
Usnesení z 31. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 7.6.2004 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 30. 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 
4.7.  z 19. schůze RM – 30.10.2003 
3.4.2. z 21. schůze RM – 1.12.2003 
4.7.2. z 24. schůze RM – 2.2.2004 
2.3.3. z IX. mimořádné schůze RM – 24.3.2004 
4.3.2. z 27. schůze RM – 13.4.2004 
4.6.3. z 28. schůze RM – 26.4.2004 
4.6.2., 4.6.3., 4.7. z 29. schůze RM – 26.4.2004 
5.8., 3.5.2., 3.5.3., 4.6.3., 4.8., 4.10.2., 4.11., 4.26., 5.2. ze 30. schůze RM – 24.5.2004 
• vypouští ze sledování body: 
4.19.3. z 21. schůze RM – 1.12.2003 
3.4. z VI. mimořádné schůze RM – 16.12.2003 
4.3. (první odrážka) z 26. schůze RM – 8.3.2004 
4.5. z 29. schůze RM – 10.5.2004 
2) Rada města ukládá TSMS neprodleně zhutnit povrch plochy určené pro míčové sporty v 
místě ulice Polní s tím, že od 20.9.2004 bude povrch upraven pro výsadbu travnaté plochy se 
záměrem využití sportoviště pro příchozí. 
• další úkoly trvají.  

4.1. Umístění trvalé expozice Slavkovska  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu.  

 
4.2.   Finanční členění organizace na 4 části: muzeum, zámek, kino, knihovna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu.  

 
4.3.   Ekonomické náklady spojené s činností historicko-dokumentačního oddělení 
(muzea)  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu.  

 
4.4.   Vlastnictví a způsob nabytí zámku – informativní zpráva  



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a předkládá ji v jednání zastupitelstva 
města.  

 
4.5. Malinovského 280 – změna smluv, podíl města na rekonstrukci kotelny  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze dne 11.12.2002 s 
Československou kongregací Chudých školských sester naší Paní na nebytové prostory MŠ 
Zvídálek, Malinovského 280, kterým se upraví povinnost města zajišťovat provoz kotelny od 
1.7.2004. 
2. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 11.12.2002 s Československou 
kongregací Chudých školských sester naší Paní na nebytové prostory Speciálních škol 
Slavkov u Brna, Malinovského 280 ke dni 1.7.2004. 
3. Rada města bere na vědomí informaci o možnostech dořešení podílu na rekonstrukci 
kotelny Malinovského 280, ukládá funkcionářům města jednat s kongregací o způsobu 
vypořádání podílu města na této rekonstrukci a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
převod technického zhodnocení kongregaci.  

 
4.7.   Zřízení městské policie  

Usnesení: 
1. Rada města ukládá MěÚ připravit na nejbližší zasedání zastupitelstva města souhrnnou 
zprávu o záměru zřídit městskou policii se zapracovaným harmonogramem k tomu nutných 
kroků. 
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr zřídit městskou policii.  

 
4.8.   Zpoplatnění státní na Palackého náměstí  

Usnesení: 
Rada města schvaluje Nařízení města Slavkov u Brna o zpoplatnění stání na Palackého 
náměstí ve Slavkově u Brna v předloženém znění.  

 
4.9.   Bezpečnostní kamerový systém ve městě  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a 
schvaluje pokračovat v přípravě zajištění bezpečnostního kamerového systému až po zřízení 
městské policie.  

 
4.10.   Dětská pískoviště z pohledu změny hygienických předpisů  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a ukládá 



odboru IR připravit návrh technického řešení zabraňujícího přístupu drobného zvířectva na 
pískoviště včetně finančního krytí. T.: 31.8.2004  

 
4.11.   Žádost o souhlas s účastí na „Tématickém zájezdě na Slovensko“ – ve dnech 8. až 
11.6.20004 pořádaný Sdružením veřejně prospěšných služeb 
Usnesení: 
Rada města schvaluje služební zahraniční cestu řediteli TSMS ve dnech 08.- 11.06.2004 na 
Slovensko.  

