Slavkov u Brna pro školní rok 2015/2016

I. Rada města schvaluje
Ceník zájmového vzdělávání DDM Slavkov u Brna pro školní rok 2015/2016.

649/22/RM/2015 Zpráva o připravenosti ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov na školní 
rok 2015/2016

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov na školní rok 
2015/2016.

650/22/RM/2015 ZŠ Komenského - připravenost školy



I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti ZŠ Komenského na školní rok 2015 / 16.

651/22/RM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtová opatření č. 50 - 53 v následujícím znění:

RO č. 50 - Financování projektů
Příjmy: 
Zařazení nové položky - Půjčka z FRR                                                                    1 500 000,00 
Kč
Výdaje:

Zařazení nové položky - Projekty IROP                                                                  1 500 000,00 

Kč

RO č. 51 - Dotace JMK - Vzpomínkové akce 2015
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace JMK - Vzpomínkové akce 2015                          1 000 000,00 
Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Vzpomínkové akce 2015                                                 1 000 000,00 
Kč

RO č. 52 - Dotace JMK - IC - Podpora služeb a tisk nových propagačních materiálů
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace JMK - ZS-A IC                                                        60 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek - ZS-A IC                                             60 000,00 Kč

RO č. 53 - Výnosy ze vstupného - kulturní akce
Příjmy:
Zařazení nové položky - Příjmy ze vstupného                                                        90 000,00 Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 122 - Činnost SC Bonaparte                                                      40 000,00 Kč
Zařazení nové položky - Oprava elektroinstalace                                                       50 000,00 
Kč

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1.předložit rozpočtová opatření č. 50 - 53 zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 30.9.2015

652/22/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK



I. Rada města schvaluje
smlouvu  s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, IČ: 70888337 o 
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v předloženém znění na realizaci projektu "Slavkov u Brna 
- stanice Hasičského záchranného sboru JMK a Sboru jednotky dobrovolných hasičů" na 
zpracování projektové dokumentace. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, 
IČ:70888337 o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v předloženém znění na realizaci 
projektu "Slavkov u Brna - stanice Hasičského záchranného sboru JMK a Sboru 
jednotky dobrovolných hasičů" na zpracování projektové dokumentace.

Termín: 16.10.2015

653/22/RM/2015 Cyklostezka Slavkov - Hodějice - majetkoprávní vypořádání s Římskokatolickou 
farností Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, jejímž předmětem bude směna části 

pozemku parc. č. 4353/1 orná půda o výměře cca 300m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví 

města Slavkov u Brna za část pozemku parc. č. 4332 orná půda o výmře cca 300m2 v k.ú. 
Slavkov u Brna ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, sídlem Malinovského 
2, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:61729710, dle přiložené mapy, v souvislosti se stavbou 
cyklostezky Slavkov u Brna - Hodějice bez finančního doplatku.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit zastupitelstvu města k projednání důvodovou zprávu týkající se 
majetkoprávního vypořádání s Římskokatolickou farnosti Slavkov u Brna v rámci 
stavby cyklostezky Slavkov u Brna - Hodějice.

Termín: 14.12.2015

654/22/RM/2015 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 836/1 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé 
Klaškovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s prodejem části městského pozemku parc. č. 836/1 ostatní plocha o výměře 

cca 10m2 v k.ú. Slavkov u Brna do majetku manželů Ing. Františka Klašky a paní Jitky 
Klaškové░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za cenu stanovenou oceněním č. 

3361-666-2015 ve výši 251,-Kč/m2, celkem tedy za 2.510,-Kč. Náklady související s 
převodem (správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, geometrický plán a 
ocenění č. 3361-666-2015) uhradí žadatelé.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit zastupitelstvu města k projednání žádost manželů Klaškových týkající se 

prodeje části pozemku parc. č. 836/1 o výměře cca 10m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 14.12.2015

655/22/RM/2015 Žádost o prodej pozemku parc. č. 2053 v k.ú. Slavkov u Brna - RD AUDO, spol. 
s.r.o.

I. Rada města nesouhlasí

se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 2053 orná půda o výměře 2449m2 v k.ú. 
Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit zastupitelstvu města k projednání žádost společnosti RD AUDO spol. s.r.o. o 
prodej pozemku parc. č. 2053 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 21.9.2015

656/22/RM/2015 Žádost o prodej pozemku parc. č. 2741/9 v k.ú. Slavkov u Brna - společnost 
LIKO-S a.s.

I. Rada města materiál odkládá.

657/22/RM/2015 Návrh na výkup pozemků parc. č. 5463 a parc. č. 5452 v k.ú Slavkov u Brna - pan 
Mařík

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 5463 lesní pozemek o výměře 1.226m2 a parc. č. 

