
Usnesení z 54. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 5.9.2005 v 17:00 hodin 
v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

   

5.2. 
V rámci schůze rady byla diskutována problematika Projekčního dómu Napoleonské 
expozice, kdy se hledalo realizační řešení, které by umožnilo splnit požadavky Památkového 
ústavu a bylo realizovatelné v odpovídajících prostorách a v požadovaném termínu.  

   

3.1.   Zpráva o činnosti komise a zápis komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže  

Usnesení: 
Rada města  bere zprávu o činnosti komise a zápis komise pro školní a mimoškolní aktivity 
mládeže č.28/2005 na vědomí.  

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 53. 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: 
4.3.2. z 49. schůze RM – 16.5.2005 
4.7.3. z 50. schůze RM – 30.5.2005 
3.1.2., 4.4.2., 4.8., 4.12., 5.11.2. z 51. schůze RM – 27.6.2005 
4.3.2., 4.7. z 52. schůze RM – 18.7.2005 
3.2.2., 3.2.4., 4.5., 4.44.1., 5.1.2. z 53. schůze RM – 22.8.2005 
• doplňuje nový termín u bodu č. 4.2.-3. odrážka – 46. schůze RM – 4.4.2005 - T.: 31.1.2006 
• další úkoly trvají.  

3.2.   Průběžné plnění programu rozvoje města  

Usnesení: 
Rada města bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města na 
vědomí a po úpravě ji předkládá v jednání řádného zasedání ZM.  

 
3.3.   Ceník služeb základních škol  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje ceník nájemného za pronájem tělocvičen ZŠ Komenského platný od 
1.9.2005 dle návrhu předloženého ředitelem ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495. 
Rada města zmocňuje ředitele ZŠ Komenského k určení příplatku za sprchování (případný 
zápočet do ceny pronájmu). 
2. Rada města bere na vědomí zprávu ředitele školy a schvaluje ceník služeb ZŠ Tyršova ve 
stejné výši jako pro předchozí období, tj. ve stávající výši.  



 
4.1.   Zpráva ředitele ZŠ Tyršova – sportovní škola – vyjádření  

Usnesení: 
1) Rada města bere na vědomí zprávu ředitele školy o přípravě záměru zpracování školního 
vzdělávacího programu v ZŠ Tyršova Slavkov u Brna. 
2) Rada města konstatuje, že nemůže garantovat požadované investice.  

 
4.2.   Využití majetku ve správě PO a návrh na efektivnější využití doplňkové činnosti  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Využití majetku ve správě PO a 
návrh na efektivnější využití doplňkové činnosti“ bere její obsah na vědomí a schvaluje 
zprávu o využití majetku ve správě PO a využívání doplňkových činností v předložených 
zněních s výjimkou TSMS (termín pro doplnění TSMS – 3.10.2005).  

 
4.20. Projekční dóm Napoleonské expozice – smlouvy o dílo  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna : 
1. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení softwarové vizualizace bitvy u 
Slavkova mezi městem a obchodní společností E-COM s.r.o., se sídlem Slavkov u Brna, 
Čelakovského 689, IČ: 463 42 265, v předloženém znění. 
2. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení Projekčního dómu pro 
Napoleonskou expozici na zámku ve Slavkově u Brna mezi městem a obchodní společností E-
COM s.r.o., se sídlem Slavkov u Brna, Čelakovského 689, IČ: 463 42 265, v předloženém 
znění a pověřuje místostarostu dojednáním rozsahu a ceny díla.  

 
5.3. 
Zástupci firem Eldaco a Vestas diskutovali s členy rady města o svém záměru vybudovat 
větrné elektrárny. Rada města za podpory p. Jaromíra Seiferta konstatovala své neměnné 
záporné stanovisko k přednesenému investičnímu záměru.  

 
4.4.   Žádost církví na opravy nemovitostí na území města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nedoporučuje zastupitelstvu města přispět na opravu 
církevních objektů na území města žadatelům z rozpočtu města 2005 s ohledem na neplnění 
příjmové stránky rozpočtu města.  

4.3.   Návrh rozpočtového opatření RO č. 10-14/2005  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření 
č.10-14/2005“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit: 
RO č.10 - Sociální dávky 



- v příjmech :  
snížení na položce 4112–neinvestiční  přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního 
vztahu o 6.000,-Kč  
- ve výdajích : 
snížením 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 6.000,-Kč. 
RO č. 11 – Prořez a dosadba stromů v zámecké zahradě  
- v příjmech :  
snížení položky č.39 – dotace ze SFŽP o částku 909.000,- Kč 
- ve výdajích : 
snížení položky č.13 - prořez a dosadba stromů v zámecké zahradě o 909.000,-Kč (dotace) 
zvýšení položky č.13 - prořez a dosadba stromů v zámecké zahradě o 14.000,-Kč (vlastní 
zdroje) snížení položky č.14 - ostatní činnost místní správy odboru ŽP o 14.000,- Kč 
RO .č.12 – Židovská expozice 
- ve výdajích : 
zvýšení položky č.69 – Židovská expozice o 150.000,-Kč. 
snížení položky č. 9 – spoluúčast k MPZ o 150.000,- Kč. 
RO č. 13 – 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. 14 – Evidence zemědělských podnikatelů: 
-  v příjmech: 
 zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29433 v částce 9.600,- Kč  
-  ve výdajích:  
        zařazení nové položky evidence zemědělských podnikatelů pod UZ 29433 na 
příslušných  
        položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 9.600,-Kč.  

