Usnesení z 59. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 5.12.2005 v 17:00
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna

Ad 2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 58. 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:
4.2.-2. odrážka z 46. schůze RM – 4.4.2005
4.12.5. z 52. schůze RM – 18.7.2005
4.34., 4.24. z 53. schůze RM – 22.8.2005
4.6., 4.15. z 55. schůze RM – 3.10.2005
4.9.3., 4.11.2., 4.20.2. z 57. schůze RM – 31.10.2005
4.2., 4.5., 4.8., 4.9.-1.odrážka, 4.9.-2.odrážka, 4.14., 4.29. z 58. schůze RM – 28.11.2005
• vypouští ze sledování:
z trvalých a dlouhodobých úkolů – 4.23.2. – 37. schůze RM – 25.10.2004 (předposlední
odrážka)
4.5.1. z 57. schůze RM – 31.10.2005
• další úkoly trvají.

4.3. Zápis z jednání komise pro výstavbu města č. 9/2005
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 9/2005 z jednání komise pro výstavbu města
Slavkova u Brna na vědomí.

4.4. Inženýrské sítě v prodloužení ulice Čelakovského ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
4.5. Inženýrské sítě v lokalitě Zlatá Hora ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí.

4.6. Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s navýšením položky potřebné pro restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého do návrhu rozpočtu města na rok 2006 na částku 90 tis. Kč.

4.7. Smlouva o dílo na stavebně historický a dendrochronologický průzkum krovů
zámku

Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na provedení podrobného
stavebně historického a dendrochronologického průzkumu západního a jižního křídla krovů
Zámku ve Slavkově u Brna s Ing. Jiřím Bláhou PhD., Náměstí Hrdinů 244, 588 56 Telč, IČ
68744005 za celkovou cenu 127.000,- Kč s členěním na dvě etapy (rok 2005 – 72.000,- Kč,
rok 2006 – 55.000,- Kč).

4.8. Inženýrské sítě v průmyslové zóně Bučovická ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM dát souhlas:
1. K uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků, podle které Mlýn Herold spol. s r.o.,
Bulharská 1049/52, 612 00 Brno, IČ 60730196 sdruží s Městem Slavkov u Brna částku 500
tis. Kč na realizaci akce vybudování inženýrských sítí v ulici Bučovická ve Slavkově u Brna.
2. K uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků, podle které pan Slavoj Leitner,
bytem Polní 1198, 684 01 Slavkov u Brna sdruží s Městem Slavkov u Brna částku 200 tis. Kč
na realizaci akce vybudování inženýrských sítí v ulici Bučovická ve Slavkově u Brna.

4.9. Prodej pozemků parc.č.167 a 168 v ul.B.Němcové (Hradební) v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města odložit rozhodnutí ve věci
prodeje pozemků parc.č.167 a 168 v k.ú. Slavkov u Brna.

5.1.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna a vedení Historického muzea ve Slavkově u Brna vyhodnotili
průběh Vzpomínkových akcí k 200. výročí bitvy tří císařů ve městě Slavkov u Brna.
Konstatují, že hlavní organizátor zajistil organizační a i programovou realizaci
vzpomínkových akcí.
Časová prodleva v programu po 19. hodině byla způsobena zřejmě vědomým nesplněním
závazků společnosti Davay Communications, s.r.o. s cílem hrubě poškodit dobré jméno města
Slavkova u Brna a Historického muzea ve Slavkově u Brna.
Radu města a Historické muzeum velmi mrzí nespokojenost některých návštěvníků s touto
částí programu, zapříčiněnou neseriózním jednáním partnera.

5.2. Poděkování pracovníkům Historického muzea
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna vyslovuje poděkování všem pracovníkům Historického muzea v
čele s ředitelkou Mgr. Janou Omar.
3.1. Plnění programu rozvoje města

Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu o plnění programu rozvoje města v
roce 2005 na vědomí a předkládá ji v jednání řádného zasedání ZM.
4.2. Návrh na dodatek ke zřizovací listině
Usnesení:
Rada města bere předloženu zprávu na vědomí a ukládá Historickému muzeu předložit návrh
dodatku ke zřizovací listině přímo k jednání řádného zasedání ZM.

4.10. Plnění usnesení č. 4.15. 55 RM – 3.10. 2005 cit.: „Vyjádřit se k návrhu na
vybudování odpočinkové zóny na ulici Tyršova, Slavkov u Brna“ T.: 5.12.2005
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a ukládá řediteli TSMS vysadit v
odpočinkové zóně ulice Tyršova v roce 2006 smíšený živý plot.
4.11. Nabytí pozemku parc. č. 352/1 v k.ú. Slavkov u Brna od Jihomoravského kraje
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí
pozemku parc.č.352/1 vodní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 5361 m2 formou
bezúplatného převodu z majetku Jihomoravského kraje, sídlem v Brně, Žerotínovo nám.3/5
do vlastnictví Města Slavkov u Brna, Palackého nám.65, Slavkov u Brna.

