
Usnesení z 38. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 8.11.2004 v 15:30 
hodin  

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 37. 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 
2.2., 4.1., 4.25., 4.26., 4.29.2. z 37. schůze RM – 25.10.2004 
5.2., 5.3. z 36. schůze RM – 4.10.2004 
• vypustit ze sledování: 
4.3. z 26. schůze RM – 8.3.2004 
4.13.3. z 27. schůze RM – 13.4.2004 
4.27.1. z 31. schůze RM – 7.6.2004 
4.31. z 37. schůze RM – 25.10.2004 
• 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 žádá vedoucí FO do příští 
schůze rady města o doplnění zprávy.  

 
4.1. Revitalizace bytového fondu  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Revitalizace bytového fondu“ 
bere její obsah na vědomí a ukládá MěÚ zpracovat další možnosti financování (bytové 
družstvo, jednorázové zdroje z VHČ, zdroje z nájemníků).  T.: 6.12.2004   
2) Rada města ve Slavkově u Brna projednala možnost bytového řešení na sídlišti Nádražní a 
ukládá odboru BTH připravit variantní řešení tří bytových domů.  T.: 6.12.2004  

   

4.2. Žádost o přidělení krizového bytu na PDS  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s umístěním p. Josefa Rosnera, Marcely Bubnárové a nezletilého 
Dominika Rosnera, bytem Bučovická 832, Slavkov u Brna, v krizovém bytě na DPS, Polní 
1444, Slavkov u Brna, v době od 10.11. 2004 do 31. 5. 2005.  
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování nájemní smlouvy ke krizovému bytu, 
Polní 1444, Slavkov u Brna, s panem Josefem Rosnerem a Marcelou Bubnárovou, s platností 
od 10. 11. 2004 na dobu určitou v délce 6 měsíců, tj. do 31. 5. 2005.   

   



 
4.4.   Výběr dodavatele – topný systém na Palackého nám. 64, 65  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna : 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Celková rekonstrukce topného systému v 
budovách Městského úřadu čp.64 a čp.65” s firmou TERMO CZ  s.r.o., Koláčkovo náměstí 
681, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:25535561.  

5.1. 
Usnesení: 
Členové rady města ve Slavkově u Brna a členové výboru SK Fotbal Slavkov se vzájemně 
informovali o svých postojích vzhledem k řešení situace v oddíle.  

   

4.17.   Návrh dlouhodobé spolupráce mezi SK-Beachvolleyball Slavkov a Městem 
Slavkov u Brna při rozšiřování sportovních a společenských aktivit na městském 
koupališti  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí.  

 
4.5. Návrh na zřízení městské policie  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkov u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a schvaluje záměr zřídit 
městskou policii. 
2) Rada města Slavkov u Brna ukládá městskému úřadu doplnit tuto zprávu o aktualizovaný 
harmonogram potřebných kroků k zřízení městské policie, který byl předložen na VII. řádném 
zasedání ZM, o schéma financování a výsledků nočních hlídek organizace Jin-long. Dále 
takto doplněnou zprávu předložit ke schválení ZM. 
3) Rada města Slavkov u Brna ukládá městskému úřadu začlenit do návrhu rozpočtu ne rok 
2005 částku potřebnou ke zřízení a provozování městské policie a parkovacích automatů.  

 
4.6. Pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění propagačního a 
informačního systému komerční sféry  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
a) Dává souhlas k pronájmu sloupů veřejného osvětlení   
č. 002.01.003 na ul. Tyršova 
č. 006.02.012 na ul. Bučovická 
č. 006.02.023 na ul. Lidická 
č. 001.02.041-42 na ul. Boženy Němcové 
č. 008.01.082 na ul. Čs. armády 
č. 08.01.021-22 křižovatka ul. Čs. armády-Slovákova 
č. 011.03.013 na ul. Špitálská  



      ve Slavkově u Brna společnosti  SEPES MEDIA, spol. s r.o., Hradilova 3, 61500 Brno, 
IČ     
      25340930 za účelem umístění propagační tabule komerční sféry. 
b) Souhlasí s tím, aby pronájem sloupů veřejného osvětlení ve Slavkově u Brna byl řešen 
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.  