4.5.   SIS – žádost o podporu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nedoporučuje zastupitelstvu města přispět na SIS z rozpočtu 
města 2005 s ohledem na neplnění příjmové stránky rozpočtu města.  

 
4.6.   Informace k bytu č. 5, sídl. Nádražní 1153  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Jaroslavě Jeřábkové, bytem sídl. 
Nádražní 1153, Slavkov u Brna do 28.2.2006 za podmínky řádného splácení závazků (dluhů i 
běžného nájemného) a aktivní spolupráce s odborem sociálních věcí MěÚ.  

 
4.7.   Návrh na poskytnutí finanční dotace z rozpočtu M ěsta Slavkova u Brna v r. 2005  



Usnesení: 
1. Rada města schvaluje poskytnout finanční příspěvek Svazu Diabetiků, územní organizaci 
Slavkov u Brna ve výši  4 000 Kč z položky na humanitární účely, na zajištění nájmu prostor 
pro pořádání Dia výstavy  a na propagaci akce.    
2. Rada města souhlasí s převzetím záštity nad pořádáním Dia výstavy.  

 
4.8.   Oprava střech historických objetků  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a předkládá ji v jednání 
ZM.  

4.9. Plynofikace RD v prodloužení ulice Čelakovského ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno, IČ 49970607 na zajištění plynofikace, dodávku zemního plynu a 
provozování plynárenského zařízení.    
3. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou TERMO CZ, a.s, Koláčkovo nám. 681, 684 
01 Slavkov u Brna, IČ 25535561  na dodávku stavby „Prodloužení STL plynovodu na ulici 
Čelakovského ve Slavkově u Brna p.č. 1787/11“  

 
4.10. Záměr využití pozemků p.č.  167 a  p.č. 168 v ul. Hradební ve Slavkově u Brna - 
plnění usnesení z 51. schůze RM bod 4.4.2.    

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

 
4.11. Žádost o povolení splacení kupní ceny za pozemky formou splátek  

Usnesení: 
S ohledem na výjimečný případ narovnání pozemkových nesrovnalostí, RM navrhuje 
zastupitelstvu města řešit  záležitost  alternativním způsobem některou z následujících tří 
variant:  

Varianta A: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemků  řešit formou dle usnesení 9. 
MZM ze dne 18.5.2005 s plněním do 30.11.2005.  

Varianta B: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků manželům Podzimkovým, Topolová 
1343, Slavkov u Brna v intencích  usnesení 9.MZM k bodu č.3.4  s  termínem úhrady kupní 
ceny a poplatků souvisejících s převodem nemovitostí do 30.9.2006 jako podmínkou pro 
realizaci vlastní kupní smlouvy s tím, že kupní cena  je pro tento případ stanovena ve výši 53 



055,-Kč. Nebude-li v této lhůtě kupní cena uhrazena,  smlouva o budoucí kupní smlouvě 
zanikne.  
2. Rada města ve Slavkově u Brna  doporučuje zastupitelstvu  města dát souhlas k uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků panu Antonínu Pelkovi, Topolová 
1342, Slavkov u Brna v intencích usnesení 9.MZM k bodu č.3.4 s  termínem úhrady kupní 
ceny a poplatků souvisejících s převodem nemovitostí do 30.9.2006 jako podmínkou pro 
realizaci vlastní kupní smlouvy s tím, že kupní cena je pro tento případ stanovena ve výši 90 
818,-Kč. Nebude-li v této lhůtě kupní cena uhrazena,  smlouva o budoucí kupní smlouvě 
zanikne.  

Varianta C: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města  dát souhlas k uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků manželům Podzimkovým, Topolová 
1343, Slavkov u Brna v intencích  usnesení 9.MZM k bodu č.3.4  s termínem úhrady kupní 
ceny a poplatků souvisejících s převodem nemovitostí do 30.9.2007 jako podmínkou pro 
realizaci vlastní kupní smlouvy s tím, že kupní cena  je pro tento případ stanovena ve výši 57 
406,-Kč. Nebude-li v této lhůtě kupní cena uhrazena,  smlouva o budoucí kupní smlouvě 
zanikne.  
2. Rada města ve Slavkově u Brna  doporučuje zastupitelstvu  města dát souhlas k uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků panu Antonínu Pelkovi, Topolová 
1342, Slavkov u Brna v intencích usnesení 9.MZM k bodu č.3.4 s termínem úhrady kupní 
ceny a poplatků souvisejících s převodem nemovitostí do 30.9.2007 jako podmínkou pro 
realizaci vlastní kupní smlouvy s tím, že kupní cena je pro tento případ stanovena ve výši 
98.265,-Kč. Nebude-li v této lhůtě kupní cena uhrazena,  smlouva o budoucí kupní smlouvě 
zanikne.  