4.12. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod parkovištěm u Penny Marketu
Usnesení:
1. Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k ukončení
smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 26.1.2004 se společností PRELAX, spol. s.r.o.
sídlem Přerov, Za Mlýnem 2/602, PSČ 750 00 dohodou a vrácení uhrazené zálohy na
sjednanou kupní cenu ve výši 120.000,-Kč společnosti PRELAX.
2. Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků
parc.č.PK 1709/5 díl „i“ o výměře 4 m2 a díl „g“ o výměře 157 m2; parc.č.758/1 díl „d“ o
výměře 144 m2 a parc.č.792 díl „b“ o výměře 3 m2 (celkem 308 m2) z vlastnictví Města
Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti A+R, s.r.o. Jirny 353, PSČ 250 90. Kupní cena ve
výši 400,-Kč/m2, tj. celkem 123.200,-Kč včetně nákladů spojených s prodejem (500.,-Kč
kolek za podání návrhu na vklad) bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

4.13. Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – vedení veřejné telekomunikační
sítě
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení
věcného břemene na vedení veřejné telekomunikační sítě pod označením „BD Slavkov MK“
na pozemcích parc.č. č.2684; 2690/13; 2690/89 a 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna s Českým

Telecomem, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, zastoupeným ing.Radmilou
Dolníčkovou, specialistou pro výstavbu sítě PO Morava.

4.14. Prodloužení nájemní smlouvy VYDOS BUS a.s. – pozemek p.č. 343/6 a 343/4 v
k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1. Ruší usnesení z 58. schůze dne 28.11.2005 bod 4.4.
1. Dává souhlas k uzavření dodatku č. 6 o prodloužení nájemní smlouvy s nájemcem VYDOS
BUS a.s., Brněnská 366/25, 682 27 Vyškov-město, IČ 26950731 na pronájem pozemku p.č.
343/6 a 343/4 zastavěná plocha o výměře 4.479 m2 v k.ú. Slavkov u Brna na dobu určitou
do 31.12.2006 za cenu 5,- Kč za m2/rok, tj. 22.395,- Kč.

4.15. Ukončení nájmu – SKY BLUE, s.r.o.
Usnesení:
1. Rada města souhlasí s ukončením platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
30.6.2005 uzavřené s firmou SKY BLUE, s.r.o., Rašovice 54, 685 01 Bučovice, IČ 26968291
ke dni 31. 12. 2005 dohodou.
2. Rada města ukládá odboru BTH zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory –
kancelář č.33 ve II. NP v budově č.p. 727 na ul. Brněnská , Slavkov u Brna.
4.16. Výpověď z nájmu části pronajatých nebytových prostor
Usnesení:
1. Rada města ukládá odboru BTH schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu
nebytových prostor ze dne 21. 10. 1997 ve znění pozdějších dodatků s pí Alenou
Pospíšilovou, bytem Slavkov u Brna, Zlatá Hora 293, IČ: 47413735 spočívajícího ve změně
předmětu smlouvy tj. snížení pronajatých ploch celkem o celkem 29,61 m2 s účinností od 1.
3. 2006.
2. Rada města ukládá odboru BTH zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory –
místnost č. 223 o výměře 16,38 m2 a místnost č. 224 o výměře 13,23 m2 v objektu
polikliniky na ulici Tyršova č.p. 324 ve Slavkově u Brna.

4.17. Odstoupení od smlouvy – Svatopluk Burian
Usnesení:
1. Rada města bere na vědomí ukončení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor –
části dispečerské místnosti v suterénu domu č.p. 324 (poliklinika) – ze dne 3.11.1997 ve znění
pozdějších dodatků, uzavřené s panem Svatoplukem Burianem, bytem Slovanská 1090,
Slavkov u Brna po uplynutí výpovědní lhůty ke dni 31.1.2006.
2. Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor ze dne
3.11.1997 ve znění pozdějších dodatků se čtyřmi nájemci - p. Zdeněk Krčmář, bytem
Slavkov u Brna, Polní 1327, IČ: 48900273, p. Jaroslav Červinka, bytem Křižanovice u Brna
č.p. 20, IČ: 48900311, p. Milan Košťál, bytem Slavkov u Brna, Zámecká 1399, IČ:

