Usnesení z 39. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 22.11.2004 v 15:30
hodin
Ad 2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 38. 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
3.6. z 33. schůze RM – 2.8.2004
4.10. z 34. schůze RM – 30.8.2004
4.5.2. z 36. schůze RM – 4.10.2004
4.3., 4.15., 4.17., 4.27.1., 4.27.2., 4.32.2. z 37. schůze RM – 25.10.2004
2.3. z XVI. mimořádné schůze RM – 3.11.2004
4.13., 3.1., 4.2.2., 4.4., 4.6.b), 4.9., 4.14., 4.22.1., 4.22.3., 4.22.4. z 38. schůze RM –
8.11.2004
• vypustit ze sledování:
4.6.4. z 10. schůze RM – 11.5.2003
4.5. z 27. schůze RM – 13.4.2004
• další úkoly trvají.

3.1. Návrh dílčího účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za III. čtvrtletí roku 2004
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit
návrh dílčího účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za III. čtvrtletí roku 2004

3.2. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací města za 3/4 roku 2004
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvkových
organizací Města Slavkova u Brna za první pololetí r. 2004“ :
1) bere její obsah na vědomí a doporučuje jej Zastupitelstvu města ke schválení,
2) ukládá FO připravit návrh RO na pokrytí ztráty na koupališti ve výši 219.000,- Kč z
rozpočtu zřizovatele navýšením neinvestičního příspěvku pro TSMS.
3) Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje přesuny v rozpočtu MŠ Zvídálek dle návrhu
předloženého ředitelkou na 37. schůzi rady města.

4.1. Návrh rozpočtového opatření RO č. 30, 34, 35-40/2004 – soubor RO
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření
č.30,34,35-40/2004-soubor RO‘‘bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit
následující rozpočtová opatření:

RO č.30 – splátka půjčky ROS s.r.o. ve výši 486.000,- Kč:
- v příjmech:
zrušení položky č.45 – splátka půjčky ROS - 486.000,- Kč
navýšení položky č.16 – správní poplatky DSH – ve výši 176.000,- Kč
navýšení položky č.14 – správní poplatky občanské průkazy, pasy – ve výši 250.000,- Kč
navýšení položky č.15 - správní poplatky matrika – ve výši 60.000,- Kč
RO č. 34 – recyklát :
- v příjmech :
zvýšení položky č. 3 – daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 25.000,- Kč
- ve výdajích:
zařazení nové položky – příspěvek pro TSMS na nákup recyklátu ve výši 25.000,- Kč
RO č. 35 – Country bál – 18 tis. Kč:
- v příjmech :
zařazení nové položky – přijaté dary ve výši 5000,- Kč
zvýšení položky č. 3 – daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 13.000,- Kč
- ve výdajích:
navýšení položky č.27 – Historické muzeum ve výši 18.000,- Kč.
RO č.36 – volby do krajských zastupitelstev – 115.000,- Kč:
- v příjmech:
zařazení nové položky 4111 – Neinvestiční dotace přijaté z všeobecné pokladní správy ve
výši 115.000,- Kč pod UZ 98193
- ve výdajích :zařazení nové položky– Volby do krajských zastupitelstev ve výši 115.000,-Kč.
RO č. 37 - Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin- 42.200,- Kč:
- v příjmech :
zvýšení položky – neinvestiční přijatá dotace od KÚ JMK v částce 42.200,- Kč
- ve výdajích :
zařazením nové položky – Meliorační a zpevňující dřeviny ve výši 42.200,- Kč.
RO č. 38 – Geografický informační systém:
- v příjmech :
zvýšení položky – přijatá dotace od KÚ JMK v částce 70.000,- Kč.
- ve výdajích :
zvýšení položky – MěÚ v částce 70.000,- Kč.
RO č. 39 – zásahové vozidlo CAS:
- v příjmech :
zvýšení položky č. 2 – daň z příjmů ze SVČ o 500.000,- Kč
zvýšení položky č. 1 – daň z příjmů ze závislé činnosti o 500.000,- Kč
- ve výdajích :
zvýšení položky č.37 – nákup zásahového vozidla o 1 mil. Kč
RO č. 40 - Sociální dávky:
- v příjmech :
snížení na položce 4112–neinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního
vztahu o 6.000,-Kč
- ve výdajích :
snížením v oddíle § 4199 – ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené a
položka 5410 - sociální dávky s účelovým znakem UZ 98072 –účelová dotace na sociální
dávky o 6.000,-Kč.

