
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í

z 6. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 21.1.2015

123/6/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 5. schůze RM z období 2014-2018

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

� považuje za splněné body:

1451/91/3 z 91. schůze - 8.10.2014
1463/92, 1473/92/II z 92. schůze RM - 22.10.2014
35/2/III/1, 37/2, 38/2/III/1, 47/2/III, 48/2/I/1 z 2. schůze RM - 26.11.2014
67/3, 83/3/II, 85/3/I, 88/3 z 3. schůze RM - 03.12.2014
96/4/II/1.2, 96/4/II/1.3, 99/4, 104/4, 110/4/II z 4. schůze RM - 17.12.2014
115/5, 120/5/III z 5. schůze RM - 7.1.2015

� do trvalých a dlouhodobých úkolů přesunuje úkol z usnesení č. 1011/79 ze 79. schůze 
RM - 9.4.2014

� další úkoly trvají.

124/6/RM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit následující rozpočtová opatření:

RO č. 1 - Pěstounská péče
Příjmy:
Zařazení nové položky - Příspěvek na výkon pěstounské péče                        480 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Pěstounská péče                                                       480 000,00 Kč

RO č. 2 - Městská památková zóna - převod finančních prostředků
Výdaje:
Snížení položky č. 9 - Podíl k dotaci MPZ (org 3 - ŽP)                                     800 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Podíl k dotaci MPZ (orj 2 - SÚPÚ)                               800 000,00 Kč



II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

přejmenovat následující položky schváleného rozpočtu města na rok 2015:

Původní označení položky č. 1:                      Civilní obrana
Nové označení položky č. 1:  Zajištění přípravy na krizové situace

Původní označení položky č. 2:                      Mimořádné a krizové události

Nové označení položky č. 2:                     Řešení krizových situací a odstraňování následků

125/6/RM/2015 Žádost o souhlas k záměru "Změna provozovny TSMS"

I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu.

II. Rada města souhlasí
s předloženým záměrem změny provozního areálu TSMS.

III. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

Termín: 28.1.2015

1.1. požádat písemnou formou společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem 
Vyškov, Brněnská 410/13, Vyškov o odkoupení nemovitostí specifikovaných ve 
zprávě tvořící provozní prostory Střediska Slavkov u Brna.

126/6/RM/2015 Žádost o prodej proluky/pozemku parc. č. 750/3 v lokalitě ulice Slovákova

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 750/3 ostatní plocha o výměře

149m2 v lokalitě ulice Slovákova v k.ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.3.2015

1.1. předložit zprávu týkající se žádosti o prodej pozemku parc. č. 750/3 ostatní plocha o

výměře 149m2  v lokalitě ulice Slovákova v k.ú. Slavkov u Brna do zastupitelstva
města.

127/6/RM/2015 Návrh na výkup pozemků v lokalitě U šesti splavů paní Kučerová



I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
jednat s vlastníky o výkupu pozemků parc. č. 2746/11, 2746/12, 2747/15, 2747/16 vše 

ostatní plocha o celkové výměře 480m2 v lokalitě U šesti splavů v k.ú. Slavkov u Brna za
pořizovací (kupní) cenu ve výši max. 300,- Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.3.2015

1.1. předložit do zastupitelstva města návrh na výkup pozemků parc. č. 2746/11, 

2746/12, 2747/15, 2747/16 vše ostatní plocha o celkové výměře 480m2 v lokalitě U 
šesti splavů v k.ú. Slavkov u Brna.

128/6/RM/2015 Směna částí pozemků parc. č.2053, 1787/1, 1798/3, 4213 v k.ú. Slavkov u Brna -
pan Stanislav Žemla

I. Rada města nesouhlasí
se zveřejněním záměru směny pozemků parc. č. 2053, 1787/1, 1798/3, 4213 vše orná půda 
ve vlastnictví města.

II. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
na základě žádosti pana Stanislava Žemly░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ -
vlastníka pozemků parc. č. 4189 (lokalita za ulicí Tyršova) a parc. č. 1459/7, 1459/19 
(lokalita ulice Pod Oborou) zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 2053, 1787/1, 1798/3, 
4213 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.3.2015

1.1. předložit zastupitelstvu města návrh nezveřejňovat záměr směny městských
pozemků parc. č. 2053, 1787/1, 1798/3, 4213 v k.ú. Slavkov u Brna.

129/6/RM/2015 Územní studie S2 - ulice Lesní

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh územní studie plochy označené v územním plánu města Slavkov u Brna jako 
plocha S2 v předloženém znění, které respektuje již stavebně povolenou stavbu "Propojení 
komunikace a IS ulic Jiráskova - Tyršova ve Slavkově u Brna" podle projektové 
dokumentace ze srpna 2007.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.3.2015

1.1. předložit zastupitelstvu města návrh územní studie plochy označené v územním
plánu města Slavkov u Brna jako plocha S2 v předloženém znění.

130/6/RM/2015 Rozšíření závodu L&R

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy se společností Lohmann & Rauscher, s. r. o., IČ: 18825369, se 
sídlem Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění. 