48900281, p. Jiří Moudrý, bytem Slavkov u Brna, Slovanská 1322, IČ: 48900290,
obsahujících navýšení plochy předmětu nájmu tj. části dispečerské místnosti a z toho
vyplývající navýšení ceny nájmu s účinností od 1. 2. 2006.
4.18. Pořízení provizorního bydlení
Usnesení:
Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení na nájemní
bydlení pro příjmově vymezené osoby na malometrážní byty na ul. Fügnerova č.p. 109 a
ukládá odboru BTH zajistit veškeré podklady a požádat o dotaci.
4.19. Žádost č.j. 12116-05 ze dne 19.10.2005 „o povolení změny nájemce“ – EFEKTA,
spol. s.r.o.
Usnesení:
1. Rada města souhlasí s ukončením platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 3/2003
ze dne 24.11.2003 s firmou EFEKTA spol. s r.o., Křenová 14, Brno, IČ: 46976477 ke dni
31. 12. 2005 dohodou.
2. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu
polikliniky č.p. 324 na ulici Tyršova ve Slavkově u Brna s firmou EFEKTA-MODE s.r.o.,
Křenová 14, Brno, IČ: 253 19 159 na pronájem nebytových prostor o výměře 14,69 m2 pro
účely provozování obchodní činnosti ve znění dle přílohy.
4.20. Změna pravidel pro pronájmy obecních bytů se zaměřením na výměnu bytů mezi
nájemci v Domě s pečovatelskou službou
Usnesení:
Rada města schvaluje návrh Dodatku č. 2 k „Pravidlům pro pronájmy obecních bytů“, které
vydává Město Slavkov u Brna, s doplněním: Před zařazením nového zájemce se tento musí
prokázat vyjádřením od registrujícího lékaře (příslušný ošetřující lékař). Vyjádření se bude
týkat snášenlivosti nebo nesnášenlivosti mimo jiných parametrů.
4.21. Žádost o změny v rozpočtu ZŠ Komenského
Usnesení:
Rada města projednala žádost a schvaluje:
1. Vnitřní přesuny finančních prostředků v rozpočtu Základní školy Komenského z položek
plyn 14 000,-Kč a energie 14 000,-Kč na položku voda 28 000,-Kč.
2. Vyřazení počítačů Základní školy Komenského s inventárními čísly 35 (Auto cont 486/8
MB) a 36 (P5- 75 s příslušenstvím). O výsledku naplnění tohoto bodu bude RM informována.
3. Posílení příjmů a výdajů v rozpočtu z předpokládaných zvýšených příjmů 96 000, Kč ve
školní jídelně při ZŠ Komenského dle předložené žádosti.
4.22.

Žádost ZUŠ o schválení vyřazení investičního majetku

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Žádost ZUŠ o schválení vyřazení
investičního majetku “ schvaluje vyřazení počítače AT 486DX4 v pořizovací ceně 56.500,Kč z majetku ZUŠ. O výsledku naplnění tohoto bodu bude RM informována.

4.23. Prověrka povodňového spojení JmK
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o výsledku prověrky povodňového spojení členů
povodňových komisí SO ORP Slavkov u Brna v rámci Jihomoravského kraje.
4.24. Ukončení projednání zániku mandátů
Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu přijmout následující usnesení:
Vzhledem k tomu, že nálezem Ústavního soudu č. 283/2005 Sb., kterým byl zrušen z.č.
96/2005 Sb., odpadl důvod zániku mandátů některých členů zastupitelstva města, jehož
projednávání zastupitelstvo přerušilo usnesením k bodu 1.1. na svém XI. zasedání dne
20.6.2005, končí zastupitelstvo projednávání této záležitosti bez přijetí rozhodnutí ve věci.
4.25. Program XIII. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program XIII. řádného
zasedání Zastupitelstva města v předloženém znění.

4.26. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z
volebního období 2002-2006
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje Zastupitelstvu města Slavkova u Brna vzít zprávu
na vědomí a :
• považovat za splněné body:
4.20., 4.24., 4.30.c), 4.30.d) z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005
4.12.2., 4.14.3., z XI. řádného zasedání ZM – 20.6.2005
2.3.2. z 11. mimořádného zasedání ZM – 8.8.2005
4.2., 4.3., 4.4.3., 4.8., 4.11.1., 4.11.2., 4.12., 4.15., 4.16.1., 4.17. z XII. řádného zasedání ZM –
19.9.2005
3.6., 3.11.2. z 13. mimořádného zasedání ZM – 14.11.2005
• vypustit ze sledování:
4.14. z VIII. řádného zasedání ZM – 22.9.2004
4.18.1., 4.18.2. z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005
3.4.1., 3.4.2. z 9. mimořádného zasedání ZM – 18.5.2005
4.9., 4.14.4. z XI. řádného zasedání ZM – 20.6.2005
• vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

4.27. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – žádost o zapůjčení sportovního areálu
– 3.6.2006
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se zapůjčením sportovního areálu na den 3.6.2006.