4.3. Žádost ZŠ Tyršova
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí, nevyhovuje
žádosti a ukládá MěÚ řešit příčinu problému.

4.4. Výsledky veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě za rok 2003
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Výsledky veřejnosprávní kontroly
ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2003“ bere její
obsah na vědomí a schvaluje:
1)výsledky veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě za rok 2003 u příjemců veřejné finanční podpory, jimiž jsou příspěvkové
organizace Technické služby Města Slavkova u Brna, Historické muzeum ve Slavkově u
Brna, Mateřská škola Zvídálek
2)provedení veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací Základní škola
Komenského, Dům dětí a mládeže a Základní umělecká škola Františka France
3)uzavření smlouvy s paní Janou Filípkovou, Turistická 31, 621 00 Brno na provedení
veřejnosprávní kontroly dle zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole
4)vystavení objednávky na provedení veřejnosprávní kontroly u subjektů uvedených v bodě
č.2.

4.5. Zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu, návrh na změnu vyhlášky města
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna nemá k projednávané zprávě připomínek a doporučuje
zastupitelstvu města schválit novelu obecně závazné vyhlášky č. 43/2002 o poplatcích za svoz
komunálního odpadu v předloženém znění se změnami u svozu „C“ a „M“.

4.6. Financování kompostárny – plnění usnesení
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a ukládá odboru ŽP dokončit stavební
řízení a připravit žádost o dotaci SFŽP.
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá FO zařadit náklady na 1. etapu stavby kompostárny do
návrhu rozpočtu dle možností rozpočtu 2005.

4.7. TSMS – Plnění usnesení – závěry ze schůzky na Úřadu práce ve Vyškově
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna pro projednání bere tuto zprávu na vědomí.

5.1.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna v souladu s vůlí členů zastupitelstva města souhlasí s uzavřením
smlouvy o budoucí kupní smlouvě se správcem konkursní podstaty Agroklas a.s. na
nemovitosti - 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 s
podmínkou, že uzavření kupní smlouvy bude schváleno zastupitelstvem města. Rada města
Slavkova u Brna pověřuje místostarostu města Ing. Ivana Charváta dojednáním přesných
podmínek.

5.2.
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna souhlasí s návrhem smlouvy mezi Městem a firmou Davay
Communications, s.r.o. na zajištění vzpomínkových akcí v tomto roce.
2) Rada města Slavkova u Brna souhlasí se zvýhodněným nájemným v prostorách Bonaparte
ve dnech 26.-28.11.2004.
3) Rada města Slavkova u Brna souhlasí s konečným programem vzpomínkových akcí v roce
2004.

4.17. Informace o pracovně právním sporu – paní Jana Chládková
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna projednala informaci o pracovně právním sporu.

5.3.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna jmenuje komisi pro posouzení nabídek a doporučení radě města
na nájem zařízení v areálu koupaliště ve složení: Ing. Jan Reichl, pan Jan Hudec, Ing. Jiří
Matyáš, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Miroslav Zavadil, pan Radoslav
Lánský. Náhradníci: pan Antonín Vičar, Ing. Jiří Tesák, Mgr. Ludmila Doleželová, Ing. Petr
Lokaj, paní Irena Hloužková.

4.8. Záměr pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu pro výkupy pozemků – plnění
usnesení VI. řádného zasedání ZM bod 4.21.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke změně:
1. Názvu Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav na Fond pro
výkupy pozemků;
2. Pravidel pro tvorbu a použití Fondu pro výkupy pozemků v písm.e) takto: Čerpání fondu
bude možné pouze na úhradu veškerých nákladů souvisejících s výkupy pozemků, tj.úhradu
vlastní kupní ceny, platby poplatků, znaleckých posudků, geometrických plánů a daně z
převodu nemovitostí.
3. Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ zpracovat pravidla Fondu 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.

4.9. Projektová dokumentace – prodloužení ulice Jiráskova
Usnesení:
1. Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s vystavením objednávky na projektové práce
„Prodloužení komunikace a IS v ulici Jiráskova“ v celkové ceně do 200 tis.Kč.
2. Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje ZM zařadit do návrhu rozpočtu města na rok
2005 částku 200 tis.Kč na úhradu nákladů projektové dokumentace „Prodloužení komunikace
a IS v ulici Jiráskova“.

