Usnesení z 57. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 31.10.2005 v 17:00
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna
Ad 2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 56. 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:
4.13.-2. odrážka z 46. schůze RM – 4.4.2005
4.31.3. z 50. schůze RM – 30.5.2005
2.1. z XXIX. mimořádné schůze RM – 19.9.2005
4.7., 4.3., 4.9.2., 4.14. z 55. schůze RM – 3.10.2005
4.16., 4.17., 4.26.2., 4.27.2., 4.32., 4.1.1., 4.1.2., 4.6.3., 4.25. z 56. schůze RM – 17.10.2005
• vypouští ze sledování:
2.1. z XXX. mimořádné schůze RM – 5.10.2005
• další úkoly trvají.

4.1. Návrh rozpočtového opatření RO č. 21-25/2005
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření
č.21-25/2005” bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit:
RO č. 21 – Napoleonská expozice :
- v příjmech:
zařazení nové položky – přijatá dotace z rozpočtu KÚ JMK v částce 1.000.000,- Kč
- ve výdajích :
zařazení nové položky – účelový příspěvek pro Historické muzeum ve Slavkově u ve výši
1.000.000,- Kč.
RO č. 22 – 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. 23 – zpevňující dřeviny:
- v příjmech:
zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ
29004 v částce 42.700,- Kč
- ve výdajích:
zařazení nové položky v odd.§ 1036-správa v lesním hospodářství pod UZ 29004 na
příslušných položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 42.700,- Kč.
RO č.24 – Sociální dávky:
- v příjmech :
zvýšení na položce 4112–neinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního
vztahu o 900.000,-Kč
- ve výdajích :
zvýšení 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 900.000,-Kč.
RO č.25 – ZŠ Komenského:
- v příjmech :
snížení položky č.42 – limitní dotace – ZŠ Komenského v částce 6.000,- Kč
- ve výdajích :
snížení položky č.75 – ZŠ Komenského o 6.000,-Kč.
4.3. Komerční pronájmy r. 2005
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere přehled komerčních pronájmů r.2005 na vědomí.

4.4. Nájem – Úřad práce
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy mezi městem a Úřadem práce ve
Vyškově na nájem nebytových prostor v budově č.p. 727 na ulici Brněnské.

4.5. Nájem pozemku – Lohmann – Rauscher
Usnesení:
1. Rada města schvaluje uzavření předloženého návrhu nájemní smlouvy mezi městem a
Lohmann & Rauscher, s.r.o., IČ:188 25 869 a pověřuje starostu a místostarostu města
dojednáním konečného znění textu beze změn podstatných náležitostí smlouvy.
2. Rada města pro případ uzavření uvedené nájemní smlouvy doporučuje zastupitelstvu města
zřídit předkupní právo k pozemku p.č.2637/7 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna pro
Lohmann & Rauscher, s.r.o., IČ:188 25 869.

4.6. Prodloužení smlouvy – infocentrum
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o činnosti informačního centra mezi
městem a CDC LINE, s.r.o. v předloženém znění.

4.7.

TSMS – Plán zimní údržby místních komunikací r. 2005/2006

Usnesení:
Rada města schvaluje Nařízení města, kterým se vydává Plán zimní údržby pro zimní období
2005-2006 jako příloha nařízení města č. 6/2004, o zimní údržbě místních komunikací.
Účinnost plánu zimní údržby nastane dnem vyhlášení, naléhavým obecným zájmem je, aby
byla právní úprava účinná před začátkem zimního období (1.11.2005).

4.8. TSMS – Doplnění našeho vyjádření k „Odkoupení kontejnerových zásobníků“

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

3.3. Návrh programu Vzpomínkových a pietních akcí 2005 (200. výročí bitvy u
Slavkova) a ceník vstupného
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna bere program Vzpomínkových a pietních akcí k 200. výročí
bitvy u Slavkova na vědomí a předkládá jej ZM ke schválení.
2) Rada města Slavkova u Brna projednala předložené návrhy cen vstupného na vzpomínkové
akce a z předložených variant doporučuje na sobotu variantu B rozšířenou o kategorii
důchodci (à 70,- Kč) a dává k úvaze zastupitelstvu města z důvodů srovnatelné výše nákladů a
výnosů pro neděli variantu bez vstupného.
3) Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí předložený návrh financování akcí a
předkládá je v jednání ZM.

4.2. HM - Technické požadavky na Vzpomínkové akce 2005
Usnesení:
1) Rada města ve Slavkově u Brna bere předloženou zprávu na vědomí.
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá TSMS být v součinnosti s HM při přípravě a
technicko – organizačním zabezpečení průběhu Vzpomínkových akcí ve dnech 2. - 4.12.2005.

3.1. Návrh rozborů hospodaření města Slavkova u Brna za ¾ roku 2005
Usnesení:
1) Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města
Slavkova u Brna za 3/4 roku 2005“ doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření města za
3/4 roku 2005.
2) Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje ZM převést položky 18 a 67 rozpočtu města do
položky „rezerva“ formou RO č. 26.

3.2. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací města za ¾ roku 2005
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvkových
organizací Města Slavkova u Brna za 3. čtvrtletí roku 2005“ doporučuje ZM ke schválení
hospodaření PO za 3. čtvrtletí roku 2005.
2) Rada města Slavkova u Brna schvaluje rozpuštění 1,5% rozpočtové rezervy celkového
objemu neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele v posledním čtvrtletí roku 2005.

4.12. Návrh vyhlášky o spádovosti škol

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu do příští schůze RM.

