Usnesení z 37. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 25.10.2004 v 15:30
hodin

3.1. Zpráva o připravenosti ZUŠ Františka France na školní rok 2004/2005
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere předloženou zprávu na vědomí a děkuje ředitelce a všem
zaměstnancům za odvedenou práci za celý rok

3.2. Zpráva o připravenosti DDM na školní rok 2004/2005
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu o připravenosti DDM na školní rok 2004/2005 na
vědomí a vyslovuje poděkování pracovnicím DDM za zvládnutí přechodu do nových prostor
a za vytvoření pěkného prostředí pro děti v jednotlivých zájmových kroužcích.

3.3. Zpráva o připravenosti MŠ Zvídálek na školní rok 2004/2005
Usnesení:
1) Rada města ve Slavkově u Brna po projednání Zprávy o připravenosti MŠ Zvídálek,
Koláčkovo náměstí 107, ve Slavkově u Brna tuto bere na vědomí.
2) Rada města ve Slavkově u Brna zhodnotila dosavadní práci vedení MŠ a vyslovuje uznání
za odborné vedení celé organizace.

5.1.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna projednala znalecký posudek části sportovního areálu
stadionu ve Slavkově u Brna a schvaluje uhrazení částky ve výši Kč 9.555,50,- Ing. Vladimíru
Knapovi.

Ad 2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 35. schůze RM z období
2002 – 2006
Usnesení:
1) Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM ve Slavkově u Brna s tím, že
• považuje za splněné body
4.3. (2. odrážka) z 26. schůze RM – 8.3.2004
3.9.1. z X. mimořádné schůze RM – 15.6.2004
4.11., 4.23., 4.29. z 34. schůze RM – 30.8.2004
3.14.c), 3.23. z 35. schůze RM – 12.9.2004
4.4., 4.12., 5.5., 5.8. z 36. schůze RM – 4.10.2004
• bod 4.6.4. z 10. schůze RM – 11.5.2003 – nový termín – 8.11.2004
2) Rada města vyslovuje nespokojenost s nesplněním úkolu rady města Slavkova u Brna z 27.
schůze RM bod 4.5. a z 34. schůze RM bod 4.10. a ukládá řediteli TSMS předložit předmětné

zprávy na příští schůzi RM dne 8.11.2004.
• další úkoly trvají.

4.1. Ceník služeb Historického muzea ve Slavkově u Brna na rok 2005
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu na příští schůzi RM a žádá ředitelku HM o
doplnění přehledu stávajících cen.

4.2. CDC Line – Tvorba propagačních materiálů města Slavkova u Brna
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna schvaluje materiál předložený CDC Line, s.r.o. a souhlasí s
uzavřením předložené smlouvy na tvorbu propagačních materiálů.
2) Rada města Slavkova u Brna pověřuje místostarostu města Ing. Ivana Charváta dojednáním
podrobností (např. splatnost ceny, přesné znění čl. 2) v souladu se zněním smlouvy o
poskytnutí dotace z JMK a v souladu s vyhlášenými dotačními podmínkami.

4.3. Kompostárna – plnění usnesení
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí, souhlasí s dalším postupem a ukládá
MěÚ navrhnout možnosti etapizace a způsob financování nákladů na kompostárnu
(projektová, stavební i technologická část).

4.4. Návrh rozpočtového opatření RO č. 30-38/2004 – soubor RO
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření
č.30-36/2004-soubor RO‘‘bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit následující
rozpočtová opatření:
RO č. 31 – přijetí úvěru Obnova areálu městského koupaliště 3 mil. kč :
- v příjmech:
zařazení nové položky - přijetí úvěru - obnova areálu městského koupaliště ve výši
3.000.000,- Kč
- ve výdajích :
zařazení nové položky – obnova areálu městského koupaliště ve výši 3.000.000,- Kč
RO č. 32 – čerpání úvěru na akci Střechy zámku ve výši 3,1 mil. Kč:
- v příjmech:
zařazení nové položky - přijetí úvěru - obnova střech zámku ve výši 3.100.000,- Kč
- ve výdajích :
navýšení položky – obnova střech zámku ve výši 3.100.000,- Kč
RO č. 33 – Lesní hospodářství:
- v příjmech:
zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod

UZ 29008 v částce 8.100,- Kč
- ve výdajích:
zařazení nové položky v odd.§ 1036-správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na
příslušných položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 8.100,-Kč.
RO č. 37 –topení v obřadní síni:
- ve výdajích:
snížení položky č.65 – rekonstrukci kotelny na Malinovského nám. č. - ve výši 74.000,- Kč
navýšení položky – Městský úřad ve výši 74.000,- Kč.
RO č. 38 - Sociální dávky:
- v příjmech :
snížení na položce 4112–neinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního
vztahu o 500.000,-Kč
- ve výdajích :
snížením v oddíle § 4175 – ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené a
položka 5410 - sociální dávky s účelovým znakem UZ 98072 –účelová dotace na sociální
dávky o 500.000,-Kč.
Návrhy rozpočtových opatření RO č. 30, 34, 35 , 36 se odkládají.