4.10. Zpřístupnění pozemků v lokalitě Vinohrady – výsledek jednání s vlastníky
pozemků
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere informaci o výsledku jednání s vlastníky pozemků v
lokalitě Vinohrady na vědomí a usnesení k bodu č.3.6. z 33.schůze RM ze dne 16.7.2004
považuje za splněné.

4.11. Prodej pozemků parc.č.674/1; 674/2; 676/1 a 677/1 v k.ú.Rejhotice, obec Loučná
nad Desnou
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k:
1. Prodeji pozemku parc.č.674/2 zahrada o výměře 283 m2 v obci Loučná nad Desnou v k.ú.
Rejhotice z majetku Města Slavkov u Brna do vlastnictví manželů Vojtěcha a Aleny
Pospíšilových, Družstevní 271, Smržice za cenu stanovenou znaleckým posudkem; kupující
uhradí dále veškeré náklady spojené s prodejem (poměrná část nákladů na vypracování
znaleckého posudku, poplatek za podání návrhu na vklad do KN). 30% kupní ceny bude
převedeno do Fondu pro výkupy pozemků.
2. Prodeji pozemků parc.č.674/1 zahrada o výměře 103 m2, parc.č.676/1 trvalý travní porost o
výměře 509 m2 a parc.č.677/1 trvalý travní porost o výměře 70 m2 vše v obci Loučná nad
Desnou v k.ú. Rejhotice z majetku Města Slavkov u Brna do vlastnictví paní Ludmily
Modrianské, Rejhotice 120, Loučná nad Desnou za cenu stanovenou znaleckým posudkem;
kupující uhradí dále veškeré náklady spojené s prodejem (poměrná část nákladů na
vypracování znaleckého posudku, poplatek za podání návrhu na vklad do KN). 30% kupní
ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků.

4.12. Plnění usnesení 37. schůze RM – směna pozemků s panem Doubkem
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.

4.13. Koupě pozemku parc.č. dle PK 1965/1 v k.ú. Slavkov u Brna

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke koupi
pozemku parc.č.dle PK 1965/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 282 m2 od paní Ivy Fialové,
Podolí 46 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s převodem uhradí
Město Slavkov u Brna. Na úhradu kupní ceny budou použity prostředky z Fondu pro výkupy
pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
4.14. Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – vedení veřejné telekomunikační
sítě
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření dohody o zřízení věcného břemene
na vedení veřejné telekomunikační sítě pod označením „Slavkov u Brna – Penny Market –
ÚPS“ na pozemku parc.č.758/1 s Českým Telecomem, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34
Praha 3, zastoupeným ing.Radmilou Dolníčkovou, specialistou pro výstavbu sítě PO Morava.

4.15. Vyjádření k žádosti o opravu střechy Zlatá Hora 1227
Usnesení:
Rada města zprávu projednala a žádá o doplnění.

4.16. Přidělení bytu o vel. 2+1, I. kategorie, Nádražní 1157, Slavkov u Brna
Usnesení:
1. Rada města přiděluje byt č.9 v sídlišti Nádražní 1157, Slavkov u Brna, Jiřině Häringové,
bytem Zlatá Hora 1357, Slavkov u Brna.
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit uzavření nájemní smlouvy k bytu č.9, Nádražní
1157, Slavkov u Brna s Jiřinou Häringovou, s platností od 1.12.2004 na dobu určitou v délce
1 rok, tj. do 30.11.2005 za smluvní nájemné ve výši 29,26 Kč/m2.

4.18. Pozvánka na slavnostní předávání nového zásahového vozidla CAS 24 - SDH
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna přijala pozvání na slavnostní předávání nového zásahového
vozidla CAS 24 a za toto děkuje.

4.19. Odvolání člena komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže a jmenování
nového člena
Usnesení:
1/ Rada města odvolává paní Mgr. Alenu Bočkovou na vlastní žádost z komise pro školní a
mimoškolní aktivity mládeže ke dni 31.12.2004.

2/ Rada města jmenuje paní Ing. Barbaru Macháčkovou členkou komise pro školní a
mimoškolní aktivity mládeže s účinností od 1.1.2005.

4.20. Stavební úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy a krovu
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna odkládá a požaduje doplnění zprávy o možnost financování z
úvěru.

5.4.
Usnesení:
Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o služební cestě v družebním polském městě
Slawkow.

5.5.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se zvýhodněným nájemným pro Svaz tělesně
postižených na akci koncert dne 10.12.2004 a pro Moravský rybářský svaz MO Slavkov u
Brna na akci ples dne 22.1.2005.

