
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 7. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 5.2.2015

152/7/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 6. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

1203/84/2 z 84. schůze - 25.06.2014
1274/86/1.1 z 86. schůze RM - 29.07.2014
27/2, 28/2 z 2. schůze RM - 26.11.2014
97/4 z 4. schůze RM - 17.12.2014
116/5, 117/5 z 5. schůze RM - 7.1.2015
125/6/II, 130/6, 131/6, 133/6, 137/6/2, 142/6, 145/6 z 6. schůze RM - 21.1.2015

další úkoly trvají.

153/7/RM/2015 Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2015 - TSMS, ZS-A



I. Rada města schvaluje

rozpočet  příspěvkových organizací  Zámek Slavkov -  Austerlitz  a  Technické služby města

Slavkov u Brna pro rok 2015 v předloženém znění a příspěvek na provoz této organizace v

předložené výši.

II. Rada města schvaluje

čerpání fondů příspěvkové organizace TSMS dle návrhu organizace.

III. Rada města schvaluje

odpisový plán dle předložených návrhů příspěvkových organizací pro rok 2015.

IV. Rada města schvaluje

mzdový limit a počet zaměstnanců příspěvkových organizací pro rok 2015 v předloženém

znění.

V. Rada města schvaluje

závazné ukazatele přo příspěvkové organizace na rok 2015 v předloženém znění.

154/7/RM/2015 Rozpočty školských příspěvkových organizací na rok 2015

I. Rada města schvaluje
 

rozpočty školských příspěvkových organizací zřízených městem Slavkov u Brna na rok 2015



v předloženém znění a uvedeným příspěvkem na provoz od zřizovatele.

II. Rada města schvaluje
 

čerpání fondů školských příspěvkových organiizací města Slavkov u Brna v předložené výši.

III. Rada města schvaluje
 

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2015 v předloženém znění.
 

155/7/RM/2015 Žádost o prodej pozemků parc. č. 4589 a 4590 v k.ú. Slavkov u Brna - Moravský
rybářský svaz o.s.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 4589 a parc.  č. 4590 ostatní

plocha - zeleň o celkové výměře 3477m2  v  k.ú.  Slavkov u Brna na úřední  desce
Městského úřadu na dobu 15 dnů.

Termín: 27.2.2015

156/7/RM/2015  Žádost  o  prodej  pozemků  ve  vlastnictví  města  -  manželé  Havlíkovi  a  paní
Komínková



I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 906/2 ostatní plocha o výměře

87m2  a část pozemku parc.č. 836/1 ostatní plocha o výměře cca 115m2  v k.ú. Slavkov u
Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit žádost o prodej pozemku parc. č. 906/2 ostatní plocha o výměře 87m2,
kterou podali  manželé Havlíkovi  a žádost o prodej  části  pozemku parc.  č.  836/1

ostatní plocha o výměře cca 115m2, kterou podala paní Komínková k projednání do
zastupitelstva města.

Termín: 31.3.2015

157/7/RM/2015  Žádost  o  prodej  části  pozemku  parc.  č.  760/4  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  -  paní
Brázdilová

I. Rada města materiál odkládá.

158/7/RM/2015 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem " Slavkov, kabel NN Hálová"

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, na
pozemku   parc.  č.  3474  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna  dle  přiložené  situace  (stavba
s názvem "Slavkov, kabel NN Hálová") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít  smlouvu  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene
s   E.ON  Distribuce,  a.s.,  F.A.Gerstnera  2151/6,  370  49  České
Budějovice, IČ 28085400, na pozemku  parc. č. 3474 v k. ú. Slavkov u
Brna  dle  přiložené  situace  (stavba  s  názvem  "Slavkov,  kabel  NN
Hálová") v předloženém znění.

Termín: 27.2.2015

159/7/RM/2015 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Cantico"

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, na části pozemků 
parc. č. 3078/3, 803, 807, 804/2 v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba
s názvem "Slavkov, kabel NN Cantico") 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, na části pozemků  parc. č. 3078/3, 803, 807, 804/2 v k. ú. Slavkov u
Brna dle přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Cantico").

Termín: 27.2.2015

160/7/RM/2015 Rozšíření parkovacího stání a chodník - manželé Jakoubkovi

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody s Ing. Marcelou Jakoubkovou a Ing. arch. Dušanem Jakoubkem b░░░░
░░░░  ░  ░░░░  ░░░  ░░░░  ░░░░  o  podmínkách rozšíření  parkovacího stání a vybudování
nového vstupu do objektu včetně schodiště a chodníku na části pozemku města parc. č. 319
na ul. Čs. armády v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dohody  o  podmínkách  rozšíření  parkovacího  stání  a  vybudování
nového  vstupu  do  objektu  včetně  schodiště  a  chodníku  s  Ing.  Marcelou 
Jakoubkovou a s Ing. arch. Dušanem Jakoubkem, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ .

Termín: 27.2.2015



161/7/RM/2015 Pronájem městského pozemku parc. č. 2713/1 - společnost EUROVIA CS, a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření  nájemní  smlouvy  na  část  pozemku  parc.  č.  2713/1  ostatní  plocha  v  k.ú.

Slavkov u Brna, o výměře cca 2.600m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapky se
společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 PRAHA 1, IČ 45274924 na dobu
určitou ode dne uzavření smlouvy do 31.05.2015 se stanoveným nájemným ve výši
8.000,-Kč za celou dobu trvání nájemního vztahu. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 2713/1 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna, o výměře cca 2.600m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené
mapky se společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 PRAHA 1,
IČ 45274924 na dobu určitou ode dne uzavření smlouvy do 31.05.2015 se
stanoveným nájemným ve výši 8.000,-Kč za celou dobu trvání nájemního
vztahu. 

Termín: 27.2.2015

162/7/RM/2015 Reklama - Corida CZ, s.r.o.

I. Rada města nesouhlasí
 s umístěním reklamního zařízení v současném provedení.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit radě města návrh pravidel pro podobu reklamních zařízení v okolí zámku.

Termín: 11.3.2015

163/7/RM/2015 Změna dohody o podmínkách provedení odkládací schránky - Česká Pošta, s.p.

I. Rada města ruší
usnesení č. 34/2/RM/2014 ze dne 26.11.2014.

II. Rada města souhlasí
s uzavření dohody s podnikem Česká Pošta, s.p.,  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  o  podmínkách provedení  odkládací
schránky na části pozemku města parc. č. 2690/1 na ul. Polní a na části pozemku parc. č.
1553/1 na ul. Tyršova v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření dohody o podmínkách provedení odkládací  schránky s podnikem
Česká Pošta, s.p.,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Termín: 27.2.2015



164/7/RM/2015 Tržní místa

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit komisi pro rozvoj města k projednání záměr vzniku nového tržního místa.

Termín: 27.2.2015

165/7/RM/2015 Kolotoče 2016

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. do 30.6.2015 shromáždit všechny žádosti o povolení záboru veřejného prostranství
ve Slavkově u Brna při dnech Slavkova a Svatourbanských hodech na rok 2016 a
2017 a následně znovu zprávu předložit radě k rozhodnutí.

Termín: 30.6.2015

166/7/RM/2015 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.1-2015

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise z komise pro rozvoj města a dopravu č.1-2015 v předloženém znění.



167/7/RM/2015 Pronájem prostor sloužících k podnikání - Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem prostor sloužící k podnikání - kanceláře č. 216 ve 2. NP v

administrativní budově na Koláčkově nám. 727, Slavkov u Brna, o celkové výměře 10,70m2,
s  panem  Patrikem  Hrozkem,  trvale  bytem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  ,  IČ:  75374617.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné
stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření smlouvy na pronájem prostor sloužící k podnikání - kanceláře č. 216
ve 2. NP v administrativní budově na Koláčkově nám. 727, Slavkov u Brna, o celkové

výměře 10,70m2, s panem Patrikem Hrozkem, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ , IČ: 75374617. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou tři měsíce a nájemné stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok.

Termín: 27.2.2015

168/7/RM/2015 Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
zveřejnění  pronájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  umístěných  v  suterénu  budovy



polikliniky Tyršova č.p. 324, Slavkov u Brna, místnost č. 21 o výměře 15,44m2. Nájemné je
stanoveno ve výši 900Kč/m2/rok a smlouva na pronájem bude uzavřena na dobu určitou do
30.6.2016.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 6.2.2015

169/7/RM/2015 Úprava Pravidel pro pronájmy obecních bytů

I. Rada města schvaluje
Pravidla pro pronájmy obecních bytů v předloženém znění.

170/7/RM/2015 Žádost o pronájem nebytových prostor SC Bonaparte

I. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1. projednat se společností Slavkovský pivovar, s. r. o. se sídlem U Mlýna 1422, 684 01 
Slavkov u  Brna,  IČ:  29313678,  připomínky  k  návrhu  Smlouvy  o  nájmu prostoru
sloužícího k podnikání. 



Termín: 18.2.2015

171/7/RM/2015 Odkup dřevní hmoty - kupní smlouva

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy:
Kupní smlouva - s KAVYL, spol. s r.o., Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno, IČ: 49975358 na
odkup dřevní hmoty

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1. zajistit uzavření schválené kupní smlouvy - na odkup dřevní hmoty.