 
5.1. 
Pan Oldřich Klobas informoval podrobněji o své žádosti o příspěvek na vydání knihy s 
napoleonskou tématikou.  

 
4.12.   Plnění usnesení č. 4.8. 30. schůze RM – 24.5.2004: „Rada města ukládá řediteli 
TSMS splnit bod 4.12. z 27. schůze RM“  

Usnesení: 
1) Rada města bere tuto zprávu na vědomí. 
2) Rada města ukládá odboru IR předložit architektovi města předložený soupis dlažebního 
materiálu. 
3) Rada města ukládá TSMS a odboru IR využívat materiál při realizaci oprav a rekonstrukcí 
místních komunikací. 
4) Rada města ukládá TSMS a odboru IR předložit návrh odprodeje nepotřebného materiálu.  

 
4.13.   Plnění usnesení č. 4.3.2.  27. schůze RM – 13.4.2004 cit.: „Předložit RM kalkulace 
cen za autodopravu“  

Usnesení: 
Rada města trvá na původním zadání z 27. schůze RM (b. 4.3.2.).  

 
4.14.   Plnění usnesení č. 4.7. 19. schůze RM konané dne 30.10.2003 cit.: Postupně 
aplikovat závěry a doporučení ve zprávě „Koncepce budoucího fungování TSMS“  

Usnesení: 
Rada města odkládá zprávu na příští schůzi RM.  

 
4.15.   Rekonstrukce městského koupaliště  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Rekonstrukce městského koupaliště“ 
bere její obsah na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města: 
1. Schválit zadání a zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce městského 
koupaliště“ v rozsahu studie Doc. Novotného včetně sportovní části areálu. 
2. Odsouhlasit uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci části pochůzné terasy v rozsahu do 2 



mil. Kč bez DPH s termínem realizace v roce 2004. 
3. Uložit RM navrhnout zapracování finančních prostředků na pokračování rekonstrukce v 
rozsahu zpracované dokumentace do návrhu rozpočtu na rok 2005 a uložit RM zajistit 
financování rekonstrukce koupaliště v roce 2004.  

   

3.1.   Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za r. 2003  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna ve Slavkově u Brna bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro 
občanské záležitosti při Městském úřadě ve Slavkově u Brna.  

   

 
4.16.   Ustanovení výběrové komise a firem pro osazení termoregulačních hlavic, 
energetický audit  

Usnesení: 
I. Rada města Slavkov u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a: 
a) schvaluje okruh firem, které budou vyzvány k podání nabídek na akci osazení 
termoregulačních ventilů v budovách MŠ Koláčkovo, ZŠ Tyršova, Hasičský záchranný sbor, 
Technické služby.  
1. TERMO CZ, s.r.o., Koláčkovo náměstí 681, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 25535561 
2.  ENBRA, spol. s.r.o., Durďákova , 613 00 Brno, IČ: 44015544 
3.  VODA-PLYN-TOPENÍ Chvatík, Chvatík Roman, 683 31  Kučerov 123, IČ. 46985573 
4.   EKOTOP Slavkov s.r.o., Jiráskova 1462, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:25586068 
b) jmenuje následující členy komise pro výběr dodavatele díla:  
Člen komise: Ing. Ivan Charvát, Ing. Petr Lokaj, paní Jitka Linhartová,  Ing. 
Jiří                                   Doležel, paní Květoslava 
Novotná                                                                                                                                         
                     Náhradníci: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jan Reichl, Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. 
Jaromír                   
                      Pytela, Ing. Jiří Černý. 
c) schvaluje uzavřít Smlouvu na podrobný energetický audit a energetický průkaz ZŠ 
Komenského s firmou FINERG plus s.r.o., Křídlovická 68, 603 00 Brno.  

