
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 23.  řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 5.10.2015

670/23/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 22. schůze RM z období 2014-2018

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

• považuje za splněné body:

390/14/I z 14. schůze RM - 20.05.2015
463/16, 482/16/II z 16. schůze RM - 24.06.2015
515/17/II, 523/17 z 17. schůze RM - 13.07.2015
569/19 z 19. schůze RM - 10.08.2015
586/20/1, 593/20, 599/20 z 20. schůze RM - 24.08.2015
604/21, 625/21/2, 631/21 z 21. schůze RM - 07.09.2015
651/22, 657/22, 658/22, 665/22 z 22. schůze RM - 21.09.2015

• vypouští ze sledování:

598/20 z 20. schůze RM - 24.08.2015

• další úkoly trvají.

671/23/RM/2015 Žádost o dotaci - Tennis club Austerlitz

I. Rada města materiál odkládá.

672/23/RM/2015 Mateřská škola Karolínka - žádost o příspěvek na rok 2016

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1.zařadit příspěvek Mateřské škole Karolínka ve Slavkově u Brna ve výši 177 600,00 Kč 
do návrhu rozpočtu města na rok 2016.

Termín: 11.12.2015

673/23/RM/2015 Řešení pohledávek města Slavkov u Brna - Prime Legal

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.



II. Rada města souhlasí

s řešením veřejnoprávních pohledávek města Slavkov u Brna 
prostřednictvím společnossti PRIME LEGAL advokátní kancelář, s. r. o. a Exekutorského 
Úřadu - Plzeň Město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudním exekutorem, se sídlem Lochotínská 18, 
301 00 Plzeň, IČ: 29092931 a souhlasí s předáním pohledávek těmto subjektům.

III. Rada města pověřuje

starostu města k udělení Plné moci Mgr. Lukáši Zscherpovi, advokátovi  AK, PRIME LEGAL 
advokátní kancelář s. r. o, sídlem Plzeň, Lochotínská 18, 301 00 Plzeň, IČ: 29092931, k 
zastupování v exekučních řízeních týkajících se vymáhání veřejnoprávních pohledávek 
města Slavkov u Brna.

674/23/RM/2015 Platební terminály

I. Rada města souhlasí

se zavedení stacionárního platebního terminálu na pokladně města a mobilního terminálu 
pro Městskou policii od roku 2016.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1.zařadit finanční prostředky ve výši 40 000,00 Kč do rozpočtu Městského úřadu 
(položka poplatky bance) k úhradě poplatků ze zavedení bankovních terminálů.

Termín: 11.12.2015

675/23/RM/2015 Dodatek č. 8 - Česká spořitelna a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 8 s Českou spořitelnou a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 
PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1.zajistit uzavření dodatku č. 8 s Českou spořitelnou a.s., se sídlem Praha 4, 
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, v předloženém znění.

Termín: 30.10.2015

676/23/RM/2015 ZŠ Komenského - rozpočtové změny

I. Rada města schvaluje



rozpočtová opatření tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě.

677/23/RM/2015 MŠ Zvídálek - Zpráva o připravenosti

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o připravenosti Mateřské školy Zvídálek na školní rok 2015-16.

678/23/RM/2015 ZUŠ Fr. France - Připravenost ZUŠ

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti ZUŠ Františka France v předloženém znění.

679/23/RM/2015 Zpráva o připravenosti DDM na školní rok 2015/2016

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravenosti DDM na školní rok 2015/2016

680/23/RM/2015 Žádost o prodej pozemků parc. č. 343/2, 343/3 a 343/4 v k.ú. Slavkov u Brna - 
společnost KRODOS SERVIS a.s.

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 343/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

136m2 a části pozemku parc. č. 343/2 ostatní plocha o výměře cca 100m2 v k.ú. Slavkov u 
Brna, dle přiložené mapy, dokud nebude vyřešeno majetkoprávní vypořádání k pozemku 
parc. č. 343/3, jehož vlastníkem je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit radě města vést jednání o úplatném převodu pozemku parc. č. 343/3 ostatní plocha o 

výměře 45m2 v k.ú. Slavkov u Brna s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit k projednání zastupitelstvu města žádost o prodej pozemků v lokalitě 
autobusového nádraží od společnosti KRODOS SERVIS a.s.

