
Usnesení 40. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 6.12.2004 v 15:30 hodin  

   

4.6.   Revize zařízení dětských hřišť  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna : 
Ukládá TSMS odstranit z veřejných ploch zařízení dětských hřišť, která nevyhovují 
současným    zákonným požadavkům dle předloženého návrhu. Termín odstranění bude 
dojednán s odborem IR, nejpozději však do 31.1.2005. Opětovná instalace repasovaných 
popř. nových zařízení bude provedena v termínu do 30.4.2005.  

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 39. schůze RM z období 
2002 – 2006  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM ve Slavkově u Brna s tím, že  
• považuje za splněné body 
4.17.2. z 34. schůze RM – 30.8.2004 
4.18.2. z 37. schůze RM – 25.10.2004 
4.1.1., 4.1.2. z 38. schůze RM – 8.11.2004 
5.1., 4.16.2., 4.20. z 39. schůze RM – 22.11.2004 
• vypustit ze sledování bod 4.18.2. z 34. schůze RM – 30.8.2004  
vypustit ze sledování bod 3.4. z 35. schůze RM – 12.9.2004 
vypustit ze sledování z trvalých a dlouhodobých úkolů bod: předkládat samostatně rozpočet a 
následné hodnocení nově postavené tělocvičny 
• doplňuje termín 10.1.2005 k bodům: 4.12.3. a 4.12.2. z 31. schůze RM – 7.6.2004 
• další úkoly trvají.  

   

5.1. Záměr nabytí nemovitostí SK Fotbal Slavkov  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna se seznámila s výsledky jednání s SK Fotbal Slavkov a 
doporučuje Zastupitelstvu města uzavřít kupní smlouvu s SK Fotbal Slavkov ve výši 7.636 
tis. Kč (dle znaleckého odhadu) s tím, že pro rok 2005 bude z této částky uhrazena částka 750 
tis. Kč a dále budou uhrazeny náklady spojené s převodem nemovitosti. Zbývající částka bude 
rozložena do splátkového kalendáře po dobu 12 let rovným dílem formou peněžního a 
nepeněžního plnění.  

 
5.2. Záměr nabytí nemovitosti - správní budova –Agroklas  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje Zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí -  
pozemek p.č. 625/4, budova č.p. 727 na poz. p.č. 625/1, 625/3, 625/4, včetně příslušenství – 
hospodářské budovy bez č.p. na poz. p.č. 633/2, vše v k.ú. Slavkov u Brna – v intencích 



uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 
4.19.   Nájem zařízení v areálu koupaliště  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí doporučení komise a: 
- odmítá nabídku A, 
- ukládá starostovi a místostarostovi jednat o uzavření smlouvy s navrhovatelem nabídky B za 
podmínek stanovených v usnesení komise a přitom se zaměřit na tyto další podmínky: doba 
nájmu 5 let, počet diskoték 3-5, maximální výše nájemného. 
- ukládá starostovi a místostarostovi pro případ, že text smlouvy s navrhovatelem nabídky B 
nebude dohodnut do 10.1.2005, jednat o uzavření smlouvy s navrhovatelem nabídky C.  

 
3.1 Návrh rozpočtu M ěsta Slavkova u Brna pro rok 2005  

Usnesení: 
 Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozpočtu Města Slavkova u 
Brna pro rok 2005“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit: 
1) rozpočtové provizorium Města Slavkova u Brna pro rok 2005 s celkovou výší příjmů a 
výdajů 100.381.800,- Kč a plán doplňkové podnikatelské činnosti (VHČ) s celkovou výší 
výnosů 16.988.000,- Kč a nákladů 15.492.000,- Kč s doplněním v položkách dle připomínek 
členů RM. 
2) delegování pravomoci na RM související s možností přijímat rozpočtová opatření v 
návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ( soc.dávky, školství) 
3) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících s 
mládeží do výše schválené rozpočtem Města Slavkova u Brna pro rok 2005, tj. do výše 
385.000,- Kč. 
4)   delegovat na RM vnitřní přesuny v rozpočtu města pro rok 2005  v položce MěÚ    

 
4.1. Návrh rozpočtového opatření RO č. 41-43/2004 – soubor RO  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření 
č.41-43/2004-soubor RO‘‘bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit následující 
rozpočtová opatření: 
RO č.41 –SDH: 
- v příjmech :  
zvýšení položky – dotace KÚ JMK ve výši 16.200,- Kč 
 -     ve výdajích:  
       zvýšení položky č.36 – požární ochrana ve výši 16.200,- Kč v  příjmech: 
RO č. 42 – koupaliště : 
- ve výdajích:  
       zvýšení položky – příspěvek pro TSMS  ve výši 219.000,- Kč 
       snížení položky č.51- splátka úroků u úvěru v ulici Husova ve výši 219.000,- Kč  
RO č. 43 – ZŠ Komenského: 
- v příjmech :  
zařazení nové položky – limitní dotace ze SR ve výši 2.000.000,- Kč 
- ve výdajích:  
zařazení nové položky  –  ZŠ Komenského – podlahy  ve výši 2.000.000,- Kč.  