4.9. Rekultivace skládky
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna ukládá odboru ŽP:
a) Sledovat a koordinovat postup při zřízení recyklačního centra.
b) Vytipovat území pro ukládání zeminy v rámci terénních úprav.
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá TSMS provést hrubé terénní úpravy celé plochy
skládky dle projektu rekultivace - termín dokončení 31.12.2006.
3) Rada města Slavkova u Brna ukládá finančnímu odboru zařadit do rozpočtu na rok 2006
částku 750 tis. Kč na rekultivaci skládky s tím, že budou použity finanční prostředky výsledků
hospodaření na skládce z minulých let.

4.10. Informace z odboru životního prostředí
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí.

4.11. Zpráva o průběhu řešení regulace zdivočelých holubů
Usnesení:
1) Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí výše uvedenou zprávu o přípravě regulace
zdivočelých holubů a dává souhlas k uzavření smlouvy s společností ADEZIN s.r.o., Červené
Pečky, za cenu 95.200,-Kč s doplněním smlouvy o mechanismus kontroly plnění díla.
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ zařadit náklady s tímto spojené do návrhu
rozpočtu 2006.

4.13. Žádost o změnu jména nájemce
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.

4.14. Žádost o ukončení pronájmu – SKY BLUE, s.r.o.
Usnesení:
1. Rada města nesouhlasí s ukončením pronájmu kanceláře č. 33 o výměře 16,5 m2 v budově
č.p. 727 na ulici Brněnská, Slavkov u Brna, s firmou SKY BLUE, s.r.o., Rašovice 54, dohodu
k 1. 11. 2005.
2. Rada města ukládá odboru BTH řešit situaci s ukončením nájmu.

4.15. Žádost o ukončení pronájmu – Roman Salcburger

Usnesení:
1. Rada města nesouhlasí s ukončením pronájmu chodbového prostoru o výměře 1,5 m2 v
objektu polikliniky č.p. 288 na ulici Malinovského ve Slavkově u Brna, s panem Romanem
Salcburgerem, bytem Roháčkova 17, Brno, dohodou k 31. 10. 2005.
2. Rada města ukládá odboru BTH řešit situaci s ukončením nájmu.

4.16. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – manželé Häringovi
Usnesení:
1. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy manželům Jiřině a Dušanovi
Häringovým, bytem sídliště Nádražní 1157, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce tří
let, do 30. 11. 2008.
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování nájemní smlouvy s Jiřinou a Dušanem
Häringovými na byt č. 9, sídliště Nádražní 1157, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v
délce tří let, do 30. 11. 2008.
4.17. Žádost o pronájem kanceláře – Lenka Doupovcová
Usnesení:
1. Rada města souhlasí s pronájmem kanceláře č. 35 v II. NP budovy bývalého Agroklasu,
Brněnská 727, Slavkov u Brna, paní Lence Doupovcové, bytem Palánek 177/30, Vyškov, od
1. 11. 2005 za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování smlouvy o pronájmu nebytových
prostor na kancelář č. 35 s paní Lenkou Doupovcovou, bytem Palánek 177/30, Vyškov, s
platností od 1. 11. 2005 na dobu neurčitou.

4.18. Prodej pozemku parc.č.760/1 zahrada o výměře 514 m2 a prodej pozemků
parc.č.760/2 zahrada o výměře 245 m2 a parc.č.761 zastavěná plocha a nádvoří –
zbořeniště o výměře 196 m2 , vše v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny
územního plánu, spočívající ve změně trasy propojení ulic Špitálská a Slovákova.

4.19. Výběr dodavatele oken čp. 727 (bývalý Agroklas)
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku a osazení
plastových oken objektu čp. 727 ve Slavkově u Brna s firmou Harmonie Brno s.r.o., Řipská
18a, Brno, IČ 26312913 za cenu 458.269,- Kč vč. DPH.

4.20. Vodovodní řad v ulici Sadová ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.

2. Doporučuje ZM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2006 částku 30.000,- Kč na vybudování
vodovodního řadu v ulici Sadová ve Slavkově u Brna.

4.21. Veřejnoprávní smlouva
Usnesení:
Rada města Slavkov u Brna po projednání této zprávy souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s Městem Bučovice k zajištění úkolů obecní policie Městskou policií Bučovice, v
předloženém znění.

4.22. Program 13. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program 13. mimořádného
zasedání Zastupitelstva města v doplněném znění.

4.23. Uzavření smlouvy s firmou TRASIG s.r.o.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2. Souhlasí s uzavřením smlouvy na instalaci přechodného dopravního značení po dobu
konání vzpomínkových akcí ve dnech 2. – 4. 12. 2005 ve Slavkově u Brna s firmou TRASIG
s.r.o., Palánek 1, Vyškov v částce cca 75.000,- Kč vč. DPH.

4.24. Smlouva IDS
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna předkládá návrh Smlouvy o zajištění finančního systému IDS
JMK a Konvence IDS JMK v jednání ZM.

Ostatní:
5.1.
Pan Zdeněk Pavlík informoval členy rady města o stížnosti obyvatel sídliště Zlatá Hora. Tito
obyvatelé žádají o odstranění příčin hluku při provozování sportovního hřiště na Zlaté Hoře.

5.2.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje služební cestu do polského družebního města
Slawkowa Mgr. Petra Kostíka, Ing. Pavla Dvořáka, paní Jany Kyjovské a pana Ladislava
Žateckého ve dnech 10.-12.11.2005.

5.3.
Rada města se zabývala dopisem pana Miroslava Jandory adresovaném zástupci města v
Mohyle míru Austerlitz o.p.s.
5.4.
Místostarosta Ing. Ivan Charvát informoval členy rady města o převzetí ocenění a poděkování
místnímu sdružení Svazu diabetiků za péči o diabetiky. Slavnostní akt proběhl na
shromáždění Svazu diabetiků v budově Magistrátu hlavního města Prahy a oceněna byla
pouze 2 města z celé republiky.

