Usnesení z 35. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 12.9.2004 v 16:00 hodin

Ad 2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 82. schůze RM z období
1998-2002 a z
1. až 34. 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
4.10. z 31. schůze RM – 7.6.2004
2.2., 4.5., 4.6., 4.10.2., 4.23. ze 32. schůze RM – 12.7.2004
3.8.2., 3.8.3., 4.4.2., 4.5.1. z 33. schůze RM – 2.8.2004
4.16., 4.38.4., 5.1., 5.2.1. z 34. schůze RM – 30.8.2004
• vypustit ze sledování bod:
4.14.2. z 28. schůze RM – 26.4.2004
4.22.2. z 32. schůze RM – 12.7.2004
• další úkoly trvají.

3.2. Rozpočtový výhled, dluhová služba
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí.

3.3. Závazná nabídka úvěru – obnova areálu koupaliště
Usnesení:
RM po projednání této zprávy „Závazná nabídka úvěru – obnova areálu koupaliště ‘‘ bere tuto
zprávu na vědomí a doporučuje ZM schválit :
1) Přijetí úvěru ve výši 3.000.000,- Kč k financování akce ,, Obnova areálu koupaliště‘‘ s
pohyblivou úrokovou sazbou 12M PRIBOR+odchylka p.a. od České spořitelny a.s.. Délka
úvěru 5 let od podpisu úvěrové smlouvy. Splácení úvěru včetně úroků bude zajištěno
rozpočtovými příjmy.
2) Pověřuje starostu města Mgr.Petra Kostíka k podpisu úvěrové smlouvy dle bodu 1) tohoto
usnesení.

3.4. Financování akcí dosud nezajištěných rozpočtem
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Financování nepokrytých aktivit
města“ bere tuto zprávu na vědomí a ukládá MěÚ sledovat trvale vývoj příjmové a výdajové
stránky rozpočtu.

3.5. Směrnice města
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a schvaluje:
1) Směrnici určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem
Slavkovem u Brna s doplněním bodu III. Hospodaření s majetkem, písm. i) ve věci pronájmu
majetku a s upřesněním v bodě II. Hospodaření PO.
2) Směrnici o finanční kontrole
3) Směrnici určující harmonogram účetní závěrky

3.6. Vyjádření k nákupu časomíry pro DDM
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a
schvaluje:
1) pořízení přenosné časomíry ve výši do 40.000,- Kč
2) poskytnutí příspěvku pro DDM ve výši 20.000,- Kč z položky č.26- rezerva školství
3) čerpání z rezervního fondu DDM ve výši do 20.000,- Kč

3.7. Vyjádření ke zrušení jímky
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a
schvaluje poskytnutí příspěvku pro MŠ Zvídálek na zrušení jímky ve výši 10.000,- Kč z
položky č.26- rezerva školství.

3.8. Příspěvek na internetovou prezentaci
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a
schvaluje poskytnutí příspěvku na internetovou prezentaci města z prostředků EU Culture
2000,2001.

3.9. Stanovení výše zápisného zájmových útvarů DDM Slavkov u Brna ve školním roce
2004/2005
Usnesení:
RM schvaluje výši zápisného do zájmových útvarů DDM Slavkov u Brna ve školním roce
2004/2005 dle návrhu předloženého zástupkyní ředitelky DDM.

3.10. Scénář a libreto Napoleonské expozice
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu na příští schůzi RM.

3.1. Zpráva o činnosti Informačního Regionálního Centra (IRC) za období od 1.5. do
31.8. 2004
Usnesení:
1) Rada města ve Slavkově u Brna bere předloženou zprávu na vědomí.
2) Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje přemístění označení informačního centra.

3.11. Zadání veřejné soutěže o návrh na realizaci díla „Napoleonské expozice“
Usnesení:
1. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné soutěže o návrh realizace Napoleonské expozice s
podmínkami uvedenými v předkládací zprávě.
2. Rada města rozhodla o tom, že na veřejnou soutěž o návrh realizace Napoleonské expozice
bude navazovat zadání veřejné zakázky na služby podle § 27 odst. 5 z.č. 40/2004 Sb., o
veřejných zakázkách.
3. Rada města doporučuje zastupitelstvu přijmout závazek úhrady odměny vítězného
účastníka veřejné soutěže o návrh realizace Napoleonské expozice z rozpočtu města pro rok
2005. (odst. 3 pouze pokud nebude do konání ZM znám výsledek SROP nebo v něm
neuspějeme)
4. Veřejná soutěž podle odst. 1. bude vyhlášena po přijetí závazku zastupitelstva města podle
odst. 3. nebo po výzvě MMR k podpisu smlouvy o finanční pomoci z programu SROP na
projekt Slavkov u Brna – Austerlitz – centrum kulturně – historického dědictví, podle toho,
která z těchto skutečností nastane jako první.

