
Usnesení z 29. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 10.5.2004 v 15:30 
hodin  

 
3.1. Zpráva o činnosti komise rady města pro regeneraci městské památkové zóny ve 
Slavkově u Brna  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy tuto bere na vědomí. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna odvolává Ing. Jaroslava Hynšta z komise pro regeneraci 
MZP a současně jmenuje Mgr. Janu Omar členkou této komise.  

 
3.2. Zpráva o činnosti odboru životního prostředí  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere předloženou zprávu o činnosti odboru životního 
prostředí na vědomí.  

 
4.1. Zhodnocení systému nakládání s komunálním odpadem  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zachování stávajícího systému vybírání poplatku za svoz komunálního odpadu – 
zachovat známkový systém.  
Rada města ukládá městskému úřadu vytvořit podmínky pro zlepšení evidence vybírání 
poplatku za svoz komunálního odpadu.  

 
3.3.    Zpráva o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu ve Slavkově u Brna.  

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 82. schůze RM z období 
1998-2002 a z  
              1. až 28. 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 
4.15.3.c), 4.20.1.  z 22. schůze RM – 15.12.2003 
4.3. (1. odrážka), 4.5. z 26. schůze RM – 8.3.2004 
4.2.2., 4.9., 4.10., 4.12., 4.16.1., 4.16.2.  z 27. schůze RM – 13.4.2004 
4.5., 4.9., 4.16.b)., 5.2., 5.3. z 28. schůze RM – 26.4.2004 
• další úkoly trvají.  



   

4.2.   Pronájem sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění propagačního a 
informačního systému komerční sféry  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
a) Dává souhlas k pronájmu sloupu VO č. 008.01.006  v ulici Čs. armády ve  Slavkově u Brna 
společnosti  SEPES MEDIA, spol. s r.o., Hradilova 3, 61500 Brno, IČ 25340930 za účelem 
umístění propagační tabule komerční sféry. 
b) Souhlasí s tím, aby nájem sloupu VO č. 008.01.006 v ulici Čs. armády  ve Slavkově u Brna 
byl zahrnut do  dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  uzavřené se společností SEPES MEDIA, 
spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930 dne 22.1.2004.  

 
4.3.   Projednání žádosti o umístění letního posezení před restaurací „Bonaparte“  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas  firmě ORIONREAL  spol. s r.o., Táborská 131, 
Brno, IČ 49450573, k užívání veřejného prostranství – části pozemku p.č. 967 na Palackého 
náměstí ve Slavkově u Brně  před restaurací  „Bonaparte“ o velikosti  48 m2 (kruhová část) za 
účelem umístění letního posezení v měsících květnu – září 2004 za poplatek dle vyhlášky 
města Slavkova u Brna č. 38/2002 o místních poplatcích.  

 
4.4. PRELAX – plná moc  

Usnesení: 
Rada města zmocňuje PRELAX spol. s r.o., IČ: 25375997 k uzavření nájemních smluv na 
prostory posilovny a spinningu v centru BONAPARTE s nájemci uvedenými ve zprávě.  

 
4.5.   Žádost o převod práv a povinností  

Usnesení: 
Rada města vyslovila souhlas s převodem práv a povinností dle Smlouvy o účasti na výstavbě 
bytu, jeho následném nájmu a převodu ze dne 27. 10. 2000 z pana Pavla Šolce, bytem 
Litavská 1490, Slavkov u Brna, na paní Irenu Volfovou, bytem ČSA 1047, Slavkov u Brna, a 
v případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt 
č. 3 s paní Irenou Volfovou, bytem ČSA 1047, Slavkov u Brna. 
Rada města schvaluje předloženou nájemní smlouvu na byt č. 3 na ulici Litavská 1490 s paní 
Irenou Volfovou, bytem ČSA 1047, Slavkov u Brna, která bude platná od 1. 6. 2004.  

 
4.6.   Žádost o prověření statiky domu čp. 110, Fügnerova ulice  

Usnesení: 
1. Rada města bere předloženou zprávu na vědomí. 
2. Rada města ukládá odboru BTH zaslat písemnou odpověď paní Anně Severinové, 
Fügnerova 110, Slavkov u Brna, v intencích předložené zprávy. 



3. Rada města ukládá odboru BTH oslovit firmy v souvislosti se záměrem realizace oprav 
střechy a stropů domu Fügnerova 110, Slavkov u Brna. 
4. Rada města ukládá odboru BTH podat informaci o jednotlivých nabídkách v termínu do 
30.6.2004.  

   

4.15.   Spoluvlastnická dohoda Prelax  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření spoluvlastnické dohody s obchodní společností PRELAX spol. 
s r.o., se sídlem Přerov, Za Mlýnem 2/620, PSČ 750 00, IČ: 258375997, v předloženém znění.  

 
4.7.   Žádost o schválení výměny bytů mezi občany  

Usnesení: 
Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Michalem Žouželou, Zlatá Hora 1237 a Ladislavem 
Anderlou, Zlatá Hora 1229 a ukládá odboru BTH zajistit vypracování nájemních smluv k 
směňovaným bytům s platností od 1.6.2004 na dobu neurčitou.  