Termín: 14.12.2015

681/23/RM/2015 Žádost o prodej části pozemků parc. č. 3750/69 a 3750/29 v k.ú. Slavkov u Brna - 
manželé Novotní

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1.zveřejnit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 3750/69 orná půda o výměře cca 

78m2 a parc. č. 3750/29 orná půda o výměře cca 7m2 v k.ú. Slavkov u Brna, dle 
přiložené mapy.

Termín: 9.10.2015

682/23/RM/2015 Žádost o prodej pozemku parc. č. 3750/69 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Šafránek

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3750/69 orná půda o výměře cca 5m2

v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapy.

Termín: 9.10.2015

683/23/RM/2015 Žádost o prodej pozemků v lokalitě Zelnice I.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit prodej části pozemků parc. č. 354/18  o výměře cca 177m2; parc.č. 354/29 o 

výměře cca 160m2 v k.ú. Slavkov u Brna vyznačené v přiložené mapě z vlastnictví města 
Slavkov u Brna do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Zelnice 1547 a 1548 ve 
Slavkově u Brna, sídlem Slavkov u Brna, Zelnice I 1547, PSČ 684 01, IČ: 29306019; za kupní 

cenu ve výši 375,-Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitostí (správní poplatek za 
návrh na vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán) uhradí žadatel.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit prodej části pozemků parc.č. 354/18 o výměře cca 177m2 a parc.č. 354/23 o 

výměře cca 70m2 v k.ú. Slavkov u Brna vyznačené v přiložené mapě, z vlastnictví města 
Slavkov u Brna do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Zelnice 1545 a 1546 ve 
Slavkově u Brna, sídlem Slavkov u Brna, Zelnice 1545, PSČ 684 01,  IČ: 29248442; za 

kupní cenu ve výši 375,-Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitostí (správní 
poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán) uhradí žadatel.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit zastupitelstvu města zprávu týkající se prodeje části pozemků pod 
parkovištěm v lokalitě Zelnice I. v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 14.12.2015

684/23/RM/2015 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti v rámci akce "Rozšíření SV Vyškov - III. 
etapa, Větev střed"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., sídlem Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, 



IČ: 49454587, týkající se pozemků města, které jsou uvedeny v návrhu 
předložené smlouvy v článku I. v k. ú. Slavkov u Brna, dle přiloženého 
geometrického plánu č. 2822/10/2013 (stavba s názvem "Rozšíření SV 
Vyškov - III. etapa, Větev střed"), v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Vodovody a 
kanalizace Vyškov, a.s., sídlem Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 49454587, 
týkající se pozemků města, které jsou uvedeny v návrhu předložené smlouvy v článku 
I. v k. ú. Slavkov u Brna, dle přiloženého geometrického plánu č. 2822/10/2013 
(stavba s názvem "Rozšíření SV Vyškov - III. etapa, Větev střed"), v předloženém 
znění.

Termín: 30.11.2015

685/23/RM/2015 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Juráková"

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. 623 ostatní plocha v k. ú. 
Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, dle přiložené situace (stavba s názvem 
"Slavkov, kabel NN Juráková") 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 pozemků parc. č. 623 ostatní plocha v 
k. ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, dle přiložené situace 
(stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Juráková") v předloženém znění.

Termín: 31.10.2015

686/23/RM/2015 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Šafránek"

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 pozemků parc. č. 3750/89 a parc. č. 
3750/64, oba orná půda v k. ú. Slavkov u Brna, jejiž vlastníkem je město, dle 
přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Šafránek") 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 pozemků parc. č. 3750/89 a parc. č. 
3750/64, oba orná půda v k. ú. Slavkov u Brna, jejiž vlastníkem je město, 
dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Šafránek") 
v předloženém znění.

