
ZÁPIS 
z 56. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 17.10.2005 v 17:00 hodin v 
kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

Účast členů rady: Mgr. Petr Kostík, Ing. Ivan Charvát, 
   Ing. Jiří Matyáš, Ing. Jiří Doležel, 
pan Zdeněk Pavlík 
  
Hosté:   Ing. Pavel Dvořák – tajemník MěÚ 
   pí. Eva Cupáková – ředitelka ZUŠ 
   Mgr. Jana Omar – ředitelka HM 
   Mgr. Eva Jurásková – ředitelka MŠ Zvídálek 
   pí. Simona Ondrušková – zástupkyně ředitelky DDM 
             
Ověřovatel zápisu: Ing. Jiří Doležel 
Schváleno jednomyslně (3)  

 Schůzi zahájil Mgr. Petr Kostík, starosta města. Konstatoval, že jsou přítomni 3 členové RM 
a schůze je usnášeníschopná.  

Program: 
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 
2. Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 55. schůze RM z období 2002-2006 
3.  Hlavní zprávy 
3.1. Zpráva o připravenosti Základní umělecké školy Františka France na školní rok 
2005/2006  
3.2. Ceník služeb Historického muzea ve Slavkově u Brna na rok 2006 
3.3. Zpráva o připravenosti Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo nám. 107, Slavkov u Brna, 
příspěvkové organizace na školní rok 2005/2006 
3.4. Zpráva o připravenosti Domu dětí a mládeže, Slavkov u Brna, okres Vyškov na školní 
rok 2005/2006 
4. Zprávy a návrhy na rozhodnutí 
4.1. Dodatek smlouvy – Napoleonská expozice  
4.2. Návrh na změnu ve zřizovací listině Mateřské školy Zvídálek 
4.3. Návrh na zvýšení kapacity na MŠ Malinovského a na schválení kapacity v nově 
budované třídě (odloučeného pracoviště) Mateřské školy Zvídálek, Slavkov u Brna 
4.4. Žádost ZŠ Tyršova o zvýhodnění pronájmu sálu v Centru Bonaparte 
4.5. Návrh rozpočtového opatření RO č. 16-20/2005 
4.6. Výsledky veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě za rok 2004 
4.7. Nájemné poliklinika 
4.8. Dodatek k výpůjčce stadionu 
4.9. TJ Sokol Slavkov - Povolení stavby vstupu na městské koupaliště 
4.10. TJ Sokol Slavkov – Generální oprava atletického oválu a sektorů ve sportovním areálu 
města Slavkova u Brna 
4.11. TSMS – „Odkoupení kontejnerových zásobníků“ – vyjádření TSMS 
4.12. TSMS – Rekultivace skládky – přípis MÚ č.j. ŽP/10248-05 ze dne 2.9.2005 – 
doporučení odboru ŽP řediteli TSMS 
4.13. TSMS – Plnění usnesení č. 4.2. z 54. schůze RM – 5.9.2005 cit.: „Doplnit zprávu 
„Využití majetku ve správě PO a návrh na efektivnější využití doplňkové činnosti“ 



4.14. nabídka pozemku parc.č.1647/1 v k.ú. Slavkov u Brna 
4.15. Reklamní tabule typu „A“ ve Slavkově u Brna 
4.16. Zaplocení proluky pozemku p.č. 70 v ulici Husova ve Slavkově u Brna - plnění usnesení 
z XXVIII. mimořádné schůze RM bod  2.2. 
4.17. Dodatek k nájemní smlouvě – Rostěnice, a.s. 
4.18. Návrh umístění úřední desky 
4.19. Návrh pravidel pro výstavbu nezasíťovaných pozemcích 
4.20. Prodej pozemků parc.č.2929/1 a 2929/9 v k.ú. Slavkovu Brna – paní Sigmundová 
4.21. Žádost o udělení souhlasu k zahájení řízení  o záměru města pronajmout část pozemku 
p.č. 1859 - ostatní   plocha  v k.ú. Slavkov u Brna 
4.22. Dohoda města s firmou PRELAX – budova čp. 126 
4.23. Zápis z jednání komise pro výstavbu města Slavkova u Brna 
4.24. Stížnost RESPONO, a.s. středisko Slavkov u Brna  a žádost obyvatel ulice Pod Oborou 
–                 řešení místní komunikace 
4.25. Žádost Ing. Ivo Roučky o vybudování zpevněné příjezdové cesty 
4.26. Přidělení bytu č. 7, Zlatá Hora 1237 - spojeno s úhradou dlužného nájemného 
4.27. Žádost o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu – Monika Kovaříková 
4.28. Průzkum zájmu občanů o dodávku obědů prostřednictvím pečovatelské služby 
4.29. Žádost Církve českobratrské evangelické (ČCE) 
4.30. Zpráva o činnosti Informačního Regionálního Centra (IRC) za období od 1.7. do 30.9. 
2005 
4.31. Nabídka spoluúčasti na projektu reprezentační publikace s DVD o Jihomoravském kraji 
5. Náměty, návrhy a informace pro radu města  