II. Rada města schvaluje realizovat záměr výměny topného systému v budovách MěÚ 
Palackého nám. 64, 65. 
Okruh firem a složení komise pro výběr dodavatele tohoto díla bude shodné s předchozím 
bodem. 
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pro rok 2004 záměr financování 
jedné větve rekonstrukce topného systému a osazení TRV  v budovách na Palackého náměstí 
č.p. 64,65, a financování osazení termohlavic v budovách MŠ Koláčkovo nám., ZŠ Tyršova, 
Hasičský záchranný sbor, Technické služby, a energetického auditu u ZŠ Komenského nám., 
formou vnitřní půjčky z prostředků podnikatelské činnosti města, maximálně do výše 
750000,-- Kč. 
IV.       Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pro rok 2005 záměr financování 



zbývajících dvou větví rekonstrukce topného systému a osazení TRV  v budovách na 
Palackého náměstí č.p. 64, 65.  

 
4.17.   Kanalizační přípojky ul. Husova – informace o způsobu úhrady  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá odboru IR 
předložit aktualizovaný materiál v jednání ZM.  

 
4.18. Nabytí pozemku parc.č.dle PK 1039 o výměře 35266 m2  lok.Zlatá Hora v k.ú. 
Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí 
pozemku parc.č. dle PK 1039 o výměře 35266 m2 v k.ú. Slavkov u Brna  formou 
bezúplatného převodu z majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Kodaňská 1441/46, Praha 10, územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Vyškov, 
Nádražní 7 do vlastnictví Města Slavkov u Brna, IČ 00292311, sídlem Palackého nám.65, 
Slavkov u Brna.  

   

 
4.19. Nabytí pozemku parc.č.3790 pod komunikací v ul.Nádražní v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí 
pozemku parc.č. 3790 ostatní plocha o výměře 4192 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z majetku 
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.3, Brno do vlastnictví Města Slavkov u Brna, IČ 
00292311, sídlem Palackého nám.65, Slavkov u Brna.  

 
4.20. Bezúplatný převod pozemku parc.č.3773/2 pod silnicí III/0501 v ul.ČSA v k.ú. 
Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k bezúplatnému 
převodu  pozemku parc.č. 3773/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1107 m2 v k.ú. 
Slavkov u Brna z majetku Města Slavkov u Brna, sídlem Palackého nám.65, Slavkov u Brna 
do vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.3, Brno.  

 
4.21.   Nabytí pozemků pod budovou polikliniky Tyršova 324 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí 
pozemků  parc.č.1373/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 616 m2 parc.č.1373/4 ostatní 
plocha o výměře 19 m2 a parc.č.1373/5 ostatní plocha o výměře 21 m2 vše v k.ú. Slavkov u 



Brna formou bezúplatného převodu z vlastnictví  Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.3, 
Brno do vlastnictví Města Slavkov u Brna, IČ 00292311, sídlem Palackého nám.65, Slavkov 
u Brna.  

 
4.22. Nabytí pozemků parc.č.2738/2 – 2524 m2 ostatní plocha, parc.č. 2738/3 – 1794 m2 
ostatní plocha, parc.č.2738/6 – 61 m2 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k výkupu 
pozemků  parc.č.2738/2 ostatní plocha o výměře 2524 m2, parc.č.2738/3 ostatní plocha o 
výměře 1794 m2 a parc.č.2738/6 ostatní plocha o výměře 61 m2 – celkem 4379 m2 od 
Státního statku Velké Pavlovice – v likvidaci, IČO 00171051,  sídlem Nádražní 1, Velké 
Pavlovice za cenu  7,-Kč/m2, tj. 30.653,-Kč; splatnost kupní ceny před podpisem smlouvy. 
Náklady spojené s převodem (500,-Kč kolek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město. 
Na úhradu kupní ceny budou použity prostředky z položky č.76 rozpočtu města – výkupy 
pozemků.  

 
4.23. Souhlas k nabytí pozemků p.č. 635, 2929/1, 2929/9, 3061/2 a 3189/4 z vlastnictví 
Pozemkového fondu ČR do majetku města  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy doporučuje zastupitelstvu města dát 
souhlas k nabytí pozemků p.č. 635, 2929/1, 2929/9, 3061/2 a 3189/4 v k.ú. Slavkov u Brna z 
vlastnictví Pozemkového fondu ČR, územní pracoviště Brno, Hroznová 17 do majetku Města 
Slavkov u Brna bezúplatnou formou.  

