
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 52. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 25.7.2016

1254/52/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 51. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

825/28/1 z 28. schůze RM - 14.12.2015
1126/45, 1131/45, 1150/45 z 45. schůze RM - 16.05.2016
1171/48 z 48. schůze RM - 30.05.2016
1207/49/1 z 49. schůze RM - 13.06.2016
1221/50, 1222/50/2, 1222/50/3, 1242/50 z 50. schůze RM - 29.06.2016
1251/51 z 51. schůze RM - 11.07.2016

další úkoly trvají.

1255/52/RM/2016 Smlouva o poskytování služeb

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytování služeb č. 56/2016 se společností AQE advisors, a.s., se sídlem třída
Kapitána Jaroše 31, PSČ 602 00 Brno, IČ 26954770, zastoupenou Ing. Janem Obrovským,
statutárním ředitelem, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. zajistit uzavření smlouvy se společností AQE advisors, a.s., se sídlem třída Kapitána
Jaroše 31, PSČ 602 00 Brno, IČ 26954770, zastoupenou Ing. Janem Obrovským,
statutárním ředitelem, v předloženém znění.

Termín: 31.8.2016

1256/52/RM/2016 Prodej pozemku parc.č. 2637/14 v k.ú. Slavkov u Brna - Lohmann&Rauscher,
s.r.o.



I. Rada města zprávu odkládá.

1257/52/RM/2016 Smlouva o právu provést stavbu - I/54 most ev. č. 54-001

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu  - opravu mostního svršku na stávajícím mostě
ev.  č.  54-001  na  silnici  I/54  v  intravilánu  města  Slavkov  u  Brna  přes  silnici  I/50  na  
pozemku města parc. č. 2714/1 k. ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění s Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR,  se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření   smlouvy o  právu provést  stavbu  -  opravu  mostního svršku na
stávajícím mostě ev. č. 54-001 na silnici I/54 v intravilánu města Slavkov u Brna
přes  silnici  I/50  na   pozemku  města  parc.  č.  2714/1  k.  ú.  Slavkov  u  Brna,  v
předloženém znění s Ředitelstvím  silnic a dálnic ČR,  se sídlem Na Pankráci 56, 140
00 Praha 4, IČ: 65993390.

Termín: 31.8.2016

1258/52/RM/2016 Žádost o pronájem pozemku parc. č. 1053 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města zprávu odkládá.

1259/52/RM/2016 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2740/1 v k.ú. Slavkov u Brna

I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s panem Zbyňkem Pízou,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , jejíž předmětem bude užívání části pozemku parc. č. 2740/1 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov  u  Brna  o  výměře  cca  10m2  k  umístění  včelstva  dle  přiložené  situace  za  roční
nájemné ve výši 20,-Kč/m2s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Zbyňkem Pízou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  jejíž předmětem bude užívání části pozemku parc. č. 2740/1

ostatní plocha v k.ú.  Slavkov u Brna o výměře cca 10m2  k  umístění  včelstva dle
přiložené situace za roční nájemné ve výši 20,-Kč/m2.

Termín: 31.8.2016



1260/52/RM/2016 Úprava rozsahu předmětu nájemní smlouvy - manželé Jandlovi

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 06.12.2012 s manžely Ing. Ivanem
Jandlem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a s paní Janou Jandlovou░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ který sníží rozsah předmětu nájmu a to užívání
pozemku parc.  č.  3750/81 orná půda v k.ú.  Slavkov u Brna o cca 85,5m2  dle  přiložené
mapky.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 06.12.2012 s manžely Ing.
Ivanem Jandlem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a s paní Janou
Jandlovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  ,  který  sníží  rozsah
předmětu nájmu a to užívání pozemku parc. č. 3750/81 orná půda v k.ú. Slavkov u

Brna o cca 85,5m2 dle přiložené mapky.

Termín: 31.8.2016

1261/52/RM/2016 Smlouva o výpůjčce pozemku - Liko-s, a.s.

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením smlouvy o výpůjčce na část  pozemku parc.  č.  2741/9 ostatní  plocha v k.ú.

Slavkov u Brna o výměře cca 50m2 se společností LIKO-S, a.s., sídlem U Splavu 1419, 684 01
Slavkov u Brna, IČ:60734795 dle přiložené mapy a za podmínek uvedených v důvodové
zprávě.

1262/52/RM/2016 Návrh smlouvy o advokátní úschově se společností LIKO-S, a.s. a JUDr. Petrem
Pernicou

I. Rada města schvaluje
 uzavření smlouvy o advokátní úschově mezi společností LIKO-S, a. s., se sídlem U Splavu
1419, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 60734795 jako složitelkou, JUDr. Petrem Pernicou, se
sídlem  Mendlovo nám. 907/1a, 603 00 Brno, IČ:  44038011 jako advokátem  a městem
Slavkov u Brna jako příjemcem, v předloženém znění.

1263/52/RM/2016 Atletický stadion - veřejná zakázka

I. Rada města schvaluje



zahájení  veřejné  zakázky:  "Rekonstrukce  atletického  stadionu  Slavkov  u  Brna"  dle
předložené dokumentace vyzývající k účasti v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace.

