
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 49.  schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 13.6.2016

1186/49/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 48. schůze RM z období 2014-2018

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

• považuje za splněné body:

898/34/1 z 34. schůze RM - 08.02.2016
1062/42 z 42. schůze RM - 18.04.2016
1088/43 z 43. schůze RM - 26.04.2016
1097/44, 1103/44 z 44. schůze RM - 02.05.2016
1132/45, 1142/45, 1148/45 z 45. schůze RM - 16.05.2016
1154/46/IV z 46. schůze RM - 18.05.2016
1160/48, 1161/48, 1162/48, 1165/48, 1166/48/1, 1170/48, 1182/48, 1183/48 z 48. 
schůze RM - 30.05.2016

• další úkoly trvají.

1187/49/RM/2016 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění takto:

Název Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

56

Zařazení nové položky - Úsekové měření rychlosti 1 900 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva - 1 900 000,00

57

Zařazení nové položky - Účelová investiční Dotace IROP - požární cisterna a další vybavení pro JSDH Slavkov u Brna

 - spoluúčast
1 000 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva - 1 000 000,00

58

Zařazení nové položky -  Dotace MŠMT Stadion - Slavkov u Brna -  spoluúčast 5 000 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva - 5 000 000,00

59

Zařazení nové položky -  Dar od f. PEGAS GONDA s.r.o. 10 000,00

Navýšení položky č. 122 - Dny Slavkova a  600 let výročí 10 000,00

60

Zařazení nové položky -  Nasvícení přechodu pro chodce ul. ČSA 200 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva - 200 000,00



II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1.předložit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění zastupitelstvu města.

Termín: 30.6.2016

1188/49/RM/2016 Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 8650,- Kč žadateli Myslivecký spolek Slavkov u Brna, Nerudova 
269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 49408194 

1189/49/RM/2016 Žádosti o poskytnutí peněžitého daru

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí peněžitého daru pro:

1.  Diecézní charita Brno, IČ 44990260, se sídlem Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 
1928/9 ve výši 100 000,00 Kč.

2. Obec Křenovice, se sídlem Školní 536, 683 52 Křenovice, IČ 00291943 ve výši 
50 000,00 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1.  předložit žádosti o poskytnutí peněžitého daru v předloženém znění zastupitelstvu 
města.

Termín: 30.6.2016

1190/49/RM/2016 Převod investorství - infrastruktura Slunečná

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého návrhu dohody o převodu investorství na výstavbu infrastruktury v 
lokalitě ulice Slunečná s panem Danem Navrátilem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření předloženého návrhu dohody o převodu investorství na výstavbu 
infrastruktury v lokalitě ulice Slunečná s panem Danem Navrátilem, bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 27.6.2016

1191/49/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Jandlovi



I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu s Ing. 
Ivanem Jandlem, Pod Vinohrady 1579, 684 01 Slavkov u Brna a Janou Jandlovou, Slovanská 
856, 684 01 Slavkov u Brna na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 3750/29 k. ú. 
Slavkov u Brna  před zpevněnou plochou na pozemku parc. č. 3750/103  k. ú. Slavkov u 
Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu s Ing. Ivanem 
Jandlem, Pod Vinohrady 1579, 684 01 Slavkov u Brna  a Janou Jandlovou, Slovanská 
856, 684 01 Slavkov u Brna na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 3750/29 v k. 
ú. Slavkov u Brna. 

Termín: 30.6.2016

1192/49/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Obdržálkovi parc. č. 4218/1

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu a 
umístění vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD s manžely Zuzanou a Aloisem 
Obdržálkovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 4219  k. 

ú. Slavkov u Brna  před RD na pozemku parc. č. 4218/1 v k. ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu a umístění 
kanalizační a vodovodní přípojky k novostavbě RD s manžely Zuzanou a Aloisem 
Obdržálkovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 

4219 v k. ú. Slavkov u Brna. 

Termín: 30.6.2016

1193/49/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Obdržálkovi parc. č. 4218/2

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu a 
vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD s manžely Zuzanou a Aloisem 
Obdržálkovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pozemcích města Slavkov u Brna parc. č. 4219, 

4223 k. ú. Slavkov u Brna  před RD na pozemku parc. č. 4218/2 v k. ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování  sjezdu a umístění kanalizační a 
vodovodní přípojky k novostavbě RD na parc. č. 4218/2 s manžely Obdržálkovými, 



░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pozemcích města Slavkov u Brna parc. č. 4219, 4223 v k. 