II. Rada města schvaluje
uzavření dohody o užívání místní komunikace ulice Slovanská se společností Lohman & 
Rauscher, s. r. o., IČ: 18825369, se sídlem Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna v 
předloženém znění, za podmínky doplnění sankcí (smluvní pokuty) ve výši 10.000,-Kč za
každý případ porušení smluvní povinnosti.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 28.2.2015

1.1. zajistit uzavření se společností Lohman & Rauscher, s. r. o., IČ: 18825369, se sídlem 
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna, smlouvu darovací a dohodu o užívání 
komunikace Slovanská.

131/6/RM/2015 Rekonstrukce ul. Smetanova - přeložka O2

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MJ/2015/00003 v rámci rekonstrukce ulice Smetanova se společností O2 Czech 
Republic a.s., za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha, IČ: 601 93 336, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MJ/2015/00003 v rámci rekonstrukce ulice Smetanova se společností O2 Czech 
Republic a.s., za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha, IČ: 601 93 336, v předloženém



Termín: 31.1.2015

znění.

132/6/RM/2015 Stavební úpravy zámku - CORIDA

I. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

Termín: 28.2.2015

1.1. projednat za účasti odboru IR, KT a ZS-A se společností CORIDA s.r.o. podmínky 
stavebních úprav v pronajímaných prostorách.

133/6/RM/2015 Dohoda o podmínkách vybudování parkovacího stání - manželé Pecháčkovi

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody s manželi Terezou Pecháčkovou a Pavlem Pecháčkem, ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ o podmínkách vybudování parkovacího stání na části 
pozemku města 2056/1 před RD č.p. 179 v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 16.2.2015

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování parkovacího stání s manželi 
Terezou Pecháčkovou  a s Pavlem Pecháčkem, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░

134/6/RM/2015 Vývojové centrum Likos - dešťová kanalizace

I. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

Termín: 27.2.2015

1.1. projednat se společnosti LIKO-S podmínky vedení dešťové kanalizace na
pozemku města parc. č. 2741/9 v k.ú. Slavkov u Brna.

135/6/RM/2015 Podporované byty - dotace

I. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.3.2015

1.1. navrhnout ve spolupráci s odborem BTH a SV vhodné lokality pro výstavbu
komunitního domu pro seniory, dle dotačních podmínek podporovaného bydlení 
MMR ČR.

136/6/RM/2015 Žádost společnosti GEOMARK, s.r.o.

I. Rada města trvá
na dodržení roční výpovědní lhůty s tím, že před jejím uplynutím lze smlouvu o pronájmu 
nebytových prostor - poliklinika 31/324, se společností GEOMARK, s.r.o., Pod Vinohrady 
1575, Slavkov u Brna, IČ: 25506102, ukončit dohodou pokud bude zajištěn jiný nájemce 
těchto prostor.

II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání ve II. NP budovy polikliniky ve 

Slavkově u Brna, Tyršova č.p.324, o výměře 20,20 m2 za nájemné 900,- Kč/m2/rok. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 31.3.2015

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání ve II. NP budovy 

polikliniky ve Slavkově u Brna, Tyršova č.p. 324, o výměře 20,20 m2 za nájemné 
900,-Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 1 rok.

137/6/RM/2015 Žádost společnosti B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.

I. Rada města schvaluje
prodloužení pronájmu prostor sloužích k podnikání - místnost č. 2.17,1.25, 2.19, 1.43 na 
dobu určitou do 30.6.2016 společnosti B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., Zlatá Hora 1466, 
Slavkov u Brna, IČ: 60721901 a s tím spojené uzavření dodatků k nájemním smlouvám na 
pronájmy prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna, s MUDr. 
Honzátkovou, Nevrlou s.r.o., MUDr. Palovou, MUDr. Maňasovou a společností B. Braun 
Avitum Austerlitz s.r.o.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové



Termín: 30.1.2015

2. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 23.1.2015

1.1. zajistit uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájmy prostor sloužících k 
podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna, s MUDr. Honzátkovou, Nevrlou s.r.o., 
MUDr. Palovou, MUDr. Maňasovou a společností B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.

2.1. zajistit zveřejnění uvedené změny doby pronájmu.

138/6/RM/2015 Výpověď smlouvy - poliklinika 24/324- MUDr. Eva Čechová

I. Rada města souhlasí
s vypovězením smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 24/324, která byla 
uzavřena s MUDr. Evou Čechovou, ░░░░ ░░░░ Slavkov u Brna, na pronájem prostor
sloužících k podnikání, v budově polikliniky, Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 30.1.2015

1.1. zajistit vypovězení smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika 24/324, která 
byla uzavřena s MUDr. Evou Čechovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na pronájem 
prostor sloužících k podnikání, v budově polikliniky, Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna.