   

4.2. Fond bytového a tepelného hospodářství  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Fond bytového a tepelného 
hospodářství“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit Pravidla pro tvorbu a 
použití účelových prostředků Fondu bytového a tepelného hospodářství s vypuštěním bodu 5 
u části II a změnou v bodě 2 části IV.  

   

4.3.   Změny v rozpočtu ZŠ Komenského  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Změny v rozpočtu ZŠ 
Komenského“ bere její obsah na vědomí a schvaluje přesuny v rozpočtu ZŠ Komenského dle 
předložené žádosti.  

   

4.4.   Změny v rozpočtu školní jídelny při ZŠ Komenského  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Změny v rozpočtu školní jídelny 
při  ZŠ Komenského “ bere její obsah na vědomí a schvaluje přesuny v rozpočtu ZŠ 
Komenského a posílení příjmů a výdajů v rozpočtu o zvýšené příjmy ve ŠJ při ZŠ 
Komenského dle předložené žádosti.  

 
4.28. Návrh rozpočtového opatření RO č. 44-45/2004 – soubor RO  

Usnesení 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření 
č.44-45/2004-soubor RO‘‘bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit následující 
rozpočtová opatření: 
RO č.44 –doplatek investičních akcí: 
-    ve výdajích:  
     snížení položky č.60 – cesta podél zámecké aleje ve výši 280.000,- Kč 
     zvýšení položky č.52– revitalizace Palackého nám. ve výši 150.000,-Kč 
     zařazení nové položky -  VO Špitálská – Slovákova ve výši 130.000,- Kč  

RO č. 45 – dotace ze SR pro školská zařízení zřízená obcemi : 
- v příjmech :  
       snížení na položce 4122–neinvestiční  přijatá dotace z KÚ JMK o -688 100,-Kč pro 
školská zařízení zřízená obcemi. 
- ve výdajích : 
zvýšení neinvestičních příspěvků  pro školská zařízení v následujícím členění 
     
ZŠ Komenského                  580 500,- 



ZŠ Tyršova            147 300,- 
Zvláštní škola                         - 1 888 900,- 
Základní umělecká škola                        246 000,- 
Dům dětí a mládeže                           61 000,- 
MŠ Koláčkovo                                     166 000,- 
Celkem                                                                                  -  688 100,-  

 
3.4.   Zpráva o činnosti komise pro výstavbu v roce 2004  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  

   

3.2. Průběžné plnění programu rozvoje města  

Usnesení: 
Rada města  Slavkova u Brna  bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu 
rozvoje města v roce 2004  na vědomí a předkládá ji v jednání řádného zasedání ZM.  

 
3.3. Návrh hlavních úkolů programu rozvoje města na rok 2005  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje  návrh hlavních úkolů programu rozvoje města na 
rok 2005 předložit do zasedání  Zastupitelstva města  Slavkova u Brna.  

 
4.5. Stavební úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy a krovu – plnění 
usnesení 39. RM bod 4.20.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna  
1. Bere tuto zprávu na vědomí.  
2. Souhlasí s uzavřením smlouvy na výše uvedené práce na rekonstrukci krovu a střechy 
zámku Slavkov u Brna s firmou Střechy – l. Slezská s.r.o. , Dornych 47, 617 00 Brno, IČ 
25340689 v celkové částce 1 mil. Kč. 
3. Doporučuje ZM zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2005 částku 1 mil. Kč na 
rekonstrukci krovu a střechy zámku Slavkov u Brna  čerpáním finančních prostředků z již 
přijatého úvěru ve výši 13,5 mil.Kč.  