3.12. Výběr dodavatele stavby: Oprava terasy koupaliště Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na „Opravu terasy
koupaliště Slavkov u Brna“ s firmou REISTAV, s.r.o. Pod Oborou čp. 1425, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ 26917289.

3.13. Plynofikace RD v prodloužení ulice Čelakovského ve Slavkově u Brna - rámcová
smlouva o zajištění plynofikace obce,dodávky zemního plynu a provozování
plynárenského zařízení s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Brno
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2. Doporučuje zastupitelstvu města zařadit částku 78.000,- Kč na vybudování středotlakého
STL plynovodu Lpe 63 v ulici Čelakovského (prodloužení) do návrhu rozpočtu města na rok
2005.
3. V případě schválení návrhu na zařazení finančního podílu 78.000,- Kč do rozpočtu města r.
2005 zastupitelstvem města, schvaluje rada města uzavření rámcové smlouvy č. 93/Km/2004
o zajištění plynofikace obytného souboru 5 RD ul. Čelakovského ve Slavkově u Brna,
dodávky zemního plynu a provozování plynárenského zařízení s Jihomoravskou

plynárenskou, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 49970607 s tím, že z odstavce II. předmět smlouvy bude vypuštěno 5 ks domovních přípojek o nákladu 54.000,- Kč.

3.14. Plnění usnesení z 34. Schůze RM 30.8.2004 bod 4.16.2. – plakátovací plochy před
volbami
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
a) Ukládá MěÚ zajistit výrobu plakátovací plochy pro prezentaci volebních stran před
volbami.
b) Schvaluje, aby náklady na výrobu plakátovací plochy ve výši cca 23.000,- Kč vč DPH
byly kryty z položky ostatní činnost místní správy.
c) Ukládá TSMS zajistit instalaci plakátovací plochy v jižní části Palackého náměstí
(naproti stávající plakátovací plochy).
d) Pověřuje vedoucí odboru vnitřních věcí, aby při kontaktu se zástupci volebních stran
nabídla plochu pro výlep volebního materiálu. Na jiných místech nebude reklama volebních
stran povolena.

3.15. Zápis komise pro výstavbu města Slavkova u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 5/2004 z jednání komise pro výstavbu města
Slavkova u Brna na vědomí.

3.16. Dopravní značení v ulici Úzká ve Slavkově u Brna - informace
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou informaci na vědomí.

3.17. Prodej části pozemku parc.č.343/2 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna nedoporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji části
pozemku parc.č.343/3 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

3.18. Informace o majetkových vztazích k pozemkům v severní části ulice Tyršova ve
Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města vzít informaci o
majetkových vztazích k pozemkům v severní části ulice Tyršova na vědomí.

3.19. Prodej pozemku parc.č.3553/3 ostatní plocha o výměře 220 m2 v lokalitě
Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji
pozemku parc.č.3553/3 ostatní plocha o výměře 220 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov
u Brna do vlastnictví paní Marie Čoupkové, Polní 1194, Slavkov u Brna. Cena za pozemek ve
výši 20,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní
smlouvy. 30% prodejní ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků.

3.20. Plnění usnesení č.2.2 z 32.RM – 12.7.2004 - Cit. : „ Podat zprávu o plnění
dlouhodobého úkolu – provádět kontrolu provozního řádu, výkon správy a údržby
dětského hřiště v ul. Litavská a hřiště na sídlišti Zlatá Hora.“
Usnesení:
RM bere tuto zprávu na vědomí.
RM vypouští ze sledování trvalé a dlouhodobé úkoly
- „ Zajistit 1 x ročně bakteriální rozbor pískovišť “

3.21. Návrh nařízení města o zimní údržbě místních komunikací
Usnesení:
Rada města schvaluje Nařízení města o zimní údržbě místních komunikací v předloženém
znění a ukládá městskému úřadu zveřejnit jej na úřední desce současně s obecně závaznou
vyhláškou města, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města č. 26 o zimní údržbě místních
komunikací.

3.22. Dosadba a údržba stromů v zámeckém parku ve Slavkově u Brna – výběr
dodavatele
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.

3.23. Dodatky č. 1 ke kupním smlouvám
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavřít dodatky č. 1 ke Kupním smlouvám č. 1231 – 1376.

3.24. Žádost o přechod nájmu – Polášková Markéta, Nádražní č. 1157
Usnesení:
1. Rada města nevyhovuje žádosti Markéty Poláškové, trvale bytem Nádražní 1157, Slavkov
u Brna, o přechod nájmu k bytu č.9, Nádražní 1157, Slavkov u Brna, po zemřelé Aleně
Baštové.

