Usnesení z 55. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 3.10.2005 v 17:00
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna

Ad 2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 54. 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:
4.6.1. z 39. schůze RM – 22.11.2004
4.19. z 50. schůze RM – 30.5.2005
4.4.1., 4.10., 4.17.2., 4.34. z 51. schůze RM – 27.6.2005
4.2., 4.11., 5.5. z 52. schůze RM – 18.7.2005
3.1., 3.2.1., 4.6., 4.10., 4.11., 4.13., 4.16., 4.17., 4.21.c), 4.22., 4.23., 4.25.2., 4.33., 4.42.,
4.44.3. z 53. schůze RM – 22.8.2005
4.7.1., 3.2., 4.20.1., 4.20.2., 4.4., 4.3., 4.5., 4.6., 4.8., 4.11., 4.14., 4.19. z 54. schůze RM –
5.9.2005
2.2. z XXIX. mimořádné schůze RM – 19.9.2005
• doplňuje termín u bodu č. 4.29. z 53. schůze RM – 22.8.2005 – T: 20.11.2005
• vypouští ze sledování:
4.25. z 34. schůze RM – 30.8.2004
• další úkoly trvají.

3.3. Stanovení výše zápisného zájmových útvarů DDM Slavkov u Brna ve školním roce
2005/2006
Usnesení:
Rada města projednala a bere na vědomí výši zápisného do zájmových útvarů DDM Slavkov
u Brna ve školním roce 2005/2006.

3.1. Zpráva o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495,
okres Vyškov na školní rok 2005/2006
Usnesení:
Rada města projednala a bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Slavkov u
Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov ve školním roce 2005/2006.

3.2. Zpráva o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov
na školní rok 2005/2006
Usnesení:
Rada města projednala a bere na vědomí informační list a zprávu o připravenosti Základní
školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov ve školním roce 2005/2006.
4.1. Zápisy školských rada

Usnesení:
Rada města bere na vědomí zápis č.2/2005 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u
Brna, Tyršova 977, okres Vyškov a zápisy č.2/2005 a č.3/2005 Základní školy Slavkov u
Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov.
4.2. Změna termínu – SW vizualizace bitvy
Usnesení:
Rada města schvaluje změnu termínu dokončení díla ve Smlouvě o dílo na vytvoření
softwarové vizualizace bitvy u Slavkova mezi městem a E-COM s.r.o. do 25.11.2005.
4.3. E-COM – souhlas s podnájmem
Usnesení:
Rada města dává souhlas k uzavření podnájemní smlouvy na prostory II. PP mezi nájemcem
E-COM s.r.o. a podnájemcem Historickým muzeem ve Slavkově u Brna.
4.4. Nájemní smlouvy s Úřadem práce
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu do příští schůze.
4.5. Příkazní smlouvy TSMS
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Příkazní smlouva TSMS ‘‘bere
její obsah na vědomí a schvaluje příkazní smlouvu s TSMS v předloženém znění.

4.6. Doplnění pravidel pro pronájmy obecních bytů
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá odboru BTH rozpracovat návrh na změnu Pravidel pro
pronájmy obecních bytů k řešení některých problémů pronajímání v DPS. T: 5.12.2005

4.7. Žádost o převod práv a povinností
Usnesení:
Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o půjčce z manželů Ing.
Josefa Gondy a Ing. Marie Gondové, bytem Litavská 1490, Slavkov u Brna, na pana Dana
Resse, bytem Litavská 1490, Slavkov u Brna, a v případě uvedeného převodu práv a
povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4 s panem Danem Ressem, bytem
Litavská 1490, Slavkov u Brna, která bude platná od 1. 10. 2005.
4.8. Žádost o schválení výměny bytů mezi občany
Usnesení:
1. Rada města neschvaluje výměnu bytů mezi Markem Šilerem, Litavská 1496, Slavkov u
Brna, a Antonií Hrabovskou, bytem sídl. Nádražní 1192, Slavkov u Brna, z důvodu

nedodržení podmínek pro uskutečnění výměny obecních bytů.
2. Rada města schvaluje formulář „Čestné prohlášení žadatele o obecní byt“ v předloženém
znění s úpravami.

4.9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení:
1. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Daně Maradové, bytem
Bučovická 187, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce tří let, do 30. 9. 2008.
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování nájemní smlouvy s paní Danou
Maradovou na byt č. 8, Bučovická 187, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce tří
let, do 30. 9. 2008.