   

4.7.  Plnění usnesení 39. schůze RM bod č. 4.8. – varianta pravidel pro tvorbu a čerpání 
Fondu pro výkupy pozemků  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna  doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  pravidla pro 
tvorbu a čerpání Fondu pro výkupy pozemků ve variantě s odvodem plné výše výnosů  



získaných prodejem pozemků ve vlastnictví  města do tohoto fondu a čerpáním zdrojů fondu 
na veškeré výkupy pozemků do vlastnictví města včetně úhrady veškerých nákladů s těmito 
výkupy souvisejících.  

   

 
4.8.    Příprava výstavby inženýrských sítí - informace  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere informaci na vědomí.  

 
4.10.   Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 338 v k.ú. Slavkov u Brna – ul. ČSA  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí 
pozemku parc.č.338 ostatní plocha o výměře 448 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR-
ÚZSVM, OP Vyškov do vlastnictví Města Slavkov u Brna formou bezúplatného převodu.  

 
4.11.    Informace o pozemcích – Státní statek Velké Pavlovice – v likvidaci  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere výše uvedenou informaci na vědomí.  

   

4.12.   Plnění usnesení 37. schůze RM – směna pozemků s panem Doubkem  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí  se zveřejněním záměru směny pozemků z majetku 
města za pozemky ve vlastnictví p.Martina Doubka.  

   

4.13.    Pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění propagačního a 
informačního systému komerční sféry – zrušení usnesení z 38. RM bod 4.6.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
a)   Ruší usnesení 38. RM  bod 4.6. 
b) Dává souhlas k pronájmu sloupů veřejného osvětlení   
       č. 002.01.003 na ul. Tyršova 
       č. 006.02.024 na ul. Lidická 
       č. 014.01.010-011 na ul. Boženy Němcové 
       č. 011.03.013 na ul. Špitálská 
       u domu čp. 16 na  ul. Husova 
       ve Slavkově u Brna společnosti  SEPES MEDIA, spol. s r.o., Hradilova 3, 61500 Brno, 
IČ     



      25340930 za účelem umístění propagačních tabulí komerční sféry. 
c) Dává souhlas k ukončení nájmu části pozemku p.č. 63 v k.ú. Slavkov u Brna v ul. Husova  
o velikosti 1m2 a  k ukončení nájmu sloupu  VO č. 010.02.006  společnosti SEPES MEDIA, 
spol. s r.o. Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930. 
d)   Souhlasí s tím, aby pronájem sloupů veřejného osvětlení uvedených v bodě b)  a zrušení     
       pronájmu uvedeného v bodě c)  bylo  řešeno  formou dodatku č. 2 k nájemní smlouvě  
uzavřené se společností SEPES MEDIA, spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930 
dne 22.1.2004. Smlouva nabude účinnosti  podpisem obou smluvních stran. Ostatní ujednání 
smlouvy zůstávají v platnosti.  

 
4.14. Osvětová kampaň „Bioodpad živá hmota pro nový život“  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a souhlasí se zapojením města do 
projektu „Bioodpad živá hmota pro nový život“ občanského sdružení EKODOMOV. Finanční 
prostředky ve výši 16.000,- Kč budou poskytnuty z rozpočtu města na rok 2005 z částky - 
provozní náklady odboru životního prostředí.  

   

4.15. Revitalizace bytových domů na sídlišti Zlatá Hora čp. 1357, čp. 1358  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá odboru BTH podat žádost na odpovídající dotační 
titul.  

   

4.16.   Záměr realizace půdních vestaveb spojených s revitalizací BD na sídl. Nádražní  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ rozpracovat jednotlivé částí uvedeného záměru v 
termínu do 24.1.2005.  

   

4.17. Žádost o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu – Věroslava Partyková  

Usnesení: 
Rada města schvaluje žádost paní Věroslavy Partykové, trvale bytem Polní 1444,  Slavkov u 
Brna, o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu a ukládá odboru BTH zajistit s ní uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 24,  Polní 1444, Slavkov u Brna, s platností od 1. 1. 2005 na dobu 
neurčitou.  

 
4.18. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy – Rolková Helena  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s rozšířením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1/2002 pro paní 



Moniku Rolkovou, bytem Nová 380, Letonice, IČ: 72328592.   
2. Rada města   ukládá   odboru BTH vypracovat dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 1/2002 se zapracováním rozšíření pro paní Moniku Rolkovou, bytem 
Nová 380, Letonice, IČ: 72328592.  

 
4.20.   Návrh na poskytnutí finanční dotace z rozpočtu M ěsta Slavkova u Brna v r. 2004  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč 
Svazu Diabetiků ČR -územní organizaci Slavkov u Brna na nákup tiskárny Epson.  

