
Usnesení 30. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 24.5.2004 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 29. 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 
4.26.3.  z 18. schůze RM – 20.10.2003 
4.2.3. z 25. schůze RM – 16.2.2004 
4.14.3., 4.16. z 26. schůze RM – 8.3.2004 
4.14.1., 4.2., 4.6.2., 4.8.1.,4.8.2., 4.10.2., 4.1.2. z 28. schůze RM – 26.4.2004 
4.15., 4.2.b), 5.4. z 29. schůze RM – 26.4.2004 
doplňuje termín 31.8.2004 z 26. schůze RM (3.odrážka) 
• další úkoly trvají.  

4.1.   Žádost o schválení dodatku k odpisovému plánu na r. 2004  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna ve Slavkově u Brna schvaluje předložený dodatek k odpisovému 
plánu Historického muzea ve Slavkově u Brna  na r. 2004.  

 
3.3.   Zpráva o činnosti stavebního úřadu MěÚ ve Slavkově u Brna  

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

 
3.1. Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna, po projednání zprávy o činnosti OSV v roce 2003, bere tuto na 
vědomí.  

 
3.2. Zpráva o činnosti Pečovatelské služby – organizační složky Města za období od 
1.1.2004-30.4.2004  

Usnesení: 
Rada Města Slavkova u Brna  bere po projednání  zprávu o činnosti Pečovatelské služby - 
organizační složky Města na vědomí.  

 
4.2. Pečovatelská služba, organizační složka Města Slavkova u Brna – stanovení limitu 
mzdových prostředků a počtu pracovníků pro rok 2004  



Usnesení: 
1) Rada města Slavkov u Brna schvaluje v rámci schváleného rozpočtu výdajů na rok 2004 
pro Pečovatelskou službu, organizační složku Města limit mzdových prostředků  v celkové 
výši  468 000 Kč. 
2) Rada města Slavkov u Brna schvaluje Pečovatelské službě, organizační složce Města pro 
rok 2004  celkový stav pracovníků - 4 pečovatelky z povolání.  

 
4.16. Návrh na schválení společného pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti 
městy Slavkov u Brna, Vyškov a Bučovice  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkov u Brna schvaluje pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti v 
době od 12.7. do 23.7.2004 v rekreačním středisku Baldovec, okr. Prostějov,  organizovaného 
společně  městy Slavkov u Brna, Vyškov a  Bučovice. 
2) Rada města Slavkov u Brna souhlasí s uzavřením dohody o úhradě nákladů na tuto akci 
maximálně ve výši schváleného rozpočtu výdajů Města na r. 2004 uvedených  pod pol. č. 78.  

 
3.4.   Návrh dílčího účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za 1.Q.2004  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit 
návrh dílčího účtu hospodaření Města Slavkova u  Brna za 1.Q.2004.  

 
4.3.   Financování bezpečnostní agentury Jin long  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „ Financování bezpečnostní 
agentury Jin long‘‘ bere její obsah na vědomí a schvaluje financování nočních hlídek na 
území Města Slavkova u Brna ve výši 91.200,- Kč z položky rezerva.   

 
4.4.   Návrh rozpočtového opatření RO č. 2/2004 – soubor RO  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření 
č.2/2004-soubor RO‘‘bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit následující 
rozpočtová opatření:  

Školská zařízení:  
-     v příjmech :  
zvýšení na položce 4122–neinvestiční  přijatá dotace z KÚ JMK o 37 384 000,-Kč pro 
školská zařízení zřízená obcemi. 
- ve výdajích : 
zvýšení neinvestičních příspěvků  pro školská zařízení v následujícím členění 
     
ZŠ Komenského                  14 364 000,- 
ZŠ Tyršova                       7 994 000,- 



Zvláštní škola                       4 091 000,- 
Základní umělecká škola                       5 452 000,- 
Dům dětí a mládeže                         1 299 000,- 
MŠ Koláčkovo                                         4 184 000,- 
Celkem                                                                              37 384 000,-  
        
Sociální dávky: 
- snížení příjmové části schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2004 na 
položce 4112 –   neinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu o 
6.000,-Kč, 
- snížení výdajové části schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2004 v oddíle  
§ 4199 – ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené a položka 5410 - 
sociální dávky s účelovým  znakem  UZ 98072 –účelová dotace na sociální dávky  o 6.000,-
Kč. 
Informační centrum: 
- zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu pro rok 2004 v položce č. 50-převody z FRR o 
částku       256.000,- Kč 
- zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu pro rok 2004 v položce č.94-Informační 
centrum  o částku 256.000,- Kč.  