Program byl rozšířen o body: 4.32.  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – Rostěnice, a.s. 
    4.33.  ZŠ Komenského – dopis – regulace zdivočelých holubů 
Program byl schválen jednomyslně (3)       Příloha č. 1  

   

Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 55. 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: 
4.3.3. z 49. schůze RM – 16.5.2005 
4.3.3. z 52. schůze RM – 18.7.2005 
4.2., 4.15.  z 53. schůze RM – 22.8.2005 
4.9.3., 4.2., 4.9.2. z 54. schůze RM – 5.9.2005 
4.5., 4.10., 4.17., 5.1. z 55. schůze RM – 3.10.2005 
• další úkoly trvají. 
Schváleno jednomyslně (3)        Příloha č. 2  

 
Příchod:  Ing. Jiří Matyáš – 17,10 hodin 
Příchod:  pí. Eva Cupáková – 17,13 hodin 
Odchod:  pí. Eva Cupáková – 17,55 hodin  



 
3.1. Zpráva o připravenosti Základní umělecké školy Františka France na školní rok 
2005/2006  

Usnesení: 
Rada města projednala a bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní umělecké školy 
Františka France, Slavkov u Brna, okres Vyškov na školní rok 2005/2006. 
Schváleno jednomyslně (4)        Příloha č. 3  

Příchod:  Mgr. Jana Omar – 17,58 hodin 
Příchod:  p. Zdeněk Pavlík – 18,02 hodin 
3.2. Ceník služeb Historického muzea ve Slavkově u Brna na rok 2006  

Usnesení: 
1) Rada města schvaluje ceník služeb Historického muzea ve Slavkově u Brna v předloženém 
znění. 
2) Rada města stanovuje pravomoc ředitelce HM k realizaci úprav ceníku pro standardní 
prohlídkové aktivity a ke sjednávání individuálních smluvních cen pro krátkodobé pronájmy. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 4  

 
4.1.   Dodatky ke smlouvám – E-COM  

Usnesení: 
1) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na Projekční dóm pro 
Napoleonskou expozici na zámku ve Slavkově u Brna mezi městem a E-COM, s.r.o. s 
celkovou cenou díla do výše 1.814.750,- Kč v předloženém znění. Rada města pověřuje 
starostu města a místostarostu města konečnou úpravou smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě – 
rozpočet ceny díla. 
2) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na  softwarovou vizualizaci 
Bitva u Slavkova mezi městem a E-COM, s.r.o. s celkovou cenou díla do výše 1.428.000,- Kč 
v předloženém znění. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 5  

Odchod:  Mgr. Jana Omar – 19,05 hodin 
Příchod:  Mgr. Eva Jurásková – 19,05 hodin  

 
3.3. Zpráva o připravenosti Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo nám. 107, Slavkov u 
Brna, příspěvkové organizace na školní rok 2005/2006  

Usnesení: 
Rada města projednala a bere na vědomí zprávu o připravenosti Mateřské školy Zvídálek, 
Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna, příspěvkové organizace na šk. rok 2005/2006. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 6  

 
4.2.   Návrh na změnu ve zřizovací listině Mateřské školy Zvídálek  



Usnesení: 
Rada města projednala změnu zřizovací listiny Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo náměstí 
107, Slavkov u Brna, příspěvkové organizace, bere její obsah na vědomí  a doporučuje 
zastupitelstvu města změnu zřizovací listiny schválit. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 7  

