
Usnesení z 28. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 26.4.2004 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 27. 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 
3.2.1., 3.2.2. z III. mimořádné schůze RM – 25.8.2003 
4.8. z 26. schůze RM – 8.3.2004 
2.7. z IX. mimořádné schůze RM – 24.3.2004 
5.1.3., 4.17., 4.19., 4.24., 4.4., 4.23. z 27. schůze RM – 13.4.2004 
• další úkoly trvají.  

 
3.1. Schválení ceníku úhrad za služby a činnosti ZUŠ Františka France ve Slavkově u 
Brna na školní rok 2004/2005  

Usnesení: 
RM schvaluje  úhrady za služby a činnosti v ZUŠ pro školní rok 2004/2005 dle přiloženého 
ceníku.  

 
4.3. Spoluvlastnická dohoda PRELAX  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu  odkládá.  

 
4.4.   Návrh rozpočtového opatření RO č. 1/2004 – soubor RO  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření 
č.1/2004-soubor RO‘‘bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit následující 
rozpočtová opatření:  

Lesní hospodářství:  
-      v příjmové části schváleného rozpočtu:  
       zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod 
UZ 29008 v částce  
       8100,- Kč 
- ve výdajové části schváleného rozpočtu : 
       zařazení nové položky v odd.§ 1036-správa v lesním hospodářství pod  UZ 29008 na 
příslušných 
       položkách dle platné    rozpočtové skladby v částce 8.100,-Kč.  



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 
12.000,-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 12.000,-
Kč. 
CONCENTUS MORAVIAE: 
- ve  výdajové části schváleného rozpočtu:  
       snížení položky č. 27 – Historické muzeum o částku 15.000,- Kč 
- ve výdajové části schváleného rozpočtu : 
       zvýšení výdajové položky schváleného rozpočtu č.93 – Propagace města o částku 
15.000,- Kč  

Lékařská služba první pomoci : 
- zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2003 
zařazením nové položky 4121 – neinvestiční  přijaté dotace od obcí o částku 298.000,-Kč.  
- zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna v oddíle § 3513 – 
lékařská služba první pomoci, na položce 5339 – neinvestiční příspěvky ostatním 
příspěvkovým organizacím v celkové výši 298.000,-Kč.    

Slavnostní insignie: 
- zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu pro rok 2004 v položce č. 50-převody z FRR o 
částku       100.000,- Kč 
- snížení položky rezerva o částku 100.000,- Kč  
- zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu pro rok 2004 zařazením nové položky 
„Zhotovení slavnostních insignií města“.  

 
4.5. Žádost o pronájem nebytových prostor  

Usnesení: 
Rada města vyslovila souhlas s pronájmem nebytových prostor – bývalé sklady CO na budově 
Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, firmě Bond marketing, s.r.o. s ročním nájemným ve výši 
41.896,50 Kč. 
Rada ukládá odboru BTH připravit  nájemní smlouvu na tyto nebytové prostory s firmou 
Bond marketing, s.r.o. s platností na dobu určitou od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2004.  

 
4.6.   Husova 63 – nájem nebytových prostor  

Usnesení: 
1. Rada města  bere předloženou zprávu na vědomí. 
2. Rada města pověřuje starostu města vstoupit do jednání s majitelem vedlejší parcely. 
3. Rada města ukládá MěÚ zajistit zpracování statického posudku na nemovitost Husova č.p. 
63.  



 
4.7.   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 v ulici Zámecká před čp. 1398 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 v ulici Zámecká před čp. 1398 ve Slavkově u Brna 
byl řešen formou 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.  

 
4.8. Pronájem dvou částí pozemku parc. č. 2690/1 v lokalitě Polní v k.ú. Slavkov u Brna 
– zahrádka č. 19 o výměře 80 m2 a zahrádka č. 35 o výměře 80 m2  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas: 
1. k uzavření nájemní smlouvy s paní Jenovéfou Kehmovou, bytem Polní 1444, Slavkov u 
Brna na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 80 m2, 
označené jako zahrádka č.19,  s ročním nájemným ve výši 112,-Kč; 
2. k uzavření nájemní smlouvy s paní Anežkou Rotreklovou, bytem Litavská 1482, Slavkov u 
Brna na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 80 m2, 
označené jako zahrádka č.35, s ročním nájemným ve výši 112,-Kč.  

 
4.9.   Nabytí pozemků parc. č. 3765/63 a 3765/86 pod retenční nádrží v k.ú. Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke: 
1. koupi ideální poloviny pozemků parc.č.3765/63 vodní plocha o výměře 791 m2 a 
parc.č.3765/86 ostatní plocha o výměře 24 m2 , tj.407,5 m2 od vlastníka Mgr.Leo Hable, 
bytem Veletržní 9, Brno do majetku města za cenu 20,-Kč/m2. Na úhradu pozemku budou  
použity finanční prostředky z Fondu pro výkupy pozemků. Náklady spojené s převodem 
uhradí Město Slavkov u Brna. 
2. směně ideální poloviny pozemků parc.č.3765/63 vodní plocha o výměře 791 m2 a 
parc.č.3765/86 ostatní plocha o výměře 24 m2 , tj.407,5 m2 z vlastnictví  MUDr.Erika 
Hermana, bytem Liborova 8, Praha 6 – Břevnov za pozemek parc.č.3591/1  vinice o výměře 
559 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví Města Slavkov u Brna, s 
finančním dorovnáním ve výši 3.030,-Kč. Náklady spojené s převodem uhradí Město Slavkov 
u Brna.  