 
4.5.   Nedoplatek na pojistném  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „ Nedoplatek na pojistném‘‘ bere 
její obsah na vědomí a schvaluje čerpání rezervního fondu ZŠ Tyršova ve výši 2514,-Kč na 
pokrytí nedoplatku na pojistném včetně penále z roku 2003.  

 
3.5.   Návrh koncepce efektivního využití Historického muzea ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna bere předložený „Návrh koncepce efektivního využití 
Historického muzea ve Slavkově u Brna“ na vědomí a souhlasí se základními tezemi uvedené 
zprávy. 
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá ředitelce HM doplnit zprávu o: 
- finanční členění organizace na 4 části a to – muzeum, zámek, kino, knihovna 
- umístění trvalé expozice Slavkovska 
3) Rada města Slavkova u Brna ukládá ředitelce HM připravit na příští schůzi rady 
ekonomické náklady spojené s činností historicko-dokumentačního  oddělení (muzea).  

 
4.6.   Koncepce placeného parkování na Palackého náměstí  

Usnesení: 
Rada města: 
1. bere výše uvedenou zprávu na vědomí 
2. navrhuje ZM zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2005 částku ve výši 640 000,-Kč na 
instalaci parkovacích automatů na Palackého náměstí.  
3. ukládá MěÚ připravit návrh právních předpisů města o stání silničních motorových vozidel 



na vymezených místních komunikacích podle zásad uvedených v této zprávě a podle změn 
rady města (doba zpoplatnění Po – Pá 8,00-17,30 hodin, zrušení kategorie celodenní stání, 
změna ceny každé další hodiny na 10 Kč).  

 
4.7.   Plnění usnesení č. 4.2. 28. schůze Rady města – 26.04.2004  

Usnesení: 
1. Rada města bere zprávu na vědomí. 
2. Rada města ukládá komisi RM pro regeneraci MPZ projednat zařazení opravy – 
rekonstrukce hřbitovní zdi do rozpočtu na rok 2005.  
3. Rada města ukládá řediteli zahájit jednání o zajištění veřejných WC s potencionálními 
subjekty: Nabídka 1 rok 100 tisíc Kč příspěvek města.   T.: 12.7.2004  

 
4.8.   Plnění usnesení č. 4.14.1) 28. schůze RM – 26.4.2004  

Usnesení: 
Rada města ukládá řediteli TSMS splnit bod 4.12. z 27. schůze RM.  

 
4.9.   Dodatek nájemní smlouvy s Golf Invest Austerlitz, a.s.  

Usnesení: 
Rada města souhlasí se zápočtem částky 150.000,-Kč za práce provedené Golf Invest 
Austerlitz, a.s., IČ: 63495201, při údržbě zámeckého parku proti nájemnému podle Nájemní 
smlouvy ze dne 18.2.2000 za II. pololetí 2002 a I. pololetí 2003 a s uzavřením dodatku č. 1 k 
této nájemní smlouvě v předloženém znění.  

 
4.10.   JSDH - Holubice  

Usnesení: 
1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření předložené Dohody o 
spolupráci při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany s obcí Holubice. 
2) Rada města ukládá MěÚ zaslat neprodleně návrh Dohody o spolupráci zastupitelstvu obce 
Holubice.  

 
4.11.   Nová smlouva na připojení MěÚ k internetu  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb přístupu 
na celosvětovou síť Internet s obchodní společností VIVO CONNECTION, spol. s r.o., se 
sídlem Městečko 759, 696 32 Ždánice, IČ: 26900696, a výpověď Smlouvy č. 060702/VY07 
na připojení mikrovlnným spojem do sítě připojené k Internetu ze dne 16.7.2002 mezi městem 
a INFOS Art, s.r.o.  