 
4.3. Návrh na zvýšení kapacity na MŠ Malinovského a na schválení kapacity v nově 
budované třídě (odloučeného pracoviště) Mateřské školy Zvídálek, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje zvýšení kapacity na 78 dětí na odloučeném pracovišti Mateřské školy 
Zvídálek, Malinovského náměstí 280, Slavkov u Brna od 1.9.2006. 
2. Rada města schvaluje kapacitu 16 dětí ve třídě nového odloučeného pracoviště Mateřské 
školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna od 1.9.2006. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 8 
Odchod:  Mgr. Eva Jurásková – 19,14 hodin 
Příchod:  pí. Simona Ondrušková – 19,14 hodin  

3.4.   Zpráva o připravenosti Domu dětí a mládeže, Slavkov u Brna, okres Vyškov na 
školní rok 2005/2006  

Usnesení: 
Rada města projednala a bere na vědomí zprávu o připravenosti Domu dětí a mládeže, 
Slavkov u Brna, okres Vyškov na školní rok 2005/2006. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 9  

Odchod: pí. Simona Ondrušková – 19,45 hodin  

4.4.   Žádost ZŠ Tyršova o zvýhodnění pronájmu sálu v Centru Bonaparte  

Usnesení: 
Rada města projednala žádost a schvaluje: 
1.  zařazení plesu ZŠ Tyršova v termínu 18.2.2006 mezi akce se zvýhodněným nájmem v 
sálech Centra Bonaparte, 
2. zařazení akce „Vánoce s Tyršovkou“ v termínu 21.12.2005 mezi akce se zvýhodněným 
nájmem v sálech Centra Bonaparte za podmínek, že na dopolední představení - generálku 
bude sál zapůjčen a večerní představení bude zpoplatněno zvýhodněným nájmem. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 10  

 
4.5.   Návrh rozpočtového opatření RO č. 16-20/2005  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření 
č.16-20/2005” bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit: 
1) následující rozpočtová opatření: 
RO č.16 - Agroklas 
-     v  příjmech: 
       zvýšení položky  – půjčka od VHČ v částce 700.000,- Kč 



-      ve výdajích : 
       zařazení nové položky – vstup Agroklas ve výši 700.000,- Kč.      
Schváleno jednomyslně (5) 
RO č. 17 – odpisy HM  
- v  příjmech: 
       zařazení nové položky – odvod odpisů – Historické muzeum ve výši 10.000,- Kč  
- ve výdajích : 
       navýšení  položky č.29 – příspěvek na provoz – Historické muzeum ve výši 10.000,- Kč 
Schváleno jednomyslně (5) 
RO .č.18 – TSMS 
- v  příjmech: 
       zvýšení položky č. 15 – DSH - správní poplatky ve výši 173.000,- Kč  
- ve výdajích : 
       navýšení  položky č.30 – příspěvek na provoz – TSMS ve výši 173.000,- Kč 
Schváleno jednomyslně (5) 
RO č. 19 – ZŠ Tyršova 
- ve výdajích : 
       navýšení  položky č.21 – příspěvek na provoz – školská zařízení ve výši 50.000,- Kč 
       snížení položky č. 28 - rezerva školství ve výši 50.000,- Kč  
(tj. schválit rezervu školství v případě potřeby na krytí nákladů na energie) 
Schváleno jednomyslně (5) 
2) RM schvaluje odpisový plán Historického muzea po celou dobu odepisování. 
3) RM schvaluje odvod odpisů z nově pořízených vitrín do rozpočtu zřizovatele po celou 
dobu odepisování. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 11  

 
4.6.   Výsledky veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole ve veřejné správě za rok 2004  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Výsledky veřejnosprávní kontroly 
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2004“ bere její 
obsah na vědomí a schvaluje:  
1) výsledky veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě za rok 2004 u příjemců veřejné finanční podpory, jimiž jsou příspěvkové 
organizace Základní škola Komenského,  Dům dětí a mládeže a Základní umělecká škola 
Františka France 
2) provedení veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací Historické 
muzeum ve Slavkově u Brna, Mateřská škola Zvídálek, Základní škola Tyršova za rok 2005 
3) vystavení objednávky na provedení veřejnosprávní kontroly u subjektů uvedených v bodě 
č.2 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 12  

 
4.7.   Nájemné poliklinika  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Nájemné poliklinika“ bere její 
obsah na vědomí a mění usnesení k bodu č. 4.4.2. z 50. schůze Rady města konané dne 



30.5.2005 tak, že nový text usnesení je: Rada města ve Slavkově u Brna stanovuje od 
1.1.2006 výši nájemného v ordinacích na poliklinice ve výši 900,- Kč/m2/rok. 
Schváleno 4 hlasy pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš)    Příloha č. 13  