2. Rada města ukládá odboru BTH vyzvat Markétu Poláškovou k předání vyklizeného bytu
č.9, Nádražní 1157, Slavkov u Brna, v termínu do 30.9.2004.

3.25. Krizový byt na DPS
Usnesení:
Rada města souhlasí s umístěním pana Michala Jurce, bytem Nížkovice 173, v krizovém bytě
na DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna, od 1. 10. 2004 na dobu určitou v délce 6 měsíců, tj. do
31.3.2005.

3.26. Ceník zapůjčení odvlhčovače vzduchu
Usnsení:
Rada města schvaluje ceník zapůjčení odvlhčovače vzduchu následovně:
1-7 dní 8-30 dní Více jak 30 dní
250,- Kč/den 230,- Kč/den 220,- Kč/den
Ceník zapůjčení odvlhčovače nabývá platnosti 15.9.2004.

3.27. Žádost o změnu smlouvy nebytových prostor
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve
kterém se mění doba platnosti smlouvy z doby určité do 31.12.2005 na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou dvou měsíců, kdy platnost dodatku bude od 1.10.2004.

3.28. Žádost o ukončení činnosti v „Komisi k projednávání přestupků“ – Ing. Jiří
Kučera
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna odvolává na vlastní žádost Ing. Jiřího Kučeru z komise k
projednávání přestupků.

3.29. Zrušení komise k projednávání přestupků
Usnesení:
1. Rada města ve Slavkově u Brna po projednání schvaluje zrušení komise k projednávání
přestupků města Slavkov u Brna a převedení její agendy na odbor vnitřních věcí od 1. 1. 2005
změnou organizačního řádu
2. Rada města ve Slavkově u Brna po projednání schvaluje uzavření dodatku veřejnoprávní
smlouvy se všemi dotčenými obcemi

3.30. Klub důchodců – žádost o finanční příspěvek

Usnesení:
1) Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s úhradou nezbytných nákladů pro Klub důchodců
při zahájení jejich činnosti, do výše 3.000,-Kč.
2) Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí akci „Setkání představitelů města s
důchodci dne 21.12.2004 v městském kině.

3.31. Bonaparte – ceník pronájmů
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.

3.32. Žádost o převzetí záštity nad festivalem neprofesionálních komorních a
symfonických těles 2005
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna projednala žádost o záštitu, ale vzhledem ke každoročně
nabitém programu nemůže žádosti vyhovět.

3.33. 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:
3.18. z 11. mimořádného zasedání ZM – 20.5.2002
4.20. z IV. řádného zasedání ZM – 22.9.2003
4.13., 5.1. z V. řádného zasedání ZM – 22.12.2003
4.14.2., 4.15., 4.20. z VI. řádného zasedání ZM – 29.3.2004
2.4. z 5. mimořádného zasedání ZM – 20.4.2004
4.27.2. ze VII. řádného zasedání ZM – 21.6.2004
3.4.2., 3.4.3., 3.11. z 6. mimořádného zasedání ZM – 19.7.2004
• bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

3.34. Program VIII. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program VIII. řádného
zasedání Zastupitelstva města v upraveném znění.
Ostatní:
4.1.
Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o volbách do zastupitelstva kraje.
4.2.
Usnesení:

Rada města souhlasí se zařazením akce DDM – Maškarní ples pro děti (6.3.2005) mezi akce
města za snížené nájemné za sál v objektu Bonaparte.

4.3.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje služební cestu do holandského družebního města
Zeist – Austerlitz tajemníkovi MěÚ Ing. Pavlovi Dvořákovi a členovi RM Ing. Jiřímu
Doleželovi ve dnech 16.-19.9.2004.
4.4.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna projednala odloženou žádost pana Miroslava Šimka o snížení
nájemného. Vzhledem ke krátké době zapojení elektřiny do bytu této žádosti nevyhovuje.
4.5.
Rada města ve Slavkově u Brna projednala návrh propagačního materiálu Mohyly
Míru – Austerlitz, o.p.s.
4.6. Komise pro výběr dodavatele PD
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna schvaluje členy komise pro výběr dodavatele projektové
dokumentace na akci: „Inženýrské sítě v lokalitě Zlatá Hora“
Členové komise: Ing. Ivan Charvát, pan Jan Hudec, Ing. Jan Reichl, Ing.
Miroslav Zavadil, Ing. Petr Lokaj.
Náhradníci:
Ing. Jiří Doležel, pan Zdeněk Pavlík, pan Antonín Vičar,
Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Jiří Černý.