 
4.12.   Termohlavice, energetický audit  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu na příští schůzi RM.  

 
4.13.   Poskytnutí půjčky z FRB a chválení splátkového kalendáře  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje poskytnutí  půjčky  z Fondu rozvoje bydlení  na pořízení kanalizační 
přípojky v rámci akce “Oprava kanalizace Slavkov, ul.Husova – kanalizační přípojky”: 
Josef  Vaverka, bytem  Husova 14, Slavkov u Brna 
      Bod 10 – oprava či zřízení kanalizační přípojky, zrušení stávající žumpy (septiků u 
domů      
      starších  20- ti let). 
      Celkem se jedná o poskytnutí půjčky ve výši 25 000,- Kč. 
2. Rada města souhlasí s úhradou vyúčtování skutečně vynaložených nákladů na zřízení 
kanalizační přípojky k domu Husova čp.14, Slavkov u Brna, pana Josefa Vaverky, formou 
splátkového kalendáře v 18-ti měsíčních splátkách.  

   

4.14.   Žádost o pronájem ordinace  

Usnesení: 
Rada města vyslovila souhlas s pronájmem nebytových prostor o výměře 18,48 m2 v objektu 
polikliniky v budově Malinovského 551, Slavkov u Brna, MUDr. Jiřímu Zemánkovi pro 
účely provozování neurologické ambulance ve dnech úterý, středa a pátek.  
Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování a uzavření nájemní smlouvy na nebytové 
prostory o výměře 18,48 m2 v budově Malinovského 551, Slavkov u Brna, s MUDr. Jiřím 
Zemánkem s platností od 1. 10. 2004.   

   

4.15. Změna dohody o placení příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů za žáky 
navštěvující Zvláštní školu Slavkov u Brna, Malinovského 280 (nyní Speciální školy)  

Usnesení: 
RM po projednání zprávy o změnách dohody  placení příspěvku na úhradu neinvestičních 
nákladů za žáky navštěvující základní a speciální školy ve Slavkově u Brna souhlasí s 
ukončením dohody se 6 obcemi a s uzavřením dodatku  č.1 s 15 obcemi.  

   

4.17. Užívání veřejného prostranství pře obchody ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k užívání veřejného prostranství před kamennými 
obchody ve Slavkově u Brna za účelem vystavení zboží nabízeného v kamenném obchodě za  
těchto podmínek: 
-     plochu mohou užívat pouze vlastníci, nebo provozovatelé  těchto přilehlých obchodů, 
- povolovat užívání plochy pouze podél nemovitosti, v které je obchod umístěn, 



- šířka užívané plochy může činit max. 1,5 m od nemovitosti  tak, aby byla zachována 
dostatečná část chodníku pro pěší, 
- plocha může být užívána pouze po dobu prodeje v kamenném obchodě, po ukončení 
prodejní doby musí být plocha uvolněna, 
- vlastník obchodu bude dbát o čistotu užívané plochy,   
- uživatel uhradí poplatek  dle vyhlášky města Slavkova u Brna o místních poplatcích č. 
38/2002 tj.   10,- Kč za každý započatý m2 a započatý den.  

 
4.18. Prodej pozemku parc. č. dle PK 2021 orná půda, lokalita Pod Vážanskou v k.ú. 
Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nedoporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji 
pozemku parc.č. dle PK 2021 orná půda o výměře7.614 m2 v lokalitě Pod Vážanskou  v k.ú. 
Slavkov u Brna.  

 
4.19. Nařízení Města Slavkova u Brna, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování 
lesních hospodářských osnov na období 2006-2015 v zařizovacím obvodu Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna vydává „Nařízení Města Slavkov u Brna“, kterým vyhlašuje 
záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov na období 2006- 2015 v zařizovacím 
obvodu „Slavkov u Brna“.  