139/6/RM/2015 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle předloženého 
vzoru se všemi obcemi správního obvodu

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

Termín: 30.4.2015

1.1. uzavřít s obcemi správního obvodu schválené veřejnoprávní smlouvy o výkonu
sociálně-právní ochrany dětí

140/6/RM/2015 Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb

I. Rada města schvaluje



uzavření smluv o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb podle předloženého vzoru
se všemi obcemi správního obvodu

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

Termín: 31.3.2015

1.1. uzavřít s obcemi správního obvodu schválené smlouvy o příspěvku na 
spolufinancování sociálních služeb

141/6/RM/2015 Finanční příspěvky na humanitární účely v roce 2015

I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků z položky č. 93 rozpočtu města určené na humanitární účely 
v roce 2015 v následujícím termínu a  výši: 

1. Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Slavkov u Brna
v 3/2015 příspěvky  celkem 29.000 Kč následovně:
na rekondiční pobyt v Luhačovicích v květnu 2015 částku 5.000 Kč
na zdravotně výchovnou činnost - přednášky  částku 3.000 Kč
na cvičení pro diabetiky a seniory  částku 6.000 Kč
na 2 zájezdy do termálních lázní na Slovensku částku 10.000 Kč
na Den pro zdraví 2015 částku 5.000 Kč

2. Asociaci rodičů a přátel zdrav. postižených dětí v ČR, o.s., klub"Paprsek" Vyškov
v 3/2015 na úhradu provozních výdajů spojených s činností Poradny a půjčovny
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek  částku 3.000 Kč

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

Termín: 28.2.2015

1.1. uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí příspěvku ve schválené výši.

142/6/RM/2015 Zrušení licenční smlouvy - ing. arch. Zemánek

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o zrušení licenční smlouvy uzavřené dne 2. 12. 2014 s ing. arch.
Václavem Zemánkem v předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Mgr. Martině Leitnerové

Termín: 30.1.2015

1.1. zajistit uzavření dohody o zrušení licenční smlouvy uzavřené dne 2. 12. 2014 s ing. 
arch. Václavem Zemánkem v předloženém znění.

143/6/RM/2015 Napoleonská expozice

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

144/6/RM/2015 Přehled příjmů z krátkodobých pronájmů SC Bonaparte za rok 2014

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

145/6/RM/2015 Administrace projektu "Efektivní elektronický úřad města Slavkov u Brna"

I. Rada města souhlasí

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

Termín: 30.1.2015

1. s uzavřením smlouvy se společností Janečka consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Vranovská 
104, PSČ 614 00, IČ 28264371, na administraci projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09363 -
Efektivní elektronický úřad města Slavkov u Brna, v předloženém znění.

1.1. zajistit uzavření smlouvy se společností Janečka consulting, s.r.o., se sídlem Brno, 
Vranovská 104, PSČ 614 00, IČ 28264371, na administraci projektu 
CZ.1.06/2.1.00/22.09363 - Efektivní elektronický úřad města Slavkov u Brna, v 
předloženém znění.

146/6/RM/2015 Splátky dluhu - Jana Kostelecká

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 54.416,- Kč s poplatkem z prodlení dle 
platebního rozkazu č. j. 3 C 214/2013-12 ze dne 12. 11. 2013 s paní Janou Kosteleckou, 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , po 2.000,- Kč měsíčně, pod ztrátou výhody 
splátek.

II. Rada města ukládá



1. Mgr. Martině Leitnerové

Termín: 30.1.2015

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení dohodu o splátkách dluhu ve výši
54.416,- Kč s poplatkem z prodlení dle platebního rozkazu č. j. 3 C 214/2013-12 ze 
dne 12. 11. 2013 s paní Janou Kosteleckou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░ , po 2.000,- Kč měsíčně, pod ztrátou výhody splátek.

147/6/RM/2015 Návrh rozpočtu SDH na rok 2015

I. Rada města schvaluje

návrh rozpočtu organizační složky Sbor dobrovolných hasičů v předloženém znění.

148/6/RM/2015 Návrh rozpočtu Městského úřadu na rok 2015

I. Rada města schvaluje

rozpočet městského úřadu na rok 2015 v předloženém znění.

149/6/RM/2015 Návrh rozpočtu MP na rok 2015

I. Rada města schvaluje

Návrh rozpočtu Městské policie na rok 2015 v předloženém znění.

150/6/RM/2015 Platový výměr pověřeného zaměstnance vedení Domu dětí a mládeže Slavkov u 
Brna, okres Vyškov

I. Rada města určuje
plat  paní Simoně Ondruškové, pověřené vedením Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, 

okres Vyškov, podle předloženého platového výměru s účinností od 8.1.2015 do doby 

jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace.

151/6/RM/2015 Jmenování konkurzní komise na obsazení funkce ředitele/ředitelky Domu dětí a 
mládeže, Slavkov u Brna, okres Vyškov

I. Rada města
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v 



platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a 
konkurzních komisí, a v souladu s usnesením rady města č. 120/5/RM/2015 ze dne
7.1.2015:

1. jmenuje konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže, Slavkov u Brna, okres 
Vyškov ve složení:

� Michal Boudný - člen určený zřizovatelem - předseda
� Mgr. Petr Kostík - člen určený zřizovatelem
� Mgr. Oldřich Vybíral - člen určený ředitelkou krajského úřadu
� Mgr. Jan Tesařík - odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení
� Pavla Martínková - pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
� PhDr. Renáta Ševčíková - školní inspektor České školní inspekce

2. pověřuje paní Romanu Palátovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem
konkurzní komise.