 
4.7.   Měření prašnosti – plán odpadového hospodářství  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu o měření prašnosti na vědomí. 
Rada města Slavkova u Brna ukládá odboru životního prostředí zajistit zpracování Plánu 
odpadového hospodářství Města Slavkova u Brna prostřednictvím společnosti ECO – 
Building Brno, s.r.o. a souhlasí se zahrnutím nákladů 120.000,- Kč do rozpočtu města na rok 
2005.  

   

4.8.    Vyhodnocení nabídek na zpracovatele lesních hospodářských osnov  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností LESPROJEKT 
BRNO, a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno na vyhotovení Lesních hospodářských osnov v 
zařizovacím obvodu Slavkov u Brna za nepřekročitelnou cenu 595,- Kč za 1 ha včetně DPH.  

 
4.9.    Informace o jednání komise rady města pro regeneraci městské památkové zóny 
Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere záznam z jednání komise rada města  pro regeneraci 
MPZ ze dne 26.10.2004 na vědomí a schvaluje aby krajskému úřadu Jihomoravského kraje 
byla zaslána nabídka zastoupení krajského úřadu v komisi rady města pro regeneraci MPZ 
Slavkov u Brna.  

 
4.10.   Informace o jednání komise rady města pro životní prostředí  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí záznam z jednání komise rady města pro 
životní prostředí ze dne 1.11.2004.  

 
4.11.   Historické muzeum - Žádost o odpis pohledávky  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s postupem předloženým ředitelkou Historického 
muzea.  



 
4.12.   Historické muzeum – zpráva o spolupráci s občanským sdružením PER VOBIS  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna bere informaci na vědomí. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna opětovně projednala žádost občanského sdružení PER 
VOBIS a této nevyhovuje.  

 
4.13. Plnění usnesení 10. RM – 11.5.2004 – bod č. 4.6.4. – informace o postupu plnění 
úkolu PD VO  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala předloženou informaci a ukládá řediteli TSMS 
zajistit neprodleně vypracování předmětných projektových dokumentací (objednávka, 
smlouva).  

4.14. Plnění usnesení 27. RM – 13.4.2004 – bod č. 4.5. – informace o počtu zaměstnaných 
v rámci  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a ukládá řediteli TSMS předložit na 
nejbližší schůzi RM závěry ze schůzky na Úřadě práce.  

 
4.15. Plnění usnesení 34. RM – 30.8.2004 – bod č. 4.10. – návrh financování nové 
techniky  

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

 
4.16.   Plnění usnesení 37. RM – 25.10.2004 – bod č. 4.26. – písemné zdůvodnění 
celoroční potřebnosti pracovníků na koupališti  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala tuto zprávu.  

   

4.18. Stížnost – výstavba Penny Marketu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere předložené informace na vědomí.  

   

4.19. Prezentace Města Slavkov u Brna ve Valdštejnské zahradě  



Usnesení: 
Na základě předložených materiálů Rada města ve Slavkově u Brna odstupuje od záměru.  

 
4.20. Marketingový plán města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala marketingový plán – část propagace města a 
regionu.  

 
4.21. Výběrové řízení na vytvoření grafického návrhu loga Evropské sítě města 
historických událostí  

Usnesení: 
Rada města nevybírá žádný z předložených návrhů loga Evropské sítě měst historických 
událostí jako vítězný.  

   

   

   

 
4.22. Dokončení revitalizace Palackého náměstí – dodatek smlouvy o dílo  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna  
1. Souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 024/04 s dodavatelem Silnice Brno, 
spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno , IČ 41603281 na dokončení revitalizace Palackého 
náměstí ve Slavkově u Brna. 
2. Doporučuje zastupitelstvu města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2005  částku 1.285 tis. 
Kč na dokončení revitalizace Palackého náměstí ve Slavkově u Brna. 
3. Souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Jindřichem Černíkem na vypracování projektu stavby: 
Zámek Slavkov: Návrh opravy povalových stropů v 3. NP severního křídla zámku.  

 
5.2. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se zvýhodněným nájemným v prostorách 
Společenského domu Bonaparte pro DDM (Maškarní ples pro děti v termínu 6.3.2005) a pro 
SK Slavkov u Brna (Sportovní ples v termínu 19.2.2005).  

 