Termín: 27.2.2015

172/7/RM/2015 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Stavební úpravy předzámčí zámku -
Napoleonská expozice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát  souhlas  s  uzavřením Dodatku  č.  3  ke  Smlouvě  o  poskytnutí  dotace  z  Regionálního
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Stavební úpravy předzámčí
zámku - Napoleonská expozice, mezi Regionální radou regionu soudržonosti Jihovýchod, IČ:
75082241, jako poskytovatelem a městem Slavkov u Brna, IČ: 00292311, jako příjemcem, v
předloženém znění a pro tento případ souhlasí a bere na vědomí změny uvedené v Protokolu



o provedení změny a souhlas se změnou, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  na  uzavření  Dodatku  č.  3  ke  Smlouvě  o
poskytnutí  dotace  z  Regionálního  operačního  programu  NUTS  2  Jihovýchod  na
projekt s názvem Stavební úpravy předzámčí zámku - Napoleonská expozice, mezi
Regionální  radou  regionu  soudržonosti  Jihovýchod,  IČ:  75082241,  jako
poskytovatelem a městem Slavkov u Brna, IČ: 00292311, jako příjemcem.

Termín: 23.3.2015

173/7/RM/2015 Připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

I. Rada města neschvaluje
připojení se města Slavkova u Brna k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".

174/7/RM/2015 Žádost  o  povolení  užívání  loga  města  Slavkov u  Brna a loga Zámek Slavkov -
Austerlitz k propagaci mezinárodní výstavy rybích trofejí

I. Rada města souhlasí
s užíváním loga "Slavkov u Brna Austerlitz" v přiloženém znění.

II. Rada města nesouhlasí



s užíváním loga "Zámek Slavkov - Austerlitz" v přiloženém znění.

175/7/RM/2015 Navýšení počtu licencí pro přístup do IS VERA

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě č. SWF/02/60 ze dne 11.11.2002 se společností VERA,
spol. s.r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit  uzavření  Dodatku  č.  6  ke  Smlouvě  č.  SWF/02/60  ze  dne  11.11.2002  se
společností VERA, spol. s.r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978, v
předloženém znění.

Termín: 27.2.2015

176/7/RM/2015 Přehled stížností za rok 2014

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

177/7/RM/2015 Připravenost TSMS na rok 2015, ceníky

I. Rada města bere na vědomí



zprávu o připravenosti TSMS na rok 2015

II. Rada města souhlasí
s ponecháním ceníků TSMS beze změn.

178/7/RM/2015 Oznámení o zápisu do MŠ Zvídálek

I. Rada města bere na vědomí
datum zápisu do Mateřské školy Zvídálek na školní rok 2015/2016.

179/7/RM/2015 Žádost o schválení přijetí finančních darů

I. Rada města schvaluje
Mateřské  škole  Zvídálek,  Komenského  495,  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace,
finanční dary v celkové výši 13.400,-Kč dle předložené zprávy.

180/7/RM/2015 Smlouva o výpůjčce 2015 - Znak města

I. Rada města schvaluje
smlouvu o výpůjčce v předloženém znění. 

181/7/RM/2015 Plán akcí



I. Rada města bere na vědomí
plán akcí ZS-A na rok 2015.

182/7/RM/2015 Austerlitz - malé město velkých dějin

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

183/7/RM/2015 Jmenování členek SPOZ

I. Rada města jmenuje

1. následující členky Sboru pro občanské záležitosti:

Andrlová Jitka
Červinková Hana
Florianová Jitka
Kalábová Jarmila
Knotková Elena
Pelikánová Milada
Pospíšilová Alena
Suchomelová Vladimíra
Šilerová Jana
Vymazalová Miroslava

2. paní Miroslavu Vymazalovou předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti.



184/7/RM/2015  Vyřazení  uchazečů  z  konkurzního  řízení  na  obsazení  pracovního  místa
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, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o
náležitostech  konkurzního  řízení  a  konkurzních  komisích,  vyřazuje  na  návrh  konkurzní
komise uchazeče č. 8 Hedviku Novákovou a uchazeče č. 9. Bc. Radka Hrazdíru z konkurzního
řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže, Slavkov u Brna,
okres Vyškov, protože nesplnili podmínky konkurzního řízení.

185/7/RM/2015 Výběrové řízení na ředitele ZS-A

I. Rada města
ukončuje výběrové řízení na funkci ředitele Zámku Slavkov-Austerlitz vyhlášené 26.9.2014 a
současně  vyhlašuje  nové  výběrové  řízení  na  obsazení  této  funkce  za  podmínek  podle
předloženého oznámení.