   

   

4.24.   Žádost o přednostní umístění v DPS  

Usnesení: 
1) Rada města nesouhlasí s přednostním umístěním paní Aloisie Novákové, bytem ČSA 1047, 
Slavkov u Brna, v Domě s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna. 
2) Rada města ukládá odboru BTH obeslat všechny zbývající zájemce, kteří jsou k dnešnímu 
dni v pořadníku u DPS s nabídkou ke stávajícímu bytu. 
3) Rada města ukládá odboru BTH připravit změnu v systému přidělování bytů s ohledem na 
nově schválenou bytovou jednotku vytvořenou z obslužných prostor uklízeček a údržbářů.  

   

 
4.25. Ověření stavu balkónů na sídlišti Zlatá Hora, návrh řešení  

Usnesení: 
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá odboru BTH neprodleně zamezit 
vstupu na balkóny u obytných domů Zlatá Hora čp.1357 a 1358, odúčtovat plochu balkónů z 



položky nájemného a dále postupovat v souladu se schváleným časovým harmonogramem pro 
rok 2004.  

   

4.26.   Zrušení převodu práv a povinností  

Usnesení: 
Rada města vyslovila souhlas se zrušením převodu práv a povinností k bytu č. 3 na ulici 
Litavská 1490, Slavkov u Brna, z pana Pavla Šolce, bytem tamtéž, na paní Irenu Volfovou, 
bytem ČSA 1047, Slavkov u Brna.   

   

4.27.   Stav nemovitosti Husova čp. 63, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1) Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá odboru BTH realizovat záměr 
“Odstranění stavby Husova čp.63, Slavkov u Brna”. 
2) Rada města ukládá odboru BTH nechat zpracovat technologický demoliční postup.T: ihned  

   

4.28. Prodloužení nájemní smlouvy – policejní byt  

Usnesení: 
Rada města vyslovila souhlas s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 3, Zlatá Hora 1229, 
Slavkov u Brna, s panem Petrem Davidem, bytem Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, na dobu 
určitou po dobu výkonu služby příslušníka Policie ČR OŘ Vyškov v rámci působnosti u 
obvodního oddělení ve Slavkově u Brna a zároveň ukládá odboru BTH zajistit uzavření 
nájemní smlouvy s účinností od 1. 7. 2004.   

 
4.29.   Přidělení bytu – Zlatá Hora  

Usnesení: 
1. Rada města přiděluje byt č.12 na sídlišti Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, Jůlii Pintyeové, 
nar. 29.10.1974,  trvale bytem Tyršova 561, Slavkov u Brna. 
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit uzavření nájemní smlouvy k bytu č.12, Zlatá Hora 
1227, Slavkov u Brna, s Jůlií Pintyeovou, s platností od 1.7.2004 na dobu určitou v délce 1 
rok, tj. do 30.6.2005 za smluvní nájemné ve výši 29,26 Kč/m2. 
   

4.30.   Smlouva na úklid s firmou Artena spol. s r.o.  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje v rámci organizační struktury MěÚ zrušení místa uklízečky s 
platností od 1.6.2004 a tím snižuje celkový počet zaměstnanců města zařazených v rámci 
městského úřadu o jedno. 



2. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na úklid částí budov radnice na Palackého nám. 
64, 65 s firmou Artena spol. s r.o., Slovanská 993, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 26299101.  

4.31.   Návrh rozpočtového opatření RO č. 3/2004 – soubor RO  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření 
č.3/2004-soubor RO‘‘bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit následující 
rozpočtová opatření: 
Limitní dotace ze SR:  
- v  příjmech: 
       zařazení nové položky 4211- investiční přijaté dotace z všeobecné  pokladní správy 
státního rozpočtu pod 
       UZ  98661 v částce 4.000.000,- Kč 
- ve výdajích : 
        zvýšení položky č. 52 – Rekonstrukce ulice Husova v  částce 4.000.000,-Kč. 
Rekonstrukce ulice Husova: 
- v  příjmech: 
povýšení položky č. 44  - přijetí úvěru – Rekonstrukce ulice Husova o částku 500.000,- Kč. 
- ve výdajích : 
       zvýšení položky č. 52 – Rekonstrukce ulice Husova v částce  500.000,-Kč. 
Příspěvky na žáka: 
- v příjmech :  
snížení na položce 4121–neinvestiční  přijaté dotace o obcí o částku 128.000,- Kč 
- ve výdajích : 
snížením v položce č. 26– rezerva školství o částku 128.000,- Kč.  

