
Usnesení z 36. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 4.10.2004 v 15:30 
hodin  

 
5.1. 
1. Ceny za pronájmy v Bonapartu, jedná se o čtyři ceníky, vždy 2 + 2 – 1. typ ceníku – 
nájem jednotlivých prostor položkově, 2. typ ceníku – nájem zařízení jako celku (plesy 
apod.). Každý ceník je ve verzi komerční nájem a nájem za režijní ceny. PRELAX, spol. 
s r.o. bude přistupovat individuálně (kompetence sl. Strýčková)  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí ceník firmy PRELAX, spol. s r.o. na 
pronájmy v centru Bonaparte.  

 
4.7.   Místní komunikace – ulice Špitálská Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna  
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Doporučuje zařadit částku 200 tis. Kč na vybudování obslužné místní komunikace v ulici 
Špitálská  ve Slavkově u Brna do návrhu rozpočtu města  na rok 2005.  

 
5.2. 
Usnesení: 
Rada města ukládá funkcionářům města neprodleně kontaktovat majitele pozemku p.č. 964 za 
účelem zabezpečení sousedících staveb. 
Na základě stížnosti sousedů na trvalé neudržování prostor žádá rada města okamžité 
provedení deratizace.  

 
5.3. Odhad nemovitosti areálu stadionu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje objednávku provedení ocenění nemovitostí části 
areálu stadionu vlastněných Sportovním klubem SK Slavkov dle stávajících cenových 
předpisů Ing. Vladimírem Knapem, bytem Vyškov 682 01 , Pivovarská č. 8.  

 
3.1. Zpráva o činnosti komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti komise pro školní a mimoškolní aktivity 
mládeže.  

 
4.15.   Doporučení Ing. Jiřího Kučery  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala dopis Ing. Jiřího Kučery a potvrdila své závěry, tj. 
využití ul. Husova pro konání jarmarku během letošních vzpomínkových akcí.  

 
4.1.   Návrh programu Vzpomínkových akcí 26.-28.11.2004  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala materiál předložený ředitelkou Historického 
muzea.  

 
4.14. Informace o komerčním prodeji v místním kině  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s komerčními prodeji spotřebního zboží v místním 
kině v době od 18.10.2004 do 31.3.2005 s frekvencí max. 2x týdně.  

   

3.3.   Zpráva o připravenosti ZŠ Tyršova na školní rok 2004/2005  

Usnesení: 
Rada města bere uvedenou zprávu včetně přílohy na vědomí.  

 
5.4. 
Pan Pavel Juzl informoval o nabídce automobilu Škoda Octavia.  

Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 82. schůze RM z období 
1998-2002 a z  
              1. až 35. 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 
3.2., 4.9.2. ze 32. schůze RM – 12.7.2004 
3.1., 3.7.1. z 33. schůze RM – 2.8.2004 
4.32.2., 5.3., 4.1., 4.3., 4.9., 4.14., 4.17.3., 4.24., 4.26., 4.27., 4.30., 4.31., 4.38.2., 4.38.3., 3.1., 
3.2. z 34. schůze RM – 30.8.2004 
3.3., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14.a), 3.17., 3.18., 3.19., 3.21., 3.24.2., 3.27. z 35. schůze RM – 
12.9.2004 
• vypustit ze sledování bod: 
4.14. z 72. schůze RM – 22.4.2002 
4.12. z 22. schůze RM – 15.12.2003 
4.22. z 34. schůze RM – 30.8.2004 
• další úkoly trvají.  

   



3.2. Zpráva o připravenosti ZŠ Komenského na školní rok 2004/2005  

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

   

 
4.2. Pronájem občerstvení na koupališti – výběrové řízení  

Usnesení: 
Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
občerstvení na koupališti za podmínek obsažených v přiložené výzvě k podání nabídek s 
doplněním v bodě 2, 4, 8.  

 
4.3.   Žádost ZUŠ Fr. France o zařazení tanečního vystoupení mezi akce se 
zvýhodněným nájemným v prostorách BONAPARTU 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zvýhodněným nájemným pro ZUŠ Františka 
France Slavkov u Brna.  

   

4.4.   Žádost o vypovězení smlouvy o nájmu nebytových prostor  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s vypovězením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 5/2004 pro účely 
provozování neurologické ambulance MUDr. Jiřího Zemánka v budově čp. 551 na ulici 
Malinovského ve Slavkově  u Brna.  

 
4.5. Žádost o využívání pozemku  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1705 v k.ú. Slavkov u Brna organizaci 
Speciální školy, Slavkov u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Malinovského 280, 
Slavkov u Brna na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou.  
2. Rada města ukládá odboru BTH uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Městem Slavkov u Brna 
a organizací Speciální školy, Slavkov u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace 
Malinovského 280, Slavkov u Brna.  