4.28. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – žádost o zapůjčení sportovního areálu
– 5.7.2006
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se zapůjčením sportovního areálu na den 5.7.2006.
4.29. Návrh rozpočtového opatření RO č. 32/2005
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření
č.32/2005” bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení:
1) rozpočtové opatření
RO č. 32 – SDH:
- v příjmech:
zařazení nové položky – dotace JMK pro SDH ve výši 80.000,- Kč,
ve výdajích:
zařazení nové položky – SDH – výzbroj a výstroj, plovoucí čerpadlo ve výši 80.000,Kč.
2) doporučuje ZM přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 80.000,- Kč pro SDH.
4.30. Smlouva o poskytnutí hlídacích a zabezpečovacích služeb – Jinlong
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna schvaluje uzavření smlouvy s obchodní společností Jinlong s.r.o.
v předloženém znění.

4.31. Odprodej kopírky
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy schvaluje odprodej
kopírovacího stroje Sharp SF-2022 z majetku města za cenu min. 10.000,-Kč.
5.3.
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna projednala otevřený dopis JUDr. Miloslava Honka zveřejněný
ve Slavkovském zpravodaji č. 11/2005. K jeho obsahu konstatuje, že příspěvky z HM byly
skutečně doručeny po zasedání redakční rady, ale s jejím vědomím.
2) Rada města Slavkova u Brna vyzývá redakční radu Slavkovského zpravodaje k dodržování
pravidel schválených radou města.
5.4.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s bezúplatným uložením odpadu z ČOV (výkopky
zeminy při odstraňování havárie) na městskou skládku za předpokladu dodržení ekologických
parametrů odpadu.
3.2. Návrh rozpočtu města na rok 2006

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku 2006“ bere její
obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení:
1) návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2006 s celkovou výší příjmů a výdajů
100.313.000,- Kč a plán podnikatelské činnosti (VHČ) s celkovou výší výnosů 18.962.000,- a
nákladů 16.968.000,- Kč v upraveném znění.
2) delegování pravomoci na RM související s možností přijímat rozpočtová opatření v
návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (soc.dávky).
3) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících s
mládeží do výše schválené rozpočtem Města Slavkova u Brna pro rok 2006, tj. do výše
270.000,- Kč.
4.1. Návrh rozpočtového opatření RO č. 20, 27-31/2005
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření
č.20,27-31/2005” bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení:
3) následující rozpočtová opatření
RO č. 20 – školství :
- v příjmech:
zvýšení položky č. 15 – DSH – správní poplatky ve výši 116.000,- Kč
- snížení položky č. 40 – dotace od obcí na školství ve výši 116.000,- Kč
RO č. 27 – lesní hospodářství:
- v příjmech:
zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ
29008 v částce 8.100,- Kč
- ve výdajích:
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
RO č. 28 – příspěvek církve
- v příjmech :
zařazení nové položky – dotace ze SFŽP – výsadba remízu na bývalé skládce 127.000,Kč
- ve výdajích :
zvýšení položky č.10 – výsadba remízu na skládce o 32.000,-Kč
zařazení nové položky – příspěvky církvím ve výši 90.000,- Kč
navýšení položky č.14 – ostatní činnost odboru ŽP ve výši 5.000,RO č. 29 – ostatní činnost místní zprávy:
- ve výdajích :
zrušení položky - ostatní činnost místní zprávy ve výši 100.000,- Kč
zvýšení položky č.97 – Slavkovský zpravodaj ve výši 55.000,- Kč
zvýšení položky č.98 – propagace města ve výši 45.000,- Kč.
RO č.30 – Prelax:
- ve výdajích :
snížení položky č.65 – Zlatá Hora garáže a sklad TSMS ve výši 90.000,- Kč
snížení položky č.37 – příspěvek na pořízení kamery ve výši 55.000,- Kč
zařazení nové položky – zádveří v budově na Palackého nám. č.126 ve výši 145.000,- Kč
RO č.31 – Projekty EU:
- v příjmech :

zařazení nové položky – dotace ze Sítě historických měst a událostí v částce 88.000,- Kč
- ve výdajích :
zvýšení položky č.1 – projekty EU ve výši 88.000,-Kč.
2) příspěvek církvím na opravy nemovitostí na území města Slavkova u Brna
varianta b) Náboženská obec Církve československé husitské ve Slavkově u Brna ve výši
15.000,- Kč
Farní úřad Českobratrské evangelické ve výši 15.000,- Kč
Římskokatolická farnost Slavkov u Brna ve výši 60.000,- Kč
5.5.
Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval členy RM o výsledcích schůzky s lékaři z
polikliniky.
5.6.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí vyjádření SDH Slavkov u Brna k dohodě o
kolektivním členství se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS).
5.7.
Tajemník MěÚ informoval členy rady města o potřebě zpracování bezpečnostního auditu
vzhledem k zákonu č. 101/1999 Sb. Pokud se naleznou prostředky v některé z položek
rozpočtu úřadu ještě v tomto roce, realizovala by se alespoň část záměru z těchto prostředků.