5452 ostatní plocha o výměře 44m2, oba v k.ú. Slavkov u Brna do majetku města z 
vlastnictví pana Zdeňka Maříka░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za kupní cenu 

20,-Kč/m2 (celkem za 25.400,-Kč), kde náklady související s převodem předmětných 
nemovitostí (správní poplatek za návrh na vklad a daň z převodu nemovitostí) uhradí město.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit zastupitelstvu města k projednání návrh na úplatné nabytí (výkup) 
pozemků parc. č. 5463 a parc. č. 5452 v k.ú. Slavkov u Brna z majetku pana Zdeňka 
Maříka do vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 21.9.2015

658/22/RM/2015 Dohoda o podmínkách provedení stavby - manželé Majárkovi



I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o podmínkách provedení stavby na pozemku města Slavkov u Brna 
parc. č. 2260 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníků pana Patrika Majárka, 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a  paní Petry Majárkové░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ k 

realizaci stavby "Novostavba rodinného domu ve Slavkově u Brna na pozemku parc. č. 
2259", v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření dohody o podmínkách provedení stavby se stavebníky panem 
Patrikem Majárkem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a  paní Petrou Majárkovou░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 17.10.2014

659/22/RM/2015 Dohoda o podmínkách provedení stavby - mini knihovničky

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o podmínkách provedení stavby na pozemku města Slavkov u Brna 
parc. č. 3073/9 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka paní Heleny 
Přikrylové░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ k realizaci stavby "miniknihovničky", v 

předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření dohody o podmínkách provedení stavby se stavebníkem paní 
Helenou Přikrylovou░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . 

Termín: 16.10.2015

660/22/RM/2015 Nabídka společnosti E.ON Energie, a.s.

I. Rada města materiál odkládá.

661/22/RM/2015 PD pro provádění stavby Instalace kogenerační jednotky - Smlouva o dílo

I. Rada města materiál odkládá.

662/22/RM/2015 SC Bonaparte - rekonstrukce hlavního rozvaděče budovy

I. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.



zajistit zpracování dokumentace k rekonstrukci hlavního rozvaděče v budově SC 
Bonaparte na Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna, následně zajistit 
provedení rekonstrukce a revize rozvaděče.

Termín: 14.12.2015

663/22/RM/2015 Rekonstrukce toalet v budově SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
- uzavření smlouvy o dílo na realizaci rekonstrukce toalet ve foyer budovy Společenského 
centra Bonaparte (bourací, stavební, obkladačské práce včetně materiálu) se 
zhotovitelem Jiřím Šedým, Křižanovice 155, 685 01 Křižanovice, IČ: 72371609, za cenu díla 
210.526,- Kč včetně DPH,
- uzavření smlouvy o dílo na realizaci  rekonstrukce toalet ve foyer budovy Společenského 
centra Bonaparte (instalatérské práce včetně materiálu) se zhotovitelem Vítem Kubíčkem, 
Příční 583, 683 52  Křenovice, IČ: 11490314, za cenu díla 76.817,- Kč bez DPH.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.zajistit
- uzavření smlouvy o dílo na realizaci rekonstrukce toalet ve foyer budovy 
Společenského centra Bonaparte (bourací, stavební, obkladačské práce včetně 
materiálu) se zhotovitelem Jiřím Šedým, Křižanovice 155, 685 01 Křižanovice, IČ: 
72371609, za cenu díla 210.526,- Kč včetně DPH,
- uzavření smlouvy o dílo na realizaci  rekonstrukce toalet ve foyer budovy 
Společenského centra Bonaparte (instalatérské práce včetně materiálu) se 
zhotovitelem Vítem Kubíčkem, Příční 583, 683 52  Křenovice, IČ: 11490314, za cenu 
díla 76.817,- Kč bez DPH.

Termín: 25.9.2015

664/22/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - Vzpomínkové 
akce 2015

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi 
Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a městem Slavkov u Brna jako příjemcem 
v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města 
Slavkov u Brna, kterým budou přijaty poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu 
Jihomoravského kraje do rozpočtu města Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi 
Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a městem Slavkov u Brna jako 
příjemcem, za podmínky schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města 



Slavkov u Brna, kterým budou přijaty poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu 
Jihomoravského kraje do rozpočtu města Slavkov u Brna.

Termín: 20.10.2015

665/22/RM/2015 Smlouva o spolupráci při poskytování technické podpory IT

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o spolupráci při poskytování technické podpory IT mezi městem Slavkov u Brna 
jako zhotovitelem a příspěvkovou organizací Zámek Slavkov - Austerlitz jako objednatelem, 
v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci při poskytování technické podpory IT mezi 
městem Slavkov u Brna jako zhotovitelem a příspěvkovou organizací Zámek Slavkov 
- Austerlitz jako objednatelem, v předloženém znění. 

Termín: 30.9.2015

666/22/RM/2015 Plán výstav 2016 ZS-A

I. Rada města bere na vědomí
plán výstav v prostorách ZS-A pro rok 2016.

667/22/RM/2015 Žádost o souhlas s použitím prostředků rezervního fondu

I. Rada města souhlasí
s použitím prostředků rezervního fondu na nákup DDHM.

668/22/RM/2015 Žádost o navýšení kapacity školní jídelny při ZŠ Slavkov u Brna, Komenského 
nám. 495

I. Rada města schvaluje
navýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 906 na 1100 s 
účinností od 30.10.2015.

II. Rada města schvaluje
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro 
školní jídelnu, jejíž činnost vykonává Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 
495, okres Vyškov o zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 906 na 1100 v 
mimořádném termínu s účinností od 30.10.2015.

III. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému



1.1.podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství. 

Termín: 30.10.2015

669/22/RM/2015 Žádost o přijetí finančního daru

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek přijetí finančního daru od MUDr.Martina Hrozy, B.Němcové 228, 
Slavkov u Brna.