4.5. Změny v rozpočtu MŠ Zvídálek
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.

4.6. Odměna pro Moniku Boubínovou – stravování ISŠ
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje vyplacení odměny paní
Monice Boubínové ve výši 9.000,- Kč.

4.7. Žádost SK-Beachvolleyball
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.

4.8.

Ceník ZŠ Tyršova

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Ceník ZŠ Tyršova “ bere její
obsah na vědomí a schvaluje návrh ceníku služeb ZŠ Tyršova dle předložené žádosti.

4.9.

Žádost TSMS

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „ Žádost TSMS “ bere její obsah na

vědomí a schvaluje fyzickou likvidaci PC sestavy a tiskárny a vyřazení z účetní evidence
TSMS dle předložené žádosti.

4.10. Plán zimní údržby místních komunikací r. 2004/2005
Usnesení:
Rada města schvaluje Nařízení města, kterým se vydává Plán zimní údržby pro zimní období
2004-2005 jako příloha nařízení města č. 6/2004, o zimní údržbě místních komunikací.
Účinnost plánu zimní údržby nastane dnem vyhlášení, naléhavým obecným zájmem je, aby
byla právní úprava účinná před začátkem zimního období ( 1.11.2004).

4.11. Revitalizace bytových domů na sídlišti Zlatá Hora čp. 1357, 1358
Usnesení:
Rada města schvaluje realizovat záměr „Revitalizace bytových domů v sídlišti Zlatá Hora
1357, 1358“ v provedení varianta “ B “.
Rada města ukládá MěÚ zpracovat projekt financování záměru „Revitalizace bytových domů
v sídlišti Zlatá Hora 1357, 1358“.
4.12. REISTAV, s.r.o. – žádost
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna projednala žádost.

4.13. Žádost o přidělení krizového bytu na DPS
Usnesení:
Rada města odkládá zprávu a žádá o doplnění v případě II.

4.14. Nemovitost Husova čp. 63
Usnesení:
1. Rada města bere předloženou zprávu na vědomí.
2. Rada města souhlasí s demolicí objektu Husova čp.63 na jaře roku 2005.
3. Rada města ukládá odboru BTH formou oznámení vyhledat potenciální zájemce, kteří by se
částečně podíleli na financování vybudování nových nebytových prostor na pozemku
parc.č.69 s tím, že by jejich finanční spoluúčast byla následně umořena v nájemném.

4.15. Žádost o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu
Usnesení:
Rada města schvaluje žádost pana Miroslava Floriána, trvale bytem Nádražní 1155, Slavkov u
Brna, o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu a ukládá odboru BTH zajistit s ním uzavření

nájemní smlouvy k bytu č. 3, Nádražní 1155, Slavkov u Brna, na dobu neurčitou s platností
od 1. 11. 2004.

4.16. Úprava OZV 5/2004
Usnesení:
Rada města ukládá městskému úřadu připravit návrh novely OZV 5/2004 tak, aby vyhověla
výzvě krajského úřadu JmK a mohla být předložena na nejbližším zasedání zastupitelstva
města.

4.17. Směna pozemků s p. Martinem Doubkem – areál bývalého cukrovaru
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ zajistit zpracování odhadu na předmětné
parcely.

4.18. Správce dat GIS
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna :
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2. Souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZK-BRNO s.r.o. , Ječná 29a, 621 00 Brno, IČ: 652
78 500 na správu dat grafického informačního systému Městského úřadu Slavkov u Brna.

4.19. Podmínky bezúplatného převodu pozemku parc.č. dle PK 1039 – Zlatá Hora
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas s
podmínkami bezúplatného převodu pozemku parc.č. dle PK 1039 v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví ČR – ÚZSVM Vyškov do majetku města Slavkov u Brna, tj.:
- blokace na dobu 10 let od realizace bezúplatného převodu – zákaz převodu na další osobu,
- majetek nebude využíván ke komerčním účelům, ani nebude k takovým účelům pronajímán,
- v případě porušení podmínek bezúplatného převodu nabyvatel převede prostřednictvím
převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené
znaleckým posudkem ke dni bezúplatného převodu.

4.20. Návrh na prodloužení omezení užívání jižní hráze slavkovského rybníka
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy vyzývá Místní organizaci Moravského
rybářského svazu ve Slavkově u Brna, jako nájemce vodního díla včetně přilehlých pozemků,
ke stanovení zákazu rybolovu z jižní hráze slavkovského rybníka na období do 31.12.2006.

4.21. Příplatek za vedení a změna osobního příplatku ředitelům škol a školských
zařízení zřizovaných Městem Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje navrhovanou výši příplatků za vedení a osobních
příplatků ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov u Brna s účinností
od 1.11.2004 do 31.10.2005.

4.22. Návrh mimořádných odměn pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných
Městem Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města projednala návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem
Slavkov u Brna a s výší navrhovaných odměn souhlasí.