ú. Slavkov u Brna. 

Termín: 30.6.2016

1194/49/RM/2016 Revitalizace fasády DPS - zajištění projektové dokumentace

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého návrhu smlouvy o dílo se společností MIX MAX - ENERGETIKA s.r.o., 
IČ: 269 38 332, se sídlem Brno, Štefánikova 560/38a, PSČ 612 00, za účelem 
vypracování dokumentace revitalizace fasády budovy čp.1444 na ulici Polní ve Slavkově u 
Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření předloženého návrhu smlouvy o dílo se společností MIX MAX - 
ENERGETIKA s.r.o., IČ: 269 38 332, se sídlem Brno, Štefánikova 560/38a, PSČ 612 
00, za účelem vypracování dokumentace revitalizace fasády budovy čp.1444 na ulici 
Polní ve Slavkově u Brna.

Termín: 27.6.2016

1195/49/RM/2016 Úsekové měření - výběr dodavatele

I. Rada města rozhoduje
na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: "Slavkov u 
Brna - úsekové měření rychlosti" o tom, že nejvhodnější nabídka byla předložena 
společností DOSIP Servis s.r.o., IČ: 277 20 713.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci: "Slavkov u Brna - úsekové měření rychlosti" se společností 
DOSIP Servis, s.r.o., IČ: 277 20 713 dle předloženého návrhu za podmínky schválení 
financování zastupitelstvem města.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci: "Slavkov u Brna - úsekové měření 
rychlosti" se společnost DOSIP Servis, s.r.o., IČ: 277 20 713 dle předloženého návrhu 
za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

Termín: 23.5.2016

1196/49/RM/2016 Kolotoče

I. Rada města souhlasí
s hostováním a s umístěním atrakcí Národní kolotočové společnosti provozovatele 
Vlastislava Schulze, Dufkovo nábřeží 16, 619 00 Brno, IČ: 105 46 405, v aleji ulice 



Kaunicova ve Slavkově u Brna při Dnech Slavkova a Svatourbánských hodech v letech 2017, 
2018.

1197/49/RM/2016 Smlouva o spolupráci

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Slavkov u Brna a paní Lucií Horňákovou v 
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1.zajistit uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Slavkov u Brna a paní Lucií 
Horňákovou.

Termín: 30.6.2016

1198/49/RM/2016 Stanovení počtu zaměstnanců, úprava organizačního řádu

I. Rada města stanovuje
s účinností od 1.7.2016 podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet 
zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 65 zaměstnanců.

II. Rada města schvaluje
předloženou změnu organizačního řádu Městského úřadu Slavkov u Brna.

1199/49/RM/2016 Dar společnosti PEGAS-GONDA s. r. o.

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi společností PEGAS-GONDA s. r. o. jako dárcem a městem 
Slavkov u Brna, jejímž předmětem bude poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč 
dárcem obdarovanému.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.zajistit uzavření darovací smlouvy mezi společností PEGAS-GONDA s. r. o. jako 
dárcem a městem Slavkov u Brna, jejímž předmětem bude poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 10.000,- Kč.

Termín: 27.6.2016

1200/49/RM/2016 Žádost o schválení a podporu při pořádání sportovních a společenských akcí 
Austerlitz Adventure, o.s. v roce 2016

I. Rada města bere na vědomí



konání akce Slavkovský devítiboj 2014 dne 25.6.2016 a souhlasí se zapůjčením areálu 
slavkovského stadiónu dle žádosti Austerlitz Adventure, o.s., se sídlem Mánesova 434, 
Slavkov u Brna, IČ: 48828713.

II. Rada města bere na vědomí
konání akce Austerlitzman 2016 aneb triatlon pro každého dne 27.8.2016 ve Slavkově u 
Brna a souhlasí s propůjčením plaveckého bazénu dle žádosti Austerlitz Adventure, o.s., se 
sídlem Mánesova 434, Slavkov u Brna, IČ: 48828713.

III. Rada města souhlasí
s konáním lampionového průvodu dne 12.11.2016 ve Slavkově u Brna a vyhovuje žádosti 
o bezplatné zapůjčení 3 ks pivních setů Austerlitz Adventure, o.s., se sídlem Mánesova 434, 
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 48828713.

