
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 54.  schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 22.8.2016

1303/54/RM/2016 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 53. schůze RM z období 2014-2018

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

• považuje za splněné body:

1125/45, 1133/45/2 z 45. schůze RM - 16.05.2016
1195/49 z 49. schůze RM - 13.06.2016
1218/50, 1222/50/1, 1223/50, 1241/50 z 50. schůze RM - 29.06.2016
1252/51 z 51. schůze RM - 11.07.2016
1257/52, 1259/52, 1265/52/1, 1265/52/2, 1266/52, 1270/52 z 52. schůze RM - 
25.07.2016
1280/53, 1282/53, 1286/53, 1290/53/1, 1292/53 z 53. schůze RM - 08.08.2016

• vypouští ze sledování:

1139/45 z 45. schůze RM - 16.05.2016

• další úkoly trvají.

1304/54/RM/2016 Úhrada nákladů na režijní přejezdy - SEBUS s.r.o., VYDOS BUS a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o úhradě nákladů na režijní přejezdy ve výši 19.206,-Kč se 
společností VYDOS BUS a.s., se sídlem Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov, IČ: 26950731, 
za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o úhradě nákladů na režijní přejezdy ve výši 7.174,-Kč se společností 
SEBUS s.r.o.,se sídlem Viničné Šumice 371, 664 06, IČ: 25544811, za podmínky schválení 
financování zastupitelstvem města.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
v souvislosti s hrazením režijních nákladů společnosti SEBUS s.r.o. a VYDOS BUS a.s. schválit 
rozpočtové opatření č. 68. 

1305/54/RM/2016 Rozšíření městského kamerového systému - ul. Brněnská

I. Rada města schvaluje



uzavření smlouvy o dílo se společností CAMsystem Brno, Wolkrova 582/5, 602 00 Brno, IČ: 
47385162, na dodávku bezpečnostních kamer včetně zprovoznění, za podmínky schválení 
rozpočtového opatření zastupitelstvem města.

II. Rada města ukládá

1. Petru Smejsíkovi

1.1.v případě schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města zajistit uzavření 
smlouvy o dílo se společností CAMsystem Brno, Wolkrova 582/5, 602 00 Brno, IČ: 
47385162, na dodávku bezpečnostních kamer včetně jejich zprovoznění.

Termín: 15.9.2016

1306/54/RM/2016 Soubor rozpočtových opatření

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

RO Název
Příjmy 

(Kč)

Výdaje 

(Kč)

67

Navýšení položky č. 116 - Kamerový systém 

MěP
210 000

Snížení položky č. 128 - Rezerva -210 000

68

Navýšení položky č. 66 - Dopravní 

obslužnost
27 000

Snížení položky č. 128 - Rezerva -27 000

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

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

Termín: 30.9.2016

1307/54/RM/2016 Směrnice o finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb.

I. Rada města schvaluje
Směrnici o finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb. v předloženém znění.

1308/54/RM/2016 Směrnice o provedení inventarizace majetku a závazků města Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
Směrnici o provedení  inventarizace majetku a závazků v předloženém znění.

1309/54/RM/2016 Pravidla pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku a pro činnost 
likvidační a škodní komise města Slavkov u Brna



I. Rada města schvaluje
Pravidla pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku a pro činnost likvidační a 
škodní komise města Slavkov u Brna.

II. Rada města schvaluje
členy likvidační a škodní komise v předloženém složení
předseda: Bc. Stanislav Maša
člen: Marie Jílková
člen: Vojtěch Lstibůrek

1310/54/RM/2016 Směna pozemků - Ing. Daněček

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 2820/1 v k.ú. Slavkov u Brna dle 
přiložené mapy.

Termín: 31.8.2016

1311/54/RM/2016 Mirror - smlouva o právu provést stavbu - dodatek č.1

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého návrhu dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 
10.1.2014 se společností Mirror Development, s.r.o., Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno, 
IČ:277 41 036.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření předloženého návrhu dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu 
ze dne 10.1.2014 se společností Mirror Development, s.r.o., Wintrova 2853/30a, 628 
00 Brno, IČ:277 41 036.

Termín: 31.8.2016

1312/54/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - CMC Heating, s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby vodovodní 
přípojky pro objekt Zlatá Hora 1543   na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 1643/1  k. 
ú. Slavkov u Brna se společností CMC Heating, s.r.o., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.



zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování stavby vodovodní přípojky k 
objektu Zlatá Hora 1543 na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 1643/1  k. ú. 
Slavkov u Brna se společností CMC Heating, s.r.o., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 16.9.2016

1313/54/RM/2016 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Kořínek

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o podmínkách vybudování parkovacího stání s Tomášem Kořínkem, 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 319 k. ú. 

Slavkov u Brna  před domem č. p. 1070 na pozemku parc. č. 295  k. ú. Slavkov u Brna s tím, 
že podmínky stanoví odbor IR podle pokynu místostarostky.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování parkovacího stání s Tomášem 
Kořínkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░   na pozemku města Slavkov u 

Brna parc. č. 319  k. ú. Slavkov u Brna. 