 
4.10. Obec Holubice – žádost o zřízení společné požární jednotky  

Usnesení: 
1) Rada města na základě vyjádření SDH Slavkov u Brna souhlasí s vykonáváním činností 



dobrovolných hasičů pro obec Holubice. 
2) Rada města ukládá MěÚ připravit smluvní vztahy s obcí Holubice.  

 
4.11. Prezentace města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uvolnění finanční částky (6.000,- Kč + DPH) z rozpočtu města, položky 
č. 93 Propagace města na prezentaci Slavkova u Brna na propagační a informační mapě 
Slavkova u Brna a památkové zóny Slavkovského bojiště.  

   

   

 
4.12. Nakladatelství Albatros - žádost  o použití fotografií na obal knihy  

Usnesení: 
Rada souhlasí s poskytnutím dvou fotografií s tematikou napoleonských bitev umístěných na 
internetových stránkách města pro Nakladatelství Albatros, a.s. za účelem jejich 
jednorázového použití na obal připravované knihy za podmínek uvedených v žádosti.  

   

4.13. Tombola, dary – 30.4.2004  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s uspořádáním tomboly v rámci akce Slavkov v Evropě dne 30.4.2004. 
Loterním zástupcem jmenuje s účinností od právní moci rozhodnutí o povolení tomboly Mgr. 
Petra Šafáře. 
2. Rada města souhlasí s přijímáním příspěvků na úhradu nákladů akce Slavkov v Evropě 
pořádané městem dne 30.4.2004.  

   

4.15.   Koncepce parkování u koupaliště v roce – změna nařízení č. 3/2003  

Usnesení: 
Rada města bere uvedenou správu na vědomí a: 
1. ruší své usnesení k bodu 4.2. odst.1 přijaté na 27.schůzi rady města dne 13.4.2004. 
2. schvaluje v předloženém znění nařízení města Slavkov u Brna, kterým se mění nařízení 
města Slavkov u Brna č. 3/2003 o zpoplatnění stání na některých pozemních komunikacích.  

   

4.16.   Způsob financování kanalizačních přípojek v ulici Husova ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna 



a) Bere tuto zprávu na vědomí. 
b) Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení  domovních kanalizačních přípojek  k 
nemovitostem v ulici Husova s firmou Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. se sídlem Hudcova 
72, Brno, IČ 41601645. 
c) Souhlasí s uzavřením jednotlivých smluv o vybudování kanalizačních přípojek k 
nemovitostem s jednotlivými vlastníky v ulici Husova ve Slavkově u Brna. 
d) Souhlasí s použitím rezervního fondu města pro dočasné pokrytí rozdílů na financování 
celkových nákladů  kanalizačních přípojek v ulici Husova.  

 
4.1.  Plnění usnesení č. 4.19.2. z 21. schůze RM 1.12.2003 – cit.: „Vybudovat zpevněnou 
plochu v okolí parkoviště pro kontejnery separovaného odpadu a pro TDO.“  

Usnesení: 
1) Rada města souhlasí se zrušením usnesení č. 4.19.2. z 21. schůze RM konané dne 
1.12.2003. 
2) Rada města ukládá TSMS instalovat kontejner na odpadky do prostoru parkoviště u 
stadionu na zkušební dobu 2 měsíce tak, aby kontejner plnil svůj smysl, tj. zejména aby jeho 
obsah byl vyvážen dle potřeby a v jeho okolí bylo trvale čisto.  

 
4.2.   Plnění usnesení č. 4.8. z 26. schůze RM 8.3.2004 – cit.: „Rada města opětovně 
vyzývá ředitele TSMS k dopracování kapitol 1-5 v plánu roku 2004.“  

Usnesení: 
RM bere ve Slavkově u Brna ukládá řediteli TSMS: 
kapitola 1) - předložit alternativní návrhy, 
kapitola 2) - dopracovat dle připomínek místostarosty 
kapitola 3) - doplnit termíny 
kapitola 5) - předložit varianty řešení, oprava hřbitovní zdi.  

Rada města ve Slavkově u Brna považuje úkol ke kapitole 4) za splněný.  

 
4.14. Dlažba – přehled uložení dlažby rozebrané při investičních akcích města od roku 
1996  

Usnesení: 
1) Rada města ukládá řediteli TSMS převést tonáže na m2 a naplnit 2. část usnesení k bodu 
4.12. z 27. schůze RM.  
2) Rada města ukládá řediteli TSMS projednat a uzavřít nájemní vztahy s vlastníky pozemků, 
na nichž jsou předmětné materiály uloženy.  

 
5.1. 
Členové SK Slavkov fotbal informovali radu o své obtížné finanční situaci a požádali město o 
pomoc. Rada města konstatovala, že v rozpočtu na tento rok nejsou volné finanční zdroje, je 
možné se k problematice vrátit na podzim podle výsledků hospodaření města za 3.Q. Dále 
rada přislíbila, že v září se při přípravě rozpočtu bude zvažovat navýšení celkové částky 



rozpočtu města určené na sport a požádala členy SK Slavkov u Brna - Fotbal o vyčíslení 
nákladů na mládež.  

 
5.2. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje uzavření smlouvy s firmou Rekonstruktiva, s.r.o. na 
opravu fasády severního křídla zámku.  

5.3. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce ZŠ 
Slavkov u Brna“ s firmou Pavel Čáslava – Čáslava – Stav, soukromá stavební firma Slavkov 
u Brna, Úzká 669.  

 