 
4.8.   Dodatek k výpůjčce stadionu  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce a o úpravě 
některých vzájemných vztahů ze dne 28.6.2005. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 14  

 
4.9. TJ Sokol Slavkov - Povolení stavby vstupu na městské koupaliště  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 15  

4.10.  TJ Sokol Slavkov – Generální oprava atletického oválu a sektorů ve sportovním 
areálu města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 16 
4.11. TSMS – Odkoupení kontejnerových zásobníků – vyjádření TSMS  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 17  

 
4.12. TSMS – Rekultivace skládky – přípis MÚ č.j. ŽP/10248-05 ze dne 2.9.2005 – 
doporučení odboru ŽP řediteli TSMS  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 18  

 
4.13.  TSMS – Plnění usnesení č. 4.2. z 54. schůze RM – 5.9.2005 cit.: „Doplnit zprávu 
„Využití majetku ve správě PO a návrh na efektivnější využití doplňkové činnosti“   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí. 
Schváleno 4 hlasy pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Ivan Charvát)    Příloha č. 19  

   

4.14. Nabídka pozemku parc.č.1647/1 v k.ú. Slavkov u Brna  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města nedát souhlas ke koupi 
pozemku parc.č.1647/1 v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 20  

   

4.15.  Reklamní tabule typu „A“ ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k povolení užívání veřejného prostranství za 
účelem umístění reklamních tabulí typu „A“ vlastníků  prodejen a provozoven na jiném místě, 
než které se nachází před kamenným obchodem nebo provozovnou, a to v počtu 1 ks na jednu 
prodejnu či provozovnu. Poplatek dle vyhlášky města Slavkova u Brna č. 38/2002 činí 50,- 
Kč za m2 a měsíc. Tabule budou umístěny v místě určeném  odborem  IR v povolení a pouze 
po dobu provozní doby prodejny.  
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 21  

 
4.16. Zaplocení proluky pozemku p.č. 70 v ulici Husova ve Slavkově u Brna - plnění 
usnesení z XXVIII. mimořádné schůze RM bod  2.2.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k uzavření  smlouvy o spolupráci  se společností 
SEPES MEDIA,  spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930 na užívání části  
pozemku p.č. 70 – zaplocení proluky v ulici Husova ve Slavkově u Brna pro provozování 
reklamní plochy v předloženém znění.  
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 22  

4.17.    Dodatek k nájemní smlouvě – Rostěnice, a.s.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu zemědělských 
pozemků ze dne 9.7.2002 s nájemcem Rostěnice, a.s. v předloženém znění. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 23  

 
4.18.   Návrh umístění úřední desky  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s pořízením a instalací úřední desky v ulici Husova u 
domu čp. 64 v souladu s předloženým návrhem. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 24  

 
4.19.   Návrh pravidel pro výstavbu nezasíťovaných pozemcích  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 



2. Ukládá MěÚ postupovat při stavebním a územním řízení v souladu s výše uvedenými 
pravidly. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 25  

 
4.20. Prodej pozemků parc.č.2929/1 a 2929/9 v k.ú. Slavkovu Brna – paní Sigmundová  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města nedát souhlas k prodeji 
pozemků parc.č.2929/9 zahrada a 2929/1 zahrada, vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví 
města do vlastnictví Ludmily Sigmundové, Topolová 1494, Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 26  

 
4.21.   Žádost o udělení souhlasu k zahájení řízení  o záměru města pronajmout část 
pozemku p.č. 1859 - ostatní   plocha  v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 27  

 
4.22.   Dohoda města s firmou PRELAX – budova čp. 126  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 28  

4.23. Zápis z jednání komise pro výstavbu města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 8/2005 z jednání  komise pro výstavbu města 
Slavkova u Brna na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 29 
4.24. Stížnost RESPONO, a.s. středisko Slavkov u Brna  a žádost obyvatel ulice Pod 
Oborou –                 řešení místní komunikace  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Doporučuje ZM  zařadit finanční prostředky na zpracování PD  „Komunikace Pod Oborou-
západ“ do návrhu rozpočtu na rok 2006. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 30  

 
4.25. Žádost Ing. Ivo Roučky o vybudování zpevněné příjezdové cesty  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá odboru IR 



odpovědět žadateli v intencích  výše uvedené zprávy.  
Schváleno 4 hlasy pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Ivan Charvát)    Příloha č. 31  