Termín: 16.9.2016

1314/54/RM/2016 Věcné břemeno pro RWE GasNet s.r.o. - stavba s názvem "Přeložka STL 
plynovodní přípojky, Slavkov u Brna parc.č. 2341/1, 2341/2, 2676, číslo stavby 8800084719"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností 
RWE GasNet, s.r.o., sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
týkající se pozemků parc. č. 2341/2 a parc. č. 2676, oba v k.ú. Slavkov u Brna, oba 
v k. ú. Slavkov u Brna, jejichž vlastníkem je město, dle přiložené situace (stavba 
s názvem "Přeložka STL plynovodní přípojky, Slavkov u Brna parc.č. 2341/1, 
2341/2, 2676, číslo stavby 8800084719") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 
společností RWE GasNet, s.r.o., sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ: 27295567, týkající se pozemků parc. č. 2341/2 a parc. č. 2676, oba v 
k.ú. Slavkov u Brna, oba v k. ú. Slavkov u Brna, jejichž vlastníkem je město, 
dle přiložené situace (stavba s názvem "Přeložka STL plynovodní přípojky, 
Slavkov u Brna parc.č. 2341/1, 2341/2, 2676, číslo stavby 8800084719") 
v předloženém znění.

Termín: 30.9.2016

1315/54/RM/2016 Žádost o pronájem pozemků parc. č. 106, 105 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé 
Tesařovi



I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s panem Ivem Tesařem a s paní Veronikou Tesařovou,░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jejíž předmětem bude užívání pozemku parc. č. 106 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 16m2 a části pozemku parc. č. 105 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře cca 3m2, oba v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace za roční 

nájemné ve výši 20,-Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Ivem Tesařem a s paní Veronikou 
Tesařovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jejíž předmětem bude užívání 

pozemku parc. č. 106 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 16m2 a části pozemku 

parc. č. 105 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 3m2, oba v k.ú. Slavkov u Brna 

dle přiložené situace za roční nájemné ve výši 20,-Kč/m2.

Termín: 30.9.2016

1316/54/RM/2016 Žádost o užívání veřejného prostranství - p. Valníček

I. Rada města souhlasí

s poskytnutím veřejného prostranství o výměře 16 m2 Ing. Tomáši Valníčkovi, Domácí 
potřeby, Čs. armády 244, 684 01  Slavkov u Brna  na parc.č. 224 k. ú. Slavkov u Brna 
na Palackého náměstí k umístění skákacího hradu  ve středu 13.9.2016  od 10:00 od 17:00 
hod. Za užívání veřejného prostranství bude vybrán poplatek dle Obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2011 o místních poplatcích.

1317/54/RM/2016 Záměr dislokace ZUŠ do budovy centrum Bonaparte čp. 126

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zahájit veřejnou zakázku na zpracovatele studie proveditelnosti dislokace 
příspěvkové organizace ZUŠ Fr. France ze stávající budovy na Komenského náměstí 
čp.525 do budovy na Palackého náměstí čp.126.

Termín: 29.8.2016

1318/54/RM/2016 Jiráskova, parkování Tyršova - výběr projektanta

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Svatoplukem Holotíkem, Jugoslávská 100, 613 00 
Brno, IČ: 643 14 618 na vypracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci ulice 
Jiráskova a parkovací staní na ulici Tyršova v předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Svatoplukem Holotíkem, Jugoslávská 
100, 613 00 Brno, IČ: 643 14 618 na vypracování projektové dokumentace řešící 
rekonstrukci ulice Jiráskova a parkovací staní na ulici Tyršova v předloženém znění.

Termín: 31.8.2016

1319/54/RM/2016 Darovací smlouva s prof. MUDr. Milošem Táborským, CSc.,FESC,MBA.

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy na sadové a parkové úpravy na pozemcích města parc. 
č. 1494/1, 1551/4, 1551/1, 1550 a  parc. č. 1552/4, to vše v k.ú. Slavkov u Brna, s prof. 
MUDr. Milošem Táborským, CSc., FESC, MBA, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

jako dárcem a městem Slavkov u Brna jako obdarovaným, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Veronice Pelcové

1.1.zajistit uzavření předložené darovací smlouvy na sadové a parkové úpravy na 
pozemcích města parc. č. 1494/1, 1551/4, 1551/1, 1550 a  parc. č. 1552/4, to vše v 
k.ú. Slavkov u Brna, s prof. MUDr. Milošem Táborským, CSc., FESC, MBA, ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako dárcem a městem Slavkov u Brna jako 

obdarovaným.

Termín: 30.9.2016

1320/54/RM/2016 Rekonstrukce atletického stadionu - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  v celkové výši 6.050.000 Kč 
na realizaci projektu rekonstrukce atletického stadionu v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  v celkové 
výši 6.050.000 Kč na rekonstrukci atletického stadionu k projednání v zastupitelstvu 
města.