IV. Rada města ukládá

1. Petru Zvonkovi

1.1.technicky zajistit výše uvedené akce.

Termín: 12.11.2016

2. Mgr. Libuši Pilátové

2.1.zajistit uzavírku náměstí po dobu konání Lampionového průvodu na náměstí.

Termín: 12.11.2016

V. Rada města souhlasí
s využitím městské policie při zajištění bezpečnosti na komunikacích na výše uvedených 
akcích.

1201/49/RM/2016 Smlouva o výpůjčce vysoušecího zařízení

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce vysoušecího zařízení, dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce vysoušecího zařízení dle předloženého návrhu.

Termín: 17.6.2016

1202/49/RM/2016 Zápis z komise pro zahraniční vztahy

I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 2/2016 z jednání komise pro zahraniční vztahy.

1203/49/RM/2016 Zápis ze 13. schůze komise pro sport a volný čas

I. Rada města bere na vědomí



zápis z 13. schůze komise pro sport a volný čas a doporučení komise podpořit a realizovat 
rekonstrukci městského stadionu.

1204/49/RM/2016 Náhrada cestovních výdajů - Ing. Ivan Charvát

I. Rada města schvaluje
použití soukromého vozidla RZ 1B6 1771 pro služební cestu Ing. Ivana Charváta a PhDr. 
Vladimíry Zichové na festival pažské krajky ve dnech 16. - 19.6.2016 do partnerského města 
Pag v Chorvatsku.

1205/49/RM/2016 Žádost o úpravu rozpočtu ZSA - přijetí dotace z MKČR

I. Rada města schvaluje
úpravy rozpočtu (č. 10 a 11) ZS-A v předloženém znění.

1206/49/RM/2016 Žádost o úpravu rozpočtu

I. Rada města souhlasí
s úpravou rozpočtu v předloženém znění.

1207/49/RM/2016 Vyřazení majetku ZS-A

I. Rada města nepříjímá
nabídku na bezúplatné nabytí nepotřebného majetku uvedeného v důvodové zprávě.

II. Rada města souhlasí
s vyřazením majetku příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková 
organizace dle důvodové zprávy.

III. Rada města schvaluje
prodej nepotřebného majetku dle postupu navrženého v důvodové zprávě.

IV. Rada města ukládá

1. Mgr. Evě Oubělické, DiS.

1.1.předložit radě města návrh kupní smlouvy na odkoupení vyřazovaného majetku před 
uzavřením vlastní kupní smlouvy

Termín: 30.6.2016

1208/49/RM/2016 Převedení finančních prostředků z rezervního fondu TSMS

I. Rada města materiál odkládá.

1209/49/RM/2016 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení za 1. pololetí 
2016



I. Rada města materiál odkládá.

1210/49/RM/2016 Zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu na Základní škole 
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace

I. Rada města schvaluje
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro 
školní klub, jehož činnost vykonává Základní škola Komenského Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace, která se týká:

- zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu na 250 s účinností od 1.9.2016.

II. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

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

Termín: 29.7.2016

1211/49/RM/2016 MŠ Zvídálek - odstranění betonového oválu - doplňující informace

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace.

1212/49/RM/2016 DDM - Zpráva o letním prázdninovém provozu na DDM Slavkov u Brna

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o prázdninovém provozu Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace.

1213/49/RM/2016 DDM - Dodatek č.2 k ceníku za zájmové vzdělávání

I. Rada města souhlasí
s dodatkem č.2  k ceníku zájmového vzdělávání v DDM Slavkov u Brna ve školním roce 
2015/2016 - cena za letní příměstský tábor při DDM  v předloženém znění.

1214/49/RM/2016 Zápis z finančního výboru

I. Rada města bere na vědomí
zápis ze zasedání finančního výboru.

1215/49/RM/2016 Pověření

I. Rada města pověřuje



Bc. Libora Eliáše zastupováním starosty a místostarostky v době jejich zahraniční pracovní 
cesty v době od 17.-19.6.2016.

1216/49/RM/2016 Náhrada cestovních výdajů - Mgr. Petr Kostík

I. Rada města schvaluje
použití soukromého vozidla RZ 6B1 1110 pro služební cestu Mgr. Petra Kostíka a Ing. Hynka 
Charvata ve dnech 17. - 19.6.2016 do partnerského města Slawków v Polsku.


