
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 30. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 11.1.2016

845/30/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 29. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

756/26, 758/26, 762/26, 766/26 z 26. schůze RM - 16.11.2015
795/27/1.1, 795/27/1.2, 800/27, 806/27 z 27. schůze RM - 30.11.2015
820/28/III, 821/28, 827/28, 828/28, 829/28, 832/28, 833/28, 834/28 z 28. schůze RM -
14.12.2015
56/18, 57/18 z 18. schůze MRM - 22.12.2015

vypouští ze sledování:

469/16/II z 16. schůze RM - 24.06.2015
662/22 z 22. schůze RM - 21.09.2015

další úkoly trvají.

846/30/RM/2016 Obnova zámku IROP - výtah, altán

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zajištění projektové dokumentace vestavby výtahu a obnovy
altánu v areálu zámku se společností Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno,
IČ: 257 64 314,  dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zajištění  projektové  dokumentace  vestavby
výtahu a obnovy altánu v areálu zámku se společností Arch.Design, s.r.o., Sochorova
3178/23, 616 00 Brno, IČ: 257 64 314,  dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

Termín: 18.1.2016



847/30/RM/2016 Žádost o  prodej pozemku parc.  č.  2741/9 v k.ú.  Slavkov u Brna -  společnost
LIKO-S a.s.

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č. 2741/9 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 324m2 (pás o šíři 1m).

848/30/RM/2016 České dráhy - žádost o potvrzení kupní ceny

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit nabytí nově vzniklého pozemku parc. č. 3819/17 ostatní plocha o výměře 870 m2 v
k.ú. Slavkov  u Brna, který vznikl dle geometrického plánu č. 3083-147/2015 oddělením od
pozemku parc. č. 3819/10 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, za kupní cenu 170.000,-Kč
bez  DPH.  Náklady  spojené  s  převodem  nemovitosti  (tj.  DPH  ve  výši  21%,  náklady  na
vyhotovení  geometrického  plánu  č.  3083-147/2015  a  znaleckého  posudku  č.
2622-141/2015, správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí a režie) uhradí
kupující.

II. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o vzdání se práva na
náhradu škody na pozemku s právnickou osobou Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace,  se  sídlem  Dlážděná  1003/7,  Praha  1,  IČ:  70994234  za  podmínky  nabytí
pozemku parc. č. 3819/17 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna dle bodu I do vlastnictví
města Slavkov u Brna.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města nabytí nově vzniklého pozemku parc. č.
3819/17 o výměře 870 m2  v k.ú. Slavkov u Brna, který vznikl dle geometrického
plánu č. 3083-147/2015, oddělením z pozemku parc. č. 3819/10 v k.ú. Slavkov u
Brna.

Termín: 31.3.2016

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o vzdání
se  práva  na  náhradu  škody  na  pozemku  s  právnickou  osobou  Správa  železniční
dopravní  cesty,  státní  organizace,  se  sídlem  Dlážděná  1003/7,  Praha  1,  IČ:
70994234  za  podmínky  uskutečnění  výkupu  pozemku  parc.  č.  3819/17  ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna dle bodu I.

Termín: 29.4.2016



849/30/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování dočasné stavby - modernizace vedení VVN

I. Rada města schvaluje
uzavření  Dohody  o  podmínkách  vybudování  dočasné  stavby  na  pozemcích  města
parc.č.  5278, 5277/1, 5235/1  v k.ú.  Slavkov u Brna v předloženém znění.  Tato dohoda
zakládá právo stavebníka společnosti E.ON Česká republika s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6,  370  01  České  Budějovice,  IČ:25733591  k  realizaci  náhradní  přenosové  trasy
by-pass 01, 02 na pozemcích města parc.č. 5278, 5277/1, 5235/1 k. ú. Slavkov u Brna pro
výstavbu  "  Sokolnice  -  Husovice,  modernizace  vedení  VVN,  náhradní  přenosová  trasa
by-pass 01, 02".

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dohody o podmínkách vybudování dočasné stavby  se s společností
E.ON  Česká  republika  s.r.o.,  se  sídlem  F.  A.  Gerstnera  2151/6,  370  01  České
Budějovice, IČ: 25733591 v předloženém znění. 

Termín: 31.1.2016

850/30/RM/2016 Zřízení služebnosti pro CETIN na pozemcích v hranici k.ú. Velešovice a Slavkov u
Brna

I. Rada města materiál odkládá.

851/30/RM/2016 Zřízení služebnosti pro CETIN

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura, a.s.,  sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov,
IČ: 04084063, týkající se pozemku parc. č. 2714/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u
Brna, který je v majetku města dle přiložené mapy v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., sídlem
Olšanská 2681/6,  Praha  3 -  Žižkov,  IČ:  04084063,  týkající  se
pozemku parc. č. 2714/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna,
který  je  v  majetku  města  dle  přiložené  mapy  v  předloženém
znění.



Termín: 1.2.2016

852/30/RM/2016 Cyklostezka - přeložka CETIN

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  realizaci  překládky  sítě  elektronických  komunikací  č.  VPI/MJ
/2015/00167 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063 v
rámci projektu "Cyklostezka Slavkov u Brna - Hodějice" v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  realizaci  překládky  sítě  elektronických  komunikací  č.
VPI/MJ/2015/00167 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ:
040 84 063 v rámci projektu "Cyklostezka Slavkov u Brna - Hodějice" v předloženém
znění.

Termín: 25.1.2016

853/30/RM/2016 Kogenerace - veřejná zakázka

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky: "Dodávka tepla do kotelny na ulici Zlatá Hora ve Slavkově u Brna"
dle  předložené  dokumentace  vyzývající  k  účasti  v  jednacím  řízení  s  uveřejněním  a  k
prokázání splnění kvalifikace".