4.10. Výběr dodavatele – výměna balkónů ZH čp. 1357-1358
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna:
Souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou PRŮMSTAV BRNO a.s., Mlýnská 68, 663 89 Brno,
IČ: 25532863, na akci „Výměna závěsných balkónů bytových domů čp.1357 a čp.1358,
Slavkov u Brna“.

4.11. Prodej pozemku parc.č.19/1 zastavěná plocha o výměře 169 m2 v k.ú. Slavkova u
Brna SBD Žuráň
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji
pozemku parc.č.19/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví města do vlastnictví SBD Žuráň, Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna za podmínky
předložení usnesení představenstva, v němž se SBD zaváže, že neprodá výše uvedený
pozemek za cenu vyšší, než je cena kupní. Kupní cena ve výši za 3.380,- Kč bude uhrazena
nejpozději při podpisu kupní smlouvy a bude převedena do Fondu pro výkupy pozemků.
Náklady spojené s prodejem (500,-Kč kolek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí
kupující rovněž při podpisu smlouvy.

4.12. Prodej pozemků společnosti Austerlitz Golf s.r.o.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji
pozemků parc.č.1085/13 ostatní plocha o výměře 6 m2; parc.č.1085/14 ostatní plocha o
výměře 179 m2; parc.č.1085/15 ostatní plocha o výměře 129 m2; parc.č.1085/16 ostatní
plocha o výměře 28 m2; parc.č.1085/17 ostatní plocha o výměře 8 m2; parc.č.1085/18 ostatní
plocha o výměře 32 m2 a parc.č.1085/19 ostatní plocha o výměře 8 m2 – celkem 390 m2, vše
v k.ú. Slavkov u Brna z majetku města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti Austerlitz
Golf, s.r.o. Jánská 79/1-3, Brno za podmínky, že k pozemkům parc.č.1085/16 a 1085/19 bude
zřízeno věcné břemeno průchodu a průjezdu pro Město Slavkov u Brna, průchod a průjezd

nebude nijak omezován a tyto pozemky (cesta) budou mít charakter veřejného prostranství.
Kupní cena ve výši 195.000,-Kč bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a bude
převedena do Fondu pro výkupy pozemků. Náklady spojené s prodejem (500,-Kč kolek za
podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující rovněž při podpisu smlouvy.

4.13. Návrh rozpočtového opatření RO č. 15 – prodloužení komunikace a IS ulice
Jiráskova, rozvod elektro - NN
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření
č.15-prodloužení komunikace ulice Jiráskova“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM
schválit:
1) RO č.15 – prodloužení komunikace a IS ulice Jiráskova
- v příjmech :
- zařazení nové položky-limitní dotace ze SR – komunikace a IS Jiráskova ve výši
2.000.000,- Kč
zvýšení položky č.30 – dary ve výši 200.000,-Kč
- ve výdajích :
zařazení nové položky – prodloužení komunikace a IS ulice Jiráskova o 2.200.000,-Kč
2) RM schvaluje uzavření darovacích smluv s výše uvedenými dárci
3) RM schvaluje uzavření smlouvy a uhrazení podílu města ve výši 199.884,- Kč firmě E.ON
a.s. na položení venkovních elektrorozvodů NN
4) RM dává souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene –
uložení kabelů NN na pozemcích města parcela č. 1479, parcela č. 1480 v ulici Jiráskova v
k.ú. Slavkov u Brna ve prospěch E.ON
Distribuce, a.s. , Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, IČ:26078198

4.14. E-mail - RRAJM
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se záměrem a ukládá MěÚ vypracovat na
předmětnou problematiku smluvní vztah.

4.15. Návrh na vybudování odpočinkové zóny na ulici Tyršova, Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna předává návrh komisi pro výstavbu a řediteli TSMS k
vyjádření. T: 5.12.2005

4.16. IRC – Návrh na dotisk propagačních materiálů města Slavkova
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje dotisk skládaných letáků Slavkov – stará verze v
počtu 1.500 kusů v české mutaci.

4.17. Návrh na vybudování třídy (odloučeného pracoviště) Mateřské školy Zvídálek,
Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a schvaluje předložení
žádosti o zřízení jedné třídy jako dalšího odloučeného pracoviště Mateřské školy Zvídálek,
Koláčkovo nám. 107, Slavkov u Brna, příspěvková organizace od 1.9.2006 v budově Základní
školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov na Krajský úřad
Jihomoravského kraje.

4.18. ORIONREAL, spol. s r.o. – žádost
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání žádosti firmy Orionreal spol. s r.o. nabízí
zvýhodněný pronájem prostor Společenského domu.
5.1.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje uzavření dodatku Smlouvy o dílo s firmou Ing. Jan
Reichl.