Termín: 26.8.2016

1321/54/RM/2016 Žádost o zrušení zpomalovacího prahu - Smetanova

I. Rada města nesouhlasí
s odstraněním zpomalovacího prahu na ulici Smetanova u nemovitosti na ulici Lidická čp. 
209 z důvodů zajištění zklidnění dopravy.



1322/54/RM/2016 Žádost o krátkodobý pronájem bytu na SC Bonaparte

I. Rada města neschvaluje
vyhovět žádosti paní  Hany Stehlíkové, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

1323/54/RM/2016 Žádost o odprodej

I. Rada města neschvaluje
odprodej nerezového stolu a nerezových dřezů žadatelům panu Sovovi, panu Gottwaldovi a 
MVDr. Horsákové, na základě jejich podané žádosti.

1324/54/RM/2016 Žádost o pronájem plochy v areálu kotelny Zlatá Hora

I. Rada města zprávu odkládá.

1325/54/RM/2016 Žádost Českého svazu chovatelů o záštitu nad V. Slavkovskou výstavou 
drobných zvířat

I. Rada města schvaluje
poskytnutí záštity města Slavkov u Brna nad V. Slavkovskou výstavou drobných zvířat ve 
dnech 11. až 12. 11.2016.

1326/54/RM/2016 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - žádost ZS-A

I. Rada města bere na vědomí
informace o žádosti ZS-A o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.

II. Rada města ukládá
ředitelce ZS-A podat žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v souladu s 
důvodovou zprávou v termínu do 30. 9.2016.

1327/54/RM/2016 Koncepce rozvoje a finančního hospodaření příspěvkové organizace Zámek 
Slavkov - Austerllitz s výhledem do roku 2020

I. Rada města bere na vědomí
text Koncepce rozvoje a finančního hospodaření příspěvkové organizace Zámek Slavkov - 
Austerllitz s výhledem do roku 2020

1328/54/RM/2016 ZS-A, Žádost o napojení fondu investic, žádost o úpravu rozpočtu (16)

I. Rada města schvaluje
napojení Fondu investic ZS-A do rozpočtu organizace.

II. Rada města schvaluje
úpravu rozpočtu ZS-A č. 16 v předloženém znění.



1329/54/RM/2016 DDM Slavkov u Brna - rekonstrukce podlahy na chodbě a v učebně

I. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce podlahy na chodbě a v učebně DDM 
Slavkov u Brna" dle průzkumu trhu.

II. Rada města souhlasí
s použitím části rezervního fondu ve výši 150.000 Kč k posílení fondu investic Domu dětí a 
mládeže Slavkov u Brna,příspěvková organizace.

III. Rada města schvaluje
použití fondu investic Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna,příspěvková organizace na 
rekonstrukci podlahy na chodbě a v učebně v DDM Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 
do výše 150.000,- Kč.

1330/54/RM/2016 Atletický stadion - veřejná zakázka

I. Rada města schvaluje
pokračování veřejné zakázky na výběr zhotovitele rekonstrukce atletického stadionu dle 
předložených zadávacích podmínek soutěže.

II. Rada města schvaluje
v rámci veřejné zakázky "Rekonstrukce atletického stadionu Slavkov u Brna" tyto členy a 
náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové:  Mgr. Milan Konečný, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jakub Navrátil, Mgr. Přemysl Jeřábek, 
Ing. Petr Lokaj.
Náhradníci: Mgr. Petr Lysek, p. Jan Hudec, Mgr. Zdeněk Vičar, pan Tomáš Vymazal, Ing. Petr 
Janek.

III. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:

1. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 
48035599,

2. SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 26961474,
3. PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130.

1331/54/RM/2016 Darovací smlouva - infrastruktura Sadová

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením předloženého návrhu darovací smlouvy na předání veřejné infrastruktury na 
ulici Sadová do majetku města z majetku Ing. Jiřího Karkošky, bytem Smetanova 980, 684 
01 Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1.zajistit uzavření předloženého návrhu darovací smlouvy na předání veřejné 
infrastruktury na ulici Sadová do majetku města z majetku Ing. Jiřího Karkošky, 
bytem Smetanova 980, 684 01 Slavkov u Brna.

Termín: 16.9.2016

1332/54/RM/2016 Žádost - Dětský den

I. Rada města souhlasí
s využitím společných přístupových prostor koupaliště pro MO ČSSD na akci Dětský den dne 
28.8.2016 za úplatu 1000,- Kč s volným vstupem účastníků na koupaliště.

1333/54/RM/2016 Zahraniční pracovní cesty

I. Rada města schvaluje
zahraniční pracovní cesty členů rady města Ing. Hynka Charvata, Bc. Libora Eliáše, Mgr. 
Petra Kostíka do chorvatského Pagu v termínu 25.-28.8.2016.