 
4.31. Žádost Klubu důchodců  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala žádost Klubu důchodců.  

4.21. Zrušení vyhlášky 2/2003 o částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz mateřské 
školy a školní družiny  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí  zprávu o zrušení obecně závazné vyhlášky č.2/2003 o částečné 
úhradě neinvestičních nákladů na provoz Mateřské školy Zvídálek Koláčkovo náměstí č. 107, 
Slavkov u Brna, příspěvkové organizace a školní družiny při Základní škole Slavkov u 
Brna,Komenského nám. 495 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 a doporučuje 
zastupitelstvu města obecně závaznou vyhlášku 2/2003 zrušit s účinností k 1.1.2005.  

   

4.22. Přijetí darů  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje přijetí daru na kulturní účely od: 
- SILNICE BRNO spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ:15240720 ve výši 
12.000,-Kč, 
- Pavel Čáslava - Čáslava - Stav, s místem podnikání Masarykova 31, 656 22 Brno, 
IČ:15240720 ve výši 10.000,-Kč, 
- PEGAS – GONDA s.r.o., se sídlem Ruprechtov 244, 683 04 Drnovice, IČ: 48907341 ve 
výši 10.000,-Kč. 
2. Rada města schvaluje přijímání darů na zabezpečení kulturních a společenských akcí 
pořádaných městem.  

 
4.23. Poskytnutí informace Obecnímu úřadu Vážany nad Litavou  

Usnesení: 
Rada města bere informaci na vědomí.  



 
4.24. Informace o připravovaném plenárním shromáždění Sdružení veřejně 
prospěšných služeb ve Slavkově u Brna na podzim r. 2005  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  

 
4.25. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z 
volebního období 2002-2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít 
zprávu na vědomí a : 
• považovat za splněné body: 
4.8.3., 4.15., 4.17. ze VII. řádného zasedání ZM – 21.6.2004 
3.7. z 6. mimořádného zasedání ZM – 19.7.2004 
3.2.2., 3.2.3., 4.1.2., 4.4.2., 4.9.2., 4.13. z VIII. řádného zasedání ZM – 22.9.2004 
• vypustit ze sledování: 
2.3. z 5. mimořádného zasedání ZM – 20.4.2004 
• vzít na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  

 
4.26. Program IX. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program IX. řádného 
zasedání Zastupitelstva města v doplněném znění.  

 
4.29.  Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 18,48 m2 v objektu 
polikliniky v budově Malinovského 551, Slavkov u Brna, MUDr. Zdeňce Koldové a MUDr. 
Evě Vašíkové pro účely provozování alergologické ambulance.  
2. Rada  města ukládá odboru BTH zajistit vypracování a uzavření nájemní smlouvy na 
nebytové prostory o výměře 18,48 m2 v budově Malinovského 551, Slavkov u Brna, s MUDr. 
Zdeňkou Koldovou  a MUDr. Evou Vašíkovou s platností od 1. 1. 2005.  

   

4.30. Cenová nabídka sborníku Slavkov 2005  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá na 10.1.2005.  

 
 



5.3. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje pokrytí nákladů ve výši  3.120,- Kč bez DPH pro CDC 
Line, s.r.o. na zajištění prezentace města na veletrhu cestovního ruchu  Regiontour 2005  

 
5.4. 
Usnesení: 
Rada města bere na vědomí informaci ředitelky Historického muzea o získání sponzorského 
daru společnosti Rekonstruktiva spol. s r.o.  

5.5. 
Usnesení: 
Rada města souhlasí se zapůjčením kinosálu pro Moravský rybářský svaz MO Slavkov u Brna 
na den 19. 3. 2005 za stejných podmínek jako v roce 2004.  

 
5.6. 
Usnesení: 
Rada města bere na vědomí ukončení smluvního vztahu s p. Markem Novákem, Drnovice, na 
zajištění služeb v souvislosti s požární ochranou a souhlasí s uzavřením smluvního vztahu s p. 
Františkem Řihánkem, Klínky 2410, Kyjov, na zajištění těchto služeb za stejných finančních 
podmínek.  

 
5.7. 
Usnesení: 
Rada města souhlasí s vnitřními přesuny v rámci rozpočtu MěÚ dle potřeb úřadu tak, aby 
schválená celková rozpočtovaná částka byla dodržena.  

5.8. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna děkuje všem složkám města a partnerům, kteří se podíleli na 
úspěšném průběhu vzpomínkových akcí v letošním roce.  

 