   

4.6. Dosadba a údržba stromů v zámeckém parku ve Slavkově u Brna – doplnění zprávy  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na 
provedení akce Dosadba a údržba stromů v zámeckém parku ve Slavkově u Brna s firmou 
EDEN, s.r.o., Slepá 17, Brno v celkové hodnotě 1,135.819,- Kč včetně DPH.       



   

4.8.   Výběr dodavatele na dodávku: Projektová dokumentace na komunikace a 
inženýrské sítě v obytné zóně Zlatá Hora ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo  na dodávku: „Projektová 
dokumentace na komunikace a inženýrské sítě v obytné zóně Zlatá Hora ve Slavkově u Brna“  
s Ing. Luďkem  Budíkem, SB ATELIER, Čelakovského 1301, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 
10129405.  

   

4.9. Žádost manželů Lotrekových, Špitálská čp. 833, 684 01 Slavkov u Brna o souhlas ke 
zřízení zpevněné plochy v ulici Čs. armády před domem č.p. 1047  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna nedává souhlas manželům Jaroslavovi  a JUDr. Blance 
Lotrekovým, Špitálská 833, 684 01 Slavkov u Brna ke zřízení zpevněné plochy o velikosti 
37,5 m2  na pozemku p.č.  319 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna před domem čp. 1047 v 
ulici Čs. armády za účelem státní osobních vozidel.  

   

4.10. Jmenování komise pro vyhodnocení nabídek na zpracovatele lesních 
hospodářských osnov  

Usnesení: 
Rada Města ve Slavkově u Brna jmenuje komisi pro výběr  zpracovatele Lesních 
hospodářských osnov ve složení: Ing. Ivan Charvát, Ing.Miroslav Zavadil, Zdeněk Mařík. 
Jako náhradní členy komise jmenuje:Ludmilu Černou, Ing.Pavla Janebu, Ing.Jiřinu 
Ševčíkovou.  

 
4.11.   Nabytí pozemků od Státního statku Velké Pavlovice – v likvidaci  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků 
parc.č. PK č.1709/14; PK č.1976; PK 1623/4; PK 1623/5;  PK 1623/6; PK 3756; KN 2702/8; 
KN 2713/2;  KN 2719/10; KN 2732/4;  KN 2733/5; KN 2733/8; KN 2735/2;  KN 2735/5;  
KN 2737/2;  KN 2740/2;  KN 2741/8; KN 2735/4 vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví 
Státního statku Velké Pavlovice-v likvidaci IČ:00171051 sídlem Nádražní 1/1, 691 06 Velké 
Pavlovice do majetku Města Slavkov u Brna, Palackého nám.65, nejvýše za odhadní cenu a 
ukládá MěÚ, odboru IR sjednat podmínky kupní smlouvy.      

 
4.12.   Pronájem části pozemku parc.č. 2690/1 v lokalitě v k.ú. Slavkov u Brna – 
zahrádka č. 78 o výměře 80 m2  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní Martou 
Zezulovou, bytem Havlíčkova 517, Slavkov u Brna na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 80 m2, označené jako zahrádka č.78,  s ročním nájemným ve 
výši 112,-Kč.  

 
4.13.   Zápis komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 25/2004 z jednání komise pro školní a mimoškolní 
aktivity mládeže na vědomí.    

   

5.5. 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá funkcionářům města jednat s firmou Davay 
Communications s.r.o. o organizačním zabezpečení vzpomínkových akcí v letošním roce.  

 
5.6. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje dotisk propagačních materiálů pro potřeby města 
dle nabídky.  

   

5.8. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá řediteli TSMS osadit provozní řád hřiště, odpadkové 
koše a odstranit závady na dětském hřišti na Zlaté Hoře. T.: 15.10.2004  

 
5.9. 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje pro neuvolněné členy zastupitelstva města, kteří 
vykonávají slavnostní obřady (sňatky, vítání občánků atd.) částku 700 Kč na úpravu 
zevnějšku (ošatné) za každý den, kdy tento člen zastupitelstva obřady vykonával.  

 
5.10. 
Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zvýhodněnou sazbou za pronájem malého sálu 
Bonaparte pro Český svaz chovatelů ZO Slavkov u Brna na den 16.10.2004. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna u příležitosti 80. výročí založení organizace Český svaz 
chovatelů ve Slavkově u Brna uděluje pamětní list panu Bedřichu Knéslovi a panu Františku 
Kudovi.  

5.11. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zvýhodněnou sazbou v pronajímaných prostorách 



Společenského domu Bonaparte pro Integrovanou střední školu ve Slavkově u Brna v pátek 
11.2.2005 z důvodu pořádání plesu Nadačního fondu student při ISŠ Slavkov u Brna.  

 
5.12. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zvýhodněnou sazbou za pronájem velkého sálu 
Bonaparte pro Dům dětí a mládeže v termínu 6.3.2005.  

 