 
4.21. Žádost Speciálních škol Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy tuto bere na vědomí a souhlasí s 
převodem výše uvedeného majetku v celkové ceně 25.250,-Kč do majetku města Slavkova u 
Brna.  

 
4.22. ZUŠ – oznámení o napojení fondů organizace k úhradě obnovy fasády  

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

 
4.23. Oldřich Klobas – dotaz na podporu vydání knihy  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zve pana Oldřicha Klobase na příští schůzi rady města.  

 
4.24. Výzva obyvatel na ul. Polní – dětské hřiště  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá TSMS prověřit obnovu hřiště v souladu s 
hygienickými normami při zachování travnatého povrchu.  

 
4.25. Sponzorský dar společnosti Teepak, s.r.o. Historickému muzeu ve Slavkově u Brna  

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

 
4.26. Husova 63 – nájem nebytových prostor  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č.10/2002, která    
byla uzavřena s panem Zdeňkem Bakičem a ukládá odboru BTH zajistit  doručení výpovědi v 
termínu do 31.5.2004.  

 
4.27. Stavební úpravy ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá řešení tohoto záměru do vyjádření komise pro 
výstavbu.  

 
4.28. Zadání zpracování projektu – odstranění havarijního stavu Zámku Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
Rada města ukládá funkcionářům neprodleně zadat zpracování potřebné žádosti.  

4.29. Služební cesta do partnerského města Hornu  

Usnesení: 
1) Rada města schvaluje služební cestu do partnerského města Hornu dne 29.5.2004 pro 
starostu města Mgr. Petra Kostíka, místostarostu Ing. Ivana Charváta a Lucii Trokanovou. 
2) Rada města schvaluje služební cestu reprezentantů města do družebního města Slawkowa 
ve dnech 4.-6.6. 2004.  

   

Ostatní:  

5.1. Výběr dodavatele zásahového vozidla CAS pro SH Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje uzavření smlouvy na dodávku zásahového vozidla 
CAS pro SDH Slavkov u Brna s vybraným uchazečem – Strojírna Potůček s.r.o. IČ 48169943 



se sídlem Tovární 123, 538 21 Slatiňany s alternativou b) s výkonnějším motorem v 
předloženém znění.  

 
5.2. Schválení vybraného dodavatele stavby: „Oprava fasády jižní rampy zámku 
Slavkov u Brna“  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se smlouvou o dílo  na „Opravu fasády jižní rampy 
zámku Slavkov u Brna“ s  firmou Rekonstruktiva spol. s r.o. Mírové náměstí 18, Hodonín, IČ 
46970932 a souhlasí s jejím uzavřením.  

 
5.3. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o jednání ohledně systému KORDIS.  

 
5.4. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o průběhu rekonstrukce na ulici Husova.  

 
5.5. 
Usnesení:  
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s užíváním znaku města pro Vojenskou akademii ve 
Vyškově.  

 
5.6. Žádost mysliveckého sdružení Kozorožec o dar žulových dlažebních kostek – 
zpevnění vjezdu a okolí hospodářského zařízení  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se žádostí Mysliveckého sdružení Kozorožec a žádá 
urychleně o doplnění požadovaného množství. Na základě finančního  vyčíslení bude 
rozhodovat rada nebo zastupitelstvo.  

5.7. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje variantu č. 2 řešení přechodu ze Svojsíkova parku 
přes ulici Tyršovu. 
5.8.   Info – dopis na vědomí - analyzátory  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zástupci města prosazovat zachování laboratoře 
ve městě dle instrukcí rady města.  

 
5.9. Dopis – Alena Hlavsová  



Rada města ve Slavkově u Brna děkuje pisatelce za podporu a informaci uveřejní ve 
Zpravodaji. Dopis bude dále předložen vedení Historického muzea a organizátorům výstavy 
psů.  

 
5.10. 
Rada města byla informována o pozvánce Nadačního fondu dětské onkologie Krtek na 
vernisáž olejomaleb.  

 
5.11. 
Rada města byla informována o nabídce České pošty na zhotovení vlastních městských 
poštovních zámek.  

   

 