 
4.32.   Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – (rodinná poradna RP)  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí informaci o Poradně pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy. 
2) Rada města Slavkova doporučuje vedení Města, aby bylo uskutečněno jednání mezi 
zástupci Města Vyškova, Bučovic a Slavkova u Brna o zajišťování rodinného poradenství a o 
úhradě nákladů za poskytované služby.  

   

   

4.33.   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: 
2.1. z III. řádného zasedání ZM – 23.6.2003 
4.15., 4.19.  z IV. řádného zasedání ZM – 22.9.2003 



3.12. z 3. mimořádného zasedání ZM – 10.11.2003 
4.6.2., 4.12., 4.14., 4.15. z V. řádného zasedání ZM – 22.12.2003 
4.1.b), 4.1.c), 4.3.3., 4.4.c), 4.16., 4.25.b) z VI. řádného zasedání ZM – 29.3.2004 
2.2.1. z 5. mimořádného zasedání ZM – 20.4.2004 
• vypustit ze sledování bod: 
4.18. z IV. řádného zasedání ZM – 22.9.2003 
• považovat za částečně splněné body: 
2.6. z 4. mimořádného zasedání ZM – 24.1.2000 (bezúplatné nabytí pozemků parc. čís. 1087, 
3067 dle (PK) par. čís. 1970 a 1971 a úplatné nabytí pozemku parc. čís. 1458/2 z vlastnictví 
státu do vlastnictví města) 
4.7. z VII. řádného zasedání ZM – 22.6.2000 (bezúplatné nabytí pozemků dle PK parc. čís. 
1970 a 1971 (– zbývá úplatné nabytí pozemku dle KN par. čís. 3765/69) 
• vzít na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  

 
4.34. Program VII. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program VII. řádného 
zasedání Zastupitelstva města v doplněném znění.  

 
4.35. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy 
1) doporučuje Zastupitelstvu města Slavkova u Brna stanovit výši odměn neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Slavkova u Brna v souladu s nařízením vlády č. 337/2004 Sb. 
takto: 
- člen rady města 1460,- Kč 
- předseda výboru 700,- Kč 
- předseda komise 700,- Kč 
- člen komise rady 0,- Kč 
- člen výboru 0,- Kč 
- člen zastupitelstva města 490,- Kč  
2) doporučuje Zastupitelstvu města Slavkova u Brna neschválit poskytnutí další odměny 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Slavkova u Brna v souladu s nařízením vlády č. 
337/2004 Sb. 
3) doporučuje Zastupitelstvu města Slavkova u Brna schválit poskytnutí odměn poprvé za 
měsíc leden 2004 (tj. doplatit rozdíl za období 01-04/2004 ) s výjimkou členů zastupitelstva 
města, u nichž bude odměna poskytnuta poprvé za měsíc květen 2004.  

 
4.36. Přeložka silnice II/416 Slavkov – Křenovice: Projekt „Přístupová komunikace do 
průmyslové zóny Jihozápad – Slavkov u Brna“  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace akce „Přeložka silnice II/416 Slavkov-Křenovice I. etapa“ v rozsahu projektu 
pro stavební povolení a pro zadání stavby s firmou Dopravoprojekt Brno a.s. Kaunicova 13, 



Brno, IČ 46347488. 
2. Rada města Slavkova u Brna doporučuje Zastupitelstvu města schválení realizace a 
předložení projektu „Přístupová komunikace do průmyslové zóny Jihozápad – Slavkov u 
Brna“ do národního programu Phare 2003. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
zavázat se ke spolufinancování projektu a krytí nákladů na jeho realizaci ve výši 11.369.388,- 
Kč. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města uložit zajištění spolufinancování z 
prostředků města v letech 2005 a 2006 nutných na realizaci projektu.  