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

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 7/2005 z jednání komise pro výstavbu města 
Slavkova u Brna na vědomí.  

4.13. Výběr dodavatele stavebních prací na objektu čp. Brněnská 727  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna pro akci: „Stavební úpravy budovy čp. 727 na ulici Brněnská 
ve   Slavkově u Brna“  
1.  stanovuje okruh firem, které budou vyzvány k podání nabídky: 
- Ing. Jan Reichl, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 67603271 
- Mgr. Leoš Kulhánek, Pod Oborou 1424, Slavkov u Brna, IČ 46989609 
- Ivo Hroš, Sibiřská 87, 621 00 Brno, IČ 13420577  
2. jmenuje členy komise pro hodnocení podaných nabídek: 
členové: Ing. Jiří Doležel, Ing. Ivan Charvát, ing. arch. Ant. Havlíček, pan Ant. Vičar, Ing. 
Petr Lokaj 
náhradníci: pan Zdeněk Pavlík,  Ing. Luděk Budík, pan Jan Hudec,  paní Eva Horáčková, Ing. 
Jiří Černý.  

 
4.14. Zrušení OZV 6/1991, 15/1994 a 40/2002  



Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání  této zprávy ukládá  městskému úřadu připravit 
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zruší výše uvedené vyhlášky tak, aby bylo 
vyhověno připomínkám MV, odboru dozoru a kontroly veřejné správy a mohla být 
předložena na zasedání zastupitelstva města.  

 
4.15. Moravská hasičská jednota – žádost o poskytnutí části prostor stadionu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere žádost na vědomí a souhlasí s poskytnutím části prostor 
areálu fotbalového stadionu na den 24.9.2005 za účelem konání soutěže požárnické 
všestrannosti družstev žáků.  

4.16. Dopis pana Jandory členům ZM   

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

 
4.17. 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: 
4.14., 4.18., 4.21. z VII. řádného zasedání ZM – 21.6.2004 
4.8.  z IX. řádného zasedání ZM – 20.12.2004 
4.7., 4.13., 4.19., 4.21., 4.25., 4.26. z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005 
3.5., 3.7., 3.8., 3.9.1., 3.9.2., 3.11.3. z 9. mimořádného zasedání ZM – 18.5.2005 
2.1.2., 2.2.2. z 10. mimořádného zasedání ZM – 6.6.2005 
3.1.2., 4.4., 4.5., 4.13., 4.14.1., 4.14.2. z XI. řádného zasedání ZM – 20.6.2005 
2.4., 3.1.2. z 11. mimořádného zasedání ZM – 8.8.2005 
• vypustit ze sledování: 
4.31. z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005 
3.13.1. z 9. mimořádného zasedání ZM – 18.5.2005 
• vzít na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  

4.18. Program XII. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program XII. řádného 
zasedání Zastupitelstva města v doplněném znění.  

 
4.19. ZŠ Komenského Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 



1. Bere tuto zprávu na vědomí. 
2. Doporučuje ZM souhlasit se zadáním prací spojených s opravou krovu a střechy 
severovýchodní části objektu ZŠ Komenského Slavkov u Brna v rozsahu 750.000,- Kč firmě 
Pavel Čáslava-Čáslava-Stav, Masarykova 31, Brno se splatností do 30.6.2006. 
3. Doporučuje  ZM zařadit částku 750.000,- Kč potřebnou pro opravu krovu a střechy 
severovýchodní části objektu ZŠ Komenského Slavkov u Brna do návrhu rozpočtu na rok 
2006.  

 
Ostatní:  

5.1.  Informace pro Radu města k vystoupení slavkovského pěveckého sboru v 
rakouském Hornu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna děkuje pěveckému sboru Gloria pod vedením PhDr. Petra 
Hlaváčka a paní PhDr. Haně Sokoltové za vzornou reprezentaci Města Slavkov u Brna na 
hudebním festivalu v družebním rakouském městě Horn.  

5.4. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s proplacením faktur pro SK Slavkov (akontace 
zahradního traktoru, spotřeba elektrické energie).  

5.5. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s konáním akce „Cesta za OK Střelkou aneb den pro 
děti“ dle žádosti.  

5.6. 
Rada města ve Slavkově u Brna byla informována o jednání valné hromady Mohyly míru – 
Austerlitz, o.p.s. Člen Rady města Slavkova u Brna pan Zdeněk Pavlík byl zvolen předsedou 
dozorčí rady Mohyly míru – Austerlitz, o.p.s.  

5.7. 
Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna byla informována o oslavách 100 let výročí založení 
dnešní Integrované střední školy ve dnech 11.-13.11.2005. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se sníženým nájemným za pronájem sálu 
Bonaparte pro Integrovanou střední školu dne 12.11.2005 z důvodu oslav 100. výročí založení 
školy.  

5.8. 
Rada města ve Slavkově u Brna byla informována o přípravě prodeje objektu bývalé zvláštní 
školy v ulici Tyršova 500 včetně časového plánu prohlídek nemovitosti a časového plánu a 
ceny inzerce.  

   

 