4.23. Ing. Zdeněk Kudláček – žádost o vystavení parkovací karty
Usnesení:
1) Rada města ve Slavkově u Brna nevyhovuje žádosti pana Ing. Zdeňka Kudláčka o
vystavení parkovacích karet v prostoru Palackého náměstí z důvodů uzavření celého
Palackého náměstí po celý den 3.12.2005.
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá vedení Historického muzea nepotvrzovat žádosti
akcí a pronájmů na slavkovském zámku a přilehlých prostorách v termínu od 28.11. do
5.12.2005. Veškeré informace je nutné soustředit a plynule předkládat radě města. Uvedené
požadavky platí i pro termín Napoleonských dnů ve dnech 11.-15.8.2005.

4.24. Milan Hrazdílek – žádost o poskytnutí příspěvku
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna projednala žádost.

4.25. PER VOBIS – žádost o příspěvek
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna projednala žádost o dotaci a žádá Historické muzeum o
vyjádření.

5.2.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna schvaluje služební cestu starosty města Mgr. Petra Kostíka, Jany
Kyjovské, Ladislava Žateckého, Aloise Rotrekla, Ing. Jiřího Kučery do družebního polského
města Slawkowa ve dnech 10.-11.11.2004.

4.26. Vyžádaná informace – pracovní náplň pracovníků na koupališti
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna projednala informaci ředitele TSMS a požaduje písemné
zdůvodnění celoroční potřebnosti uvedených pracovníků.

4.27. Uzavření smluv – webhosting, www stránky Sítě
Usnesení:
1. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o vytvoření a provozu www prezentace Evropské
sítě měst historických událostí s ABSTRACT INTERNET FULL SERVICE s.r.o., se sídlem
Šumavská 15, 602 00 Brno, v předloženém znění.
2. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb ABSTRACT WWW
HOSTING s ABSTRACT INTERNET FULL SERVICE s.r.o., se sídlem Šumavská 15, 602
00 Brno, v předloženém znění.

4.28. Veřejnoprávní kontrola
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá a požaduje předložení protokolu o kontrole u
HM, TSMS a MŠ Zvídálek.

4.29. Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor – skladů
Usnesení:
1. Rada města souhlasí s prodloužením smlouvy o pronájmu nebytových prostor na bývalé
sklady CO v objektu Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, s firmou Bond marketing, s. r. o.
Slavkov u Brna, s platností od 1. 1. 2005 na dobu určitou v délce 6 měsíců, tj. do 30. 6. 2005.
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování dodatku ke smlouvě o pronájmu
nebytových prostor na bývalé sklady CO s firmou Bond marketing, s.r. o. Slavkov u Brna, s
platností od 1. 1. 2005 na dobu určitou v délce 6 měsíců, tj. do 30. 6. 2005.

4.30. Žádost o povolení instalace kabelových přípojek
Usnesení:
1) Rada města vydává souhlas s umístěním instalace kabelových rozvodů veřejné internerové
sítě na bytové domy ve vlastnictví města pro firmu VIVO CONNECTION spol. s r.o.
Ždánice.
2) Pokud však dojde k poškození střešní krytiny vlivem této instalace, budou opravy krytiny
provedeny na náklady firmy VIVO CONNECTION spol. s r.o. Ždánice.

4.31. Udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt v domě č.p. 1500 na ulici Litavská
mezi Žuráň, stavebním bytovým družstvem a Patrikem Majárkem, bytem Zlatá Hora 1359,
Slavkov u Brna.

4.32. Projektová dokumentace inženýrských sítí v obytné zóně Zlatá Hora
Usnesení:
1.Rada města Slavkova u Brna souhlasí s úpravou smlouvy o dílo na „Projektovou
dokumentaci na komunikace a inženýrské sítě v obytné zóně Zlatá Hora ve Slavkově u
Brna“ s ing. Luďkem Budíkem následujícím způsobem:
Z předmětu díla bude vypuštěna část VN, trafostanice, rozvody NN, VO a SLP.
Cena díla se snižuje na částku 380.000,- Kč.
2. Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na PD rozvodů VN,
trafostanice, rozvody NN, VO a SLP v obytné zóně Zlatá Hora ve Slavkově u Brna s firmou
Puttner s.r.o. Brno, Šumavská 15, zastoupenou jednatelem Ing. Jiřím Puttnerem, IČ
25552953 v celkové ceně 285.000,- Kč včetně DPH s tím, že částka 85.000,- Kč, která není
kryta schváleným rozpočtem pro letošní rok, bude uhrazena až v roce 2005.
Rada města doporučuje zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2005 částku 85.000,- Kč
potřebnou na dokrytí nákladů výše uvedené smlouvy.
5.3.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uvolněním částky 15 tis. Kč na vydání díla Oldřicha
Klobase – Murat z rozpočtu města roku 2005.
5.4.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna odvolává z komise pro regeneraci MPZ Ing. Jiřího Černého a
jmenuje členem komise Ing. Petra Lokaje.
5.5.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci z rozpočtu
JMK v rámci programu podpora rozvoje informační společnosti v oblasti zavádění GIS.