   

 
4.37. Plnění usnesení – rozšíření provozní doby sběrného dvora  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy souhlasí s rozšířením provozní doby 
sběrného dvora a ukládá odboru ŽP o této skutečnosti informovat občany ve Slavkovském 
zpravodaji.  

 
4.38. Příspěvek města Slavkova u Brna na Ročenku 2003  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uvolnění částky 10.000,- Kč z rozpočtu města (položka 93 – Propagace 
města), jako příspěvek na vydání Ročenky 2003 v rámci Projektu Austerlitz, o.p.s.  

 
4.39. Služební cesta na řeckou Hydru - valná hromada Evropské sítě měst historických 
událostí  

Usnesení: 
1) Rada města schvaluje služební cestu na Hydru (Řecko) v termínu 25.-27.6.2004 pro 
starostu města Mgr. Petra Kostíka a Lucii Trokanovou. 
2) Rada města schvaluje služební cestu do francouzského Darney v termínu 25.-30.6.2004 pro 
tajemníka MěÚ Ing. Pavla Dvořáka, Ing. Jiřího Doležela, pana Zdeňka Maříka a pana 
Vratislava Malého. 
3) Rada města schvaluje zastupováním člena Rady města pana Zdeňka Pavlíka v době 
nepřítomnosti starosty města Mgr. Petra Kostíka a místostarosty města Ing. Ivana Charváta, tj. 
v době 25.-27.6.2004.  

 
4.40. Použití rezervního fondu – nákup automobilu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Použití rezervního fondu – nákup 
automobilu“ bere její obsah na vědomí a schvaluje: 
1) použití rezervního fondu Historického muzea k nákupu automobilu Škoda Fabia ve výši 
191.399,-- Kč v roce 2004. 
2) ukládá ředitelce Historického muzea Mgr. Janě Omar podepsat leasingovou smlouvu s ČP 
Leasing, a.s. na zakoupení nového automobilu Škoda Fabia v celkové hodnotě 355.000,- Kč.  



 
4.41. Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem akce: 
- Slavkov u Brna – I. etapa – příprava budování kongresového centra – odvlhčení a odvodnění 
prostor předzámčí a východní části nádvoří zámku Slavkov u Brna 
- Stavební úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy a krovu  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením  smlouvy o dílo následovně: 
1) Akce: Slavkov u Brna – I. etapa-příprava budování kongresového centra-odvlhčení a 
odvodnění prostor předzámčí a východní části nádvoří zámku Slavkov u Brna, s firmou 
REISTAV, s.r.o., Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 26917289. 
2) Akce: Stavební úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy a krovu, s firmou 
Pozemní stavitelství Zlín, a.s. Kúty 3967, 762 92 Zlín, IČ 46900918. 
Ve smlouvě o dílo bude doplněna klauzule: „Dílo bude možné etapizovat v návaznosti na tok 
poskytovaných státních dotačních prostředků“. Skutečný   objem díla v letošním roce bude 
odvislý od výše poskytnuté státní dotace a bude činit maximálně 2,01 násobek této dotace.  

   

Ostatní:  

 
5.2. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o služební cestě reprezentantů města v polském 
Slawkowě.  

 
5.3. 
Pan Zdeněk Pavlík informoval o akci „Do Evropy s Tyršovkou“, která se konala v sobotu 
5.6.2004. Zároveň upozornil na špatný stav tělocvičny při ZŠ Tyršova.  

   

5.5. 
Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna souhlasí s použitím znaku města pro České aerolinie. Rada města 
Slavkov u Brna souhlasí s užitím názvu města Slavkov u Brna – Austerlitz a znaku města pro 
označení letadla ATR v souvislosti s jeho s křestem dne 18.6.2004.  

 
4.6.   Návrh OZV k zajištění veřejného pořádku  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout navrženou obecně závaznou vyhlášku o 
zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku.  

 