II. Rada města schvaluje
v rámci veřejné zakázky  "Rekonstrukce atletického stadionu Slavkov u Brna" komisi  pro
hodnocení kvalifikace v níže uvedeném složení:
Členové: Mgr. Milan Konečný, Mgr. Petr Kostík, Ing. Petr Lokaj.
Náhradníci: Mgr. Petr Lysek, pan Michal Boudný, Ing. Petr Janek.

1264/52/RM/2016 Demolice čp.63, statika čp.64 - výběr projektanta

I. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  se  společností  PROXIMA  projekt,  s.r.o.,  IČ:  282  73  231  na
vypracování  projektové dokumentace řešící  demolici  budovy  čp.63 a  související  statické
zajištění budovy čp.64, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností PROXIMA projekt, s.r.o., IČ: 282 73
231  na  vypracování  projektové  dokumentace  řešící  demolici  budovy  čp.63  a
související statické zajištění budovy čp.64, v předloženém znění.

Termín: 8.8.2016

1265/52/RM/2016 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - Zuzáková, Kaurová

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 13.08.2012 k bytu č. 11, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Leonou Zuzákovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
obsahujícím  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  31.08.2021  za  smluvní
nájemné 60 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27.09.2012 k bytu č. 5, Zlatá Hora 1228,
Slavkov  u  Brna,  uzavřené  s  paní  Marií  Kaurovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
obsahujícím  prodloužení  nájmu  bytu  na  dobu  určitou,  a  to  do  31.08.2021  za  smluvní
nájemné 60 Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové



1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 13.08.2012 s paní Leonou
Zuzákovou.

Termín: 31.8.2016

2. Bc. Jitce Charvátové

2.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27.09.2012 s paní Marií
Kaurovou.

Termín: 31.8.2016

1266/52/RM/2016 Poskytnutí dotací na sociální služby z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok
2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  předloženého  znění  o  poskytnutí  dotací  na  rok
2016  s  poskytovatelem  sociálních  služeb  -  Rodinnou  pohodou,  o.s.  Vyškov  v  celkové
výši 276. 000 Kč,  pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce.

centrum denních služeb Pohoda  44 000 Kč

sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi  97 000 Kč

sociálně-aktivizační služby pro seniory a zdr. postižené  40 000 Kč

odlehčovací služby  48 000 Kč

raná péče  47 000 Kč

 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  předloženého  znění  s  poskytovatelem
sociálních  služeb  -  Rodinnou  pohodou,  o.s.  Vyškov  ke  schválení  zastupitelstvu
města.

Termín: 12.9.2016

1267/52/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva - místní komunikace - obec Hrušky

I. Rada města schvaluje
uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  obcí  Hrušky  o  výkonu
působnosti  silničního  správního  úřadu  ve  věcech  místních  komunikací  na  území  obce
Hrušky, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Mgr. Libuši Pilátové

1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hrušky o
výkonu působnosti  silničního správního úřadu ve  věcech místních komunikací  na
území obce Hrušky, v předloženém znění.

Termín: 26.5.2016

1268/52/RM/2016 Výběr zpracovatele Plánu odpadového hospodářství města Slavkov u Brna

I. Rada města zprávu odkládá.

1269/52/RM/2016 Předběžné opatření - zdržení se rušení vnikáním chovaných zvířat

I. Rada města souhlasí
s podáním návrhu na vydání předběžného opatření k Okresnímu soudu ve Vyškově ve věci
zdržení se rušení vnikáním chovaných zvířat.

II. Rada města souhlasí
s rozšířením již podané žaloby k Okresnímu soudu ve Vyškově o povinnost zdržet se rušení
hlukem a zápachem nad míru přiměřenou místním poměrům, které omezuje obvyklé užívání
sousedního pozemku.

1270/52/RM/2016 Dodatek ke smlouvě - KOMETA GROUP, a.s.

I. Rada města souhlasí
s pokračováním spolupráce v projektu "Jižní Morava - Království Komety".

II. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o vzájemné propagaci ze dne 4. října 2013 a Dodatku č. 2
uzavřené se společností KOMETA GROUP, a.s.,  se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ
26296195 v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.  3  ke  Smlouvě  o  vzájemné  propagaci  se  společností
KOMETA GROUP, a.s.

Termín: 31.8.2016

1271/52/RM/2016 Souhlas s užitím znaku města Slavkov u Brna - Austerlitz Adventure



I. Rada města souhlasí
s využitím znaku města Slavkov u Brna spolkem Austerlitz Adventure se sídlem Mánesova 434, 684

01 Slavkov u Brna IČ: 48838713 pro po�sk nůžkového stanu 6mx3m.

1272/52/RM/2016 Žádost o prominutí odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků - ZS-A

I. Rada města zprávu odkládá.

1273/52/RM/2016 ZS-A, Žádost o úpravu rozpočtu (14, 15)

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

1274/52/RM/2016 Nepotřebný majetek - topné koberce ZS-A, návrh kupní smlouvy

I. Rada města souhlasí
s návrhem předložené kupní smlouvy

1275/52/RM/2016 Kulturní akce v zámeckém parku, 2017

I. Rada města souhlasí
s uspořádáním kulturních akcí v zámeckém parku v roce 2017 dle důvodové zprávy s tím, že
všechny akce skončí do 24:00.

1276/52/RM/2016 REGIONTOUR 2017

I. Rada města schvaluje
prezentaci města Slavkov u Brna na veletrhu Regiontour 2016 prostřednictvím ZS-A v rámci
centrálního stánku Jihomoravského kraje.


