
Usnesení z 33. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 2.8.2004 v 15:30 hodin  

Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 82. schůze RM z období 
1998-2002 a z  
              1. až 32. 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 
4.16.I.c, 4.27.2., 4.41.1. ze 31. schůze RM – 7.6.2004 
5.1. z 30. schůze RM – 24.5.2004 
3.7. z X. mim. RM – 15.6.2004 
5.1., 5.2., 4.1.2., 4.34.2., 4.3., 4.7., 4.11., 4.13., 4.15., 4.16.1., 4.16.2., 4.19.2., 4.20., 4.21., 
4.25., 4.26., 4.27., 4.28., 4.29., 4.36., 5.4.2. ze 32. schůze RM – 12.7.2004 
• vypouští ze sledování body: 
4.28. z 18. schůze RM – 20.10.2003 
5.3. z 25. schůze RM – 16.2.2004 
2.2. z 31. schůze RM – 7.6.2004 
• další úkoly trvají.  

 
3.1. Návrh rozpočtového opatření RO č. 13/2004 – marketingový plán.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření 
č.13/2004-marketingový plán ‘‘bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit : 
      RO č.13/2004 – marketinový plán   
- snížením výdajové části schváleného rozpočtu pro rok 2004 v položce č. 9-MPZ o částku  
140.000,- Kč 
- zvýšením výdajové části schváleného rozpočtu pro rok 2004 v položce č.93-propagace 
města  o částku 140.000,- Kč.  

 
3.2.   Přidělení obecního bytu  

Usnesení: 
1. Rada města přiděluje byt č.8, na ulici Bučovická čp.187, Slavkov u Brna, Daně Maradové, 
trvale bytem Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna. 
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit uzavření nájemní smlouvy k bytu č.8, Bučovická 
187, Slavkov u Brna, s Danou Maradovou, s platností od 1.8.2004 na dobu určitou v délce 1 
rok,tj.do 31.7.2005 za smluvní nájemné ve výši 29,26 Kč/m2.  

 
3.3.   Dodatek č. 1 k Pravidlům pro pronájmy obecních bytů  

Usnesení: 
Rada města schvaluje Dodatek č.1 k „Pravidlům pro pronájmy obecních bytů“, které vydává 
Město Slavkov u Brna, v předloženém znění.  



 
3.4.   Ceník nájemného za pronájem tělocvičen ZŠ Komenského platný od 1.9.2004.  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna odkládá zprávu na příští schůzi.  

 
3.5.   TSMS – Plnění usnesení č. 4.7. z 32. schůze RM – ceník předběžných služeb.  

Usnesení: 
1) Rada města schvaluje předložené ceny s platností od 3. srpna 2004 a žádá ředitele TSMS o 
doplnění položky „pronájem vlečky na 1 den“ u bodu 2. 
2) Rada města ukládá řediteli TSMS vyčíslit náklady TSMS na turnaj ME v beachvolleyballu. 
T.: 30.8.2004.  

 
3.6.   Zpřístupnění pozemků v lokalitě Vinohrady ve Slavkově  u Brna.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna pověřuje odbor IR vedením jednání s vlastníky pozemků v 
lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna o výkupu potřebných částí pozemků ke zřízení 
cesty  formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkou, že do dvou let od podpisu 
smlouvy bude na předmětných pozemcích na náklady vlastníků pozemků, z jejichž popudu se 
situace řeší, vybudována přístupová cesta. Nebude-li tato podmínka splněna, smlouva o 
budoucí kupní smlouvě zanikne.  

 
3.7.   Prodej pozemku par. č. 324 ostatní plocha o výměře 319 m2 v ul. ČSA v k.ú. 
Slavkov u Brna.  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji části 
pozemku  parc.č.324 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, která bude oddělena geometrickým 
plánem, do vlastnictví paní  Veroniky Heinrichové, Plevenská 3111/5, Praha 4. Cena za 
pozemek ve výši 300,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (geometrický plán, správní 
poplatek za vklad do KN) bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 30% prodejní 
ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ definovat při zadání zpracování územního 
plánu Města Slavkova u Brna parcelu č. 325/1 popř. parcelu č. 325/2 jako zónu pro rekreaci a 
sport.  

 
3.8.   Projednání žádosti paní Vaňkové, U Synagogy 600, Slavkov u Brna a obyvatel ulice 
Úzká.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Rada města doporučuje odboru IR zvážit variantu: 
a) umístění značky omezující rychlost (30 km/hod) 



b) umístění zpomalovacích prahů (umělohmotných popř. změny profilu komunikace aj.) 
3. Ukládá  odborům IR a dopravy a SH  svolat schůzku  občanů z ulice Úzká, kde budou 
seznámeni s návrhem řešení. 
4. Doporučuje zahrnout náklady na dopravní značení (příp. na jiná řešení) do návrhu rozpočtu 
na rok 2005.   