 
4.26. Přidělení bytu č. 7, Zlatá Hora 1237 - spojeno s úhradou dlužného nájemného  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje následující pořadí pro přidělení bytu č. 7, I. kategorie v sídlišti Zlatá 
Hora 1237, Slavkov u Brna. 
1. Renata Ruslerová, ČSA 533, Slavkov u Brna 
2. Leona Zuzáková, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna 
3. Dagmar Jarošová, Letonice 133 
4. Věra Chumchálová, Bučovická 191, Slavkov u Brna 
2. Rada města přiděluje byt č. 7, I. kategorie v sídlišti Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna, paní 
Renatě Ruslerové, ČSA 533, Slavkov u Brna,  s podmínkou úhrady dlužného nájemného ve 
výši 115.403,- Kč v termínu splatnosti do 31. 10. 2005. Nájemní smlouva s paní Renatou 
Ruslerovou bude uzavřena s platností od 1. 11. 2005 na dobu určitou v délce trvání 1 roku, tj. 
do 31. 10. 2006 a nájemné se stanovuje ve výši 29,26 Kč/m2 . Pokud paní Ruslerová 
podmínku úhrady dlužného nájemného nesplní, nastupuje na její místo další podle pořadí 
schváleného radou města v bodě 1. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 32  

 
4.27.   Žádost o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu – Monika Kovaříková  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje žádost Moniky Kovaříkové, trvale bytem sídliště Nádražní 1155, 
Slavkov u Brna, o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu. 
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit s Monikou Kovaříkovou uzavření nájemní smlouvy 
k bytu č. 2, sídliště Nádražní 1155, Slavkov u Brna, s platností od 1. 11. 2005 na dobu 
neurčitou. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 33  

   

4.28.   Průzkum zájmu občanů o dodávku obědů prostřednictvím pečovatelské služby 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu o průzkumu zájmu občanů o dodávku obědů  
prostřednictvím pečovatelské  služby na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 34 
4.29.   Žádost Církve českobratrské evangelické (ČCE)  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání této zprávy souhlasí s bezúplatným zapůjčením 
místnosti v DPS pro konání biblických hodin Církve českobratrské evangelické v rozsahu 
jedné hodiny týdně.  
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 35  



 
4.30.   Zpráva o činnosti Informa čního Regionálního Centra (IRC) za období od 1.7. do 
30.9. 2005  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 36  

 
4.31.   Nabídka spoluúčasti na projektu reprezentační publikace s DVD o 
Jihomoravském kraji  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala návrh smlouvy a žádá o dopřesnění. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 37  

 
4.32.   Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – Rostěnice, a.s.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu zemědělských 
pozemků ze dne 9.7.2002 s nájemcem Rostěnice, a.s. v předloženém znění. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 38  

 
4.33.   ZŠ Komenského – dopis – regulace zdivočelých holubů  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala dopis vedení ZŠ Komenského ohledně 
problematiky regulace zdivočelých holubů. Na příští schůzi rady města bude předložen návrh 
smlouvy na odchyt holubů se specializovanou firmou a následně bude vedení školy 
informováno. 
Schváleno jednomyslně (5)        Příloha č. 39  

Ostatní:  

5.1. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o jednání komise pro MPZ a seznámil členy rady 
s doporučeními komise.  

5.2. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o schůzce k vyhodnocení letošního ročníku 
festivalu Concentus Moraviae.  

5.3. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zvýhodněnou sazbou pronájmu ve Společenském 
domě Bonaparte hudební skupině Poutníci pro výchovný koncert pro slavkovské děti „Na 
cestách country“ na den 19.12.2005. 
Schváleno jednomyslně (5) 



Jelikož nebylo dalších dotazů ani připomínek ze strany členů rady města, starosta města 
schůzi rady města ukončil ve 21,45 hodin.  

 
Ve Slavkově u Brna 17.10.2005 
Zapsal: Ing. Pavel Dvořák  

 
Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis je proveden v souladu s jednáním rady města i s 
přijatými usneseními, což potvrzují svým podpisem.  

   

 --------------------------------------- 
       Ing. Jiří Doležel  

 

----------------------------------------      -------------------------------------- 
     Ing. Ivan Charvát                                       Mgr. Petr Kostík 
        místostarosta                                             starosta města  

 