 
4.8.   Nájemné – poskytnutí noclehu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „ Poskytnutí noclehu‘‘ bere její 
obsah na vědomí a schvaluje cenu za krátkodobý pronájem tělocvičny ZŠ Tyršova- poskytnutí 
noclehu sportovním oddílům ve výši 40,- Kč za osobu/noc.    

 
4.9.   Změna organizačního řádu  

Usnesení: 
Rada města schvaluje doplnění Organizačního řádu Městského úřadu ve Slavkově u Brna v 
části třetí, hlavě XI, čl. 22 (Odbor živnostenský úřad) odst. 1) takto: doplňuje se písm.g)-vede 
evidenci právnických a fyzických osob podnikajících v zemědělství (zákon č. 85/2004 Sb.).  

 
4.10.   Prázdninový provoz Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo nám. č. 107, Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
Rada města projednala prázdninový provoz Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo náměstí 
107, Slavkov u Brna a souhlasí s uzavřením provozu mateřské školy v době od 19.7. - 
13.8.2004.  

 
4.11.   Návrh mimořádných odměn pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných 
Městem Slavkov u Brna  



Usnesení: 
Rada města odkládá zprávu na příští schůzi RM.  

 
4.12.   Zápis z jednání s žadateli o vybudování parkovacích míst  

Usnesení: 
Rada města nedoporučuje zařadit akci „Parkovací místa na sídlišti Nádražní“ do návrhu 
rozpočtu města na rok 2005.  

   

 
4.13.   Žádost o příspěvek na pořádání finále Čs. Poháru horských kol CC ve Slavkově u 
Brna 4. září 2004  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nevyhovuje žádosti CK Slavkov u Brna na navýšení 
příspěvku pro uspořádání akce „Finále Čs. poháru horských kol CC“.  

4.14.   Poskytnutí půjček z FRB  

Usnesení: 
1. Rada města doporučuje ZM schválit půjčku z Fondu rozvoje bydlení takto: 
 Ing.Pavel Benda, bytem Špitálská 7444, Slavkov u Brna 
 Bod 01 – obnova střechy                                                                                          40 000,- Kč 
 Bod 04 – obnova fasády domu včetně oplechování v domě staršího 15-ti let         15 000,- Kč 
Celkem se jedná o poskytnutí půjčky ve výši  55 000,- Kč.  

2. Rada města schvaluje poskytnutí 8 půjček v celkové výši 200 000,- Kč z Fondu rozvoje 
bydlení vlastníkům budov na ulici Husova na pořízení kanalizačních přípojek v rámci akce 
“Oprava kanalizace Slavkov, ul.Husova – kanalizační přípojky”, takto: 
Zdeněk Jurečka, bytem Zborovská 23, 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. 
      Josef a Věra Holoubkovi, bytem Husova 55, 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. 
      Zdeňka Vránová, bytem Husova 17, 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. 
Alice a Václav Valentovi, bytem Husova 57, 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. 
Jitka Dohnalíková, bytem Husova 51, 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. 
Jaroslav Blecha, bytem Husova 9, 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. 
Jaromír a Dagmar Puškáčovi, bytem Husova 61, Slavkov u Brna 
Bod 10 – oprava či zřízení kanalizační přípojky, zrušení stávající žumpy (septiků u domů 
starších 20-ti let). 
Celkem se jedná o pokytnutí půjčky ve výši 25 000,- Kč. 
Vladislav Baštář, bytem Zborovská 22, 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.  

   

 
4.16. Žádost Speciálních škol ve Slavkově u Brna o použití finančních prostředků z 
investičního fondu  

Usnesení: 
Rada města schvaluje použití finančních prostředků investičního fondu do výše 65.000,- Kč 
na zakoupení potřebných elektronických pomůcek.  

 
5.1. 
Rada města ve Slavkově u Brna se zabývala vyhodnocením akce 30.4.2004 Slavkov v 
Evropě.  

5.2. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna pověřuje starostu města (případně jeho náhradníka Ing. Jiřího 
Doležela) hlasováním na Valné hromadě VaK, a.s. v duchu schváleného rozvoje města.  

5.3. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna pověřuje místostarostu města (případně jeho náhradníka p. 
Zdeňka Pavlíka) hlasováním na Valné hromadě Respona, a.s. v duchu schváleného rozvoje 
města.  

5.4. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce 
technologie a zařízení plynové kotelny v budově Speciální školy čp.280 na ulici 
Malinovského ve Slavkově u Brna“ s firmou TRASKO, a.s..  

5.5. 
Rada města byla informována o navýšení ceny stravného pro zaměstnance MěÚ v důsledku 



zvýšení DPH, přičemž finanční řešení bude předloženo po vyhodnocení hospodaření za 3. Q 
2004.  

5.6. 
Rada města byla informována o aktivitě části seniorů směrem k rozšíření Klubu důchodců.  

5.7. 
Rada města byla pozvána ředitelem ZŠ Tyršova k účasti na Dni otevřených dveří ZŠ Tyršova, 
tématicky nazvaném „ S Tyršovkou do EU“ konaném dne 5.6.2004.  

5.8. 
Rada města byla informována o poděkování firmy TOMI TOUR za prohlídku zámku v rámci 
jejich poznávacího zájezdu.  

5.9. 
Rada města byla informována o bechvolleybalovém turnaji II. nejvyšší evropské úrovně, který 
se bude ve Slavkově u Brna konat ve dnech 6. – 8.8.2004.  

 