II. Rada města schvaluje
v rámci veřejné zakázky "Dodávka tepla do kotelny na ulici Zlatá Hora ve Slavkově u Brna"
komisi pro hodnocení kvalifikace v níže uvedeném složení:
Členové: Mgr. Martin Budiš, Ing. Marie Jedličková, Ing. Petr Lokaj
Náhradníci: Bc. Libor Eliáš, Mgr. Martina Leitnerová, Bc. Jitka Charvátová,

854/30/RM/2016 Záměr pronájmu

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání, které jsou umístěny v přízemí
budovy č. p. 1310 na pozemku parc. č. 1784/88, část obce Slavkov u Brna, která je součáastí
pozemku parc. č. 1784/88, vše v obci Slavkov u Brna a katastrálním území Slavkov u Brna
(budova  kotelny  Zlatá  Hora  1310,  Slavkov  u  Brna,  o  celkové  výměře  167,32  m2   -  
specifikace prostor viz situační plánek).
Podmínky pronájmu: 
umožnit pronajímateli trvalý přístup k měřiči tepla, který je v prostorách umístěn,



závazek budoucího nájemce k odběru tepelné energie z kotelny Zlatá Hora,
nájemné za nabízené prostory sloužící k podnikání je stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok a
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 15.1.2016

855/30/RM/2016 Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23.12.2002,
ve znění dodatků 1 - 5

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23.12.2002 s Českou
republikou - Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24,
Brno, PSČ 611 32, IČ: 75151499, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit   uzavření  dodatku  č.  6  ke  smlouvě  o  nájmu  nebytových  prostor  ze  dne
23.12.2002  s  Českou  republikou  -  Krajským ředitelstvím  policie  Jihomoravského
kraje,  se  sídlem Kounicova 24,  Brno,  PSČ 611 32,  IČ:  75151499,  v  předloženém
znění.

Termín: 29.1.2016

856/30/RM/2016 Žádost o převod práv a povinností k bytu s finanční spoluúčastí - Procházka Jiří

I. Rada města souhlasí
s převodem práv a povinností dle smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu
a převodu k bytu č. 4, Litavská 1489, Slavkov u Brna a související smlouvy o zápůjčce, z
pana Šlahory Michala,  trvale bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░  na  pana  Procházku  Jiřího,  trvale
bytem ░░░░ ░░░░ . V případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy na byt č. 4, Litavská 1489, Slavkov u Brna, s panem Procházkou Jiřím s
účinností od 01.02.2016.

II. Rada města ukládá



1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit  uzavření smluv souvisejících s převodem práv a povinností dle smlouvy o
účasti  na výstavbě bytu,  jeho následném nájmu a převodu k bytu č.  4,  Litavská
1489, Slavkov u Brna.

Termín: 31.1.2016

857/30/RM/2016 Žádost firmy JASPA Servis s.r.o.

I. Rada města schvaluje
navýšení ceny za provádění úklidových prací na budově Palackého nám.260, Slavkov u Brna,
o částku 864 Kč/měsíc bez DPH.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o provádění úklidových prací ze dne 12.9.2012, která byla
uzavřena  s  firmou  JASPA  Servis  s.r.o.,   se  sídlem  Hlavní  69/75,  747  06  Opava  6,  IČ:
28658001, ve smyslu přijatého usnesení dle bodu I.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření  dodatku  č.  2  ke  Smlouvě  o  provádění  úklidových  prací  ze  dne
12.9.2012,  která  byla  uzavřena  s  firmou  JASPA  Servis  s.r.o.,   se  sídlem  Hlavní
69/75, 747 06 Opava 6, IČ: 28658001, ve smyslu přijatého usnesení dle bodu I.

Termín: 20.1.2016

858/30/RM/2016 Uzavření servisní smlouvy

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Smlouvy o plném servisu a údržbě - FSMA o provádění technické péče na stroji
Xerox WC5300_V se společností SPIN SERVIS s. r. o., IČ: 25583735, se sídlem Škroupova
3018/62, Židenice, 636 00  Brno, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit uzavření Smlouvy o plném servisu a údržbě - FSMA o provádění technické
péče na stroji Xerox WC5300_V se společností SPIN SERVIS s. r. o., IČ: 25583735,
se sídlem Škroupova 3018/62, Židenice, 636 00  Brno.

Termín: 31.1.2016

859/30/RM/2016 Změny názvů školských příspěvkových organizací



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám, kterými se mění názvy školských příspěvkových
organizací zřízených městem Slavkov u Brna v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. předložit dodatky, kterými se mění zřizovací listiny (názvy školských příspěvkových
organizací zřízených městem Slavkov u Brna) zastupitelstvu města Slavkov u Brna.

Termín: 25.1.2016

860/30/RM/2016 Obecně závazná vyhláška o spádovosti škol

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  obecně  závaznou  vyhlášku  města  Slavkova  u  Brna,  kterou  se  stanoví  školské
obvody spádových škol v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit návrh obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna, kterou se stanoví
školské obvody spádových škol k projednání zastupitelstvu města Slavkov u Brna.

Termín: 25.1.2016

861/30/RM/2016 Žádost o úpravu rozpočtu - ZS-A

I. Rada města schvaluje
úpravy rozpočtu ZS-A v předloženém znění dle důvodové zprávy.

II. Rada města schvaluje
pořízení majetku (3D modely budovy zámku) a jeho zařazení do majetku organizace.

862/30/RM/2016 Žádost o předfinancování - příspěvek na provoz - ZS-A

I. Rada města schvaluje
předfinancování ZS-A v předloženém znění dle důvodové zprávy s tím, že předfinancování
bude vypořádáno do 30.9.2016.