Termín: 31.10.2015

687/23/RM/2015 Infrastruktura ulice Lesní - DÚR

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy  o dílo na vypracování dokumentace pro územní řízení veřejné 
infrastruktury ul. Lesní se společností KNESL+KYNČL s.r.o., IČ: 479 12 481, se sídlem Brno - 
Ponava, Šumavská 416/15, PSČ  602 00, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření smlouvy  o dílo na vypracování dokumentace pro územní řízení 
veřejné infrastruktury ul. Lesní se společností KNESL+KYNČL s.r.o., IČ: 479 12 481, 
se sídlem Brno - Ponava, Šumavská 416/15, PSČ   602 00, v předloženém znění.

Termín: 19.10.2015

688/23/RM/2015 Parkování učitelů školských zařízení a v proluce ul. Husova

I. Rada města materiál odkládá.

689/23/RM/2015 Návrh dopravního značení

I. Rada města ukládá

1. Bc. Dagmar Janebové

1.1.projednat možnost snížení nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h vč. dopravního 
značení na ul. Polní s Policií ČR. 

Termín: 6.11.2015

690/23/RM/2015 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.7-2015

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.7-2015.

691/23/RM/2015 Vzpomínkové akce 2015



I. Rada města schvaluje
zahájení veřejní zakázky na službu na akci: "Vzpomínkové akce 2015 k 210.výročí bitvy u 
Slavkova ve dnech 4.-6.12.2015" dle předložených zadávacích podmínek daných výzvou a 
návrhem smlouvy o zajištění vojenské části programu.

II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů k oslovení podání nabídky:
1/Garda města Hradec Králové o.s., Okružní 1108/3, 500 03 Hradec Králové, IČ: 421 94 903
2/ Jezdecký klub Acaballado o.s., Kopečná 987/11, 602 00 Brno, IČ: 226 11 657
3/ Společnost pro zachování kulturního dědictví historie a romantiky, Hradní, 710 00 
Ostrava, IČ: 270 30 261

III. Rada města schvaluje
složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
Členové: Ing. Hynek Charvat, Mgr. Eva Oubělická, Dis., Ing. Petr Lokaj
Náhradníci: Bc. Libor Eliáš, Mgr. Jiří Blažek, Mgr. Martina Leitnerová

IV. Rada města pověřuje
příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov - Austerlitz výkonem koordinace a zajištěním 
programu "Vzpomínkové akce 2015 k 210.výročí bitvy u Slavkova ve dnech 4.-6.12.2015" ve 
vztahu k poskytnuté účelové dotace z rozpočtu JMK.

692/23/RM/2015 Doporučení kontrolního výboru předložená na 4. zasedání zastupitelstva města 
Slavkov u Brna

I. Rada města materiál odkládá.

693/23/RM/2015 Změna Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací 
zřízených městem Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
změnu Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem 
Slavkov u Brna, kterou schválila rada města Slavkov u Brna na své 18. schůzi dne 7. 9. 2011 
pod bodem 4.2. v přeloženém znění. 

694/23/RM/2015 Odběr elektrické energie nájemníků prostor Zámku Slavkov - Austerlitz

I. Rada města materiál odkládá.

695/23/RM/2015 Platový výměr ředitelky organizace

I. Rada města určuje
plat ředitelce příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz Mgr. Evě Oubělické, DiS. ve 
výši dle přiloženého platového výměru. 

696/23/RM/2015 Rozpočtové opatření TSMS č. 2/2015



I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření TSMS č. 2/2015 v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

697/23/RM/2015 Převedení finančních prostředků z rezervního fondu TSMS

I. Rada města schvaluje
převedení finančních prostředků z rezervního fondu TSMS na opravu technologie na 
koupališti ve výši    325 000,- Kč.

698/23/RM/2015 Různé

I. Rada města vyslovuje poděkování
poděkování příspěvkovým organizacím Zámek Slavkov - Austerlitz, Technickým službám 
města Slavkova u Brna a Městské policii Slavkov u Brna za bezproblémové zajištění průběhu 
akce Evropa místem pro lidi dobré vůle konané ve městě 2. - 3.10.2015.