   

3.9.   Žádost o prodloužení podnájemní smlouvy  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s prodloužením podnájemní smlouvy uzavřené mezi panem Vlastimilem 
Lysákem – nájemcem obecního bytu na straně jedné a paní Jaroslavou Pospíchalovou – 
podnájemnicí na straně druhé, k bytu č. 2 Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, do data 
30.6.2005.  

 
Ostatní:  

4.1. 
Usnesení: 
Rada města byla seznámena se zájmem Komerční banky a.s. o uspořádání své akce na zámku.  

 
4.2. 
Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 002/2004 mezi Městem Slavkovem u Brna a 
firmou Unifest s.r.o. na vypracování projektové dokumentace – oprava terasy koupaliště 
Slavkov u Brna.  

 
4.3. 
Usnesení: 
1) Rada města schvaluje služební cestu starosty města Mgr. Petra Kostíka, místostarosty 
města Ing. Ivana Charváta, Ing. Barbary Macháčkové, pana Jana Kachlíka, pana Karla 
Hrabovského a pana Vratislava Malého do švýcarského města Emmen ve dnech 9.-12.8.2004.  
2) Rada města schvaluje služební cestu starosty města Mgr. Petra Kostíka a pana Karla 
Slaniny do slovenského Dolného Kubína ve dnech 27.-28.8.2004. 
3) Rada města schvaluje služební cestu místostarosty města Ing. Ivana Charváta, pana 
Vratislava Malého a paní Ilony Zykové do francouzského Darney a holandského Austerlitz ve 
dnech 24.-30.8.2004. 
4) Rada města schvaluje služební cestu Bc. Lucie Trokanové do italského Arezza ve dnech 3.-
7.9.2004 na valnou hromadu Sítě města s historickými udalostmi.  

 
4.4. 
Usnesení: 
1) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Slavkovem u Brna a firmou SB 
Atelier dle podmínek dohodnutých přímo na schůzi rady. 



2) Rada města ukládá MěÚ oslovit další firmy pro zhotovení projektové dokumentace na akci 
inženýrské sítě v lokalitě Zlatá Hora.  

 
4.5. 
Usnesení: 
1) Rada města ukládá všem partnerům podílejících se na organizaci podzimních 
vzpomínkových akcí předložit návrhy programů do 30.8.2004. 
2) Rada města souhlasí se sníženou sazbou pronájmu sálů Bonaparte pro akci Napoleonský 
den v srpnu 2004 (14.8.2004 – 8,00-10,00 hod., 12,00-14,00 hod., 19,00-21,00 hod.; 
15.8.2004 – 8,00-10,00 hodin a po dobu výstavy vín)  

   

4.6.   Výběr dodavatele stavby „Oprava terasy koupaliště Slavkov u Brna“  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna schvaluje následující okruh firem, které budou vyzvány k 
podání nabídky na dodávku stavby „Oprava terasy koupaliště Slavkov u Brna“ 
- BUILDING, spol. s r.o., Královopolská 24, Brno 
- Pavel Čáslava-Čáslava-Stav, Masarykova 61, Brno 
- REISTAV, s.r.o., Pod Oborou 1425, Slavkov u Brna  
2. Rada města Slavkova u Brna jmenuje následující členy komise pro výběr dodavatele stavby 
„Oprava terasy koupaliště Slavkov u Brna“ 
členové komise:  Ing. Ivan Charvát, pan Radoslav Lánský, pan Jan Hudec, Ing. Petr Lokaj, 
Ing. Jiří Černý  
náhradníci:  Ing.  Jiří Doležel,   Mgr. Jaromír Pytela, Ing. Miroslav Zavadil, pan Antonín 
Vičar, Mgr. Bohuslav Fiala.  

 
4.7. 
Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Slavkovem u Brna a firmou TERMO 
CZ s.r.o. na dodávku regulačního systému pro  MŠ Zvídálek, ZŠ Tyršova a SDH.  

 
4.9. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje změnu barevnosti Slavkovského zpravodaje s 
platností od čísla 08/2004 a v souladu s tímto souhlasí s navýšením ceny o 1.730,-Kč/číslo.  

   

Rada města ve Slavkově u Brna byla seznámena s předáním projektu „Slavkov u Brna 
(Austerlitz – mezinárodní centrum kulturně-historického dědictví „ na MMR dne 30.7.2004 v 
9,45 hodin.  Projekt byl převzat pracovníkem ministerstva a bylo mu přiděleno číslo 0027/01. 
Tím byly naplněny smluvní podmínky firmy GaREP.  

 


