
Usnesení 52. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 18.7.2005 v 17:00 hodin 
v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 51. 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: 
4.1.4. z 46. schůze RM – 4.4.2005 
4.11., 4.21.1. z 47. schůze RM – 18.4.2005 
4.10.-2.odrážka, 4.32., 5.5. z 50. schůze RM – 30.5.2005 
2.4. z XXIII. mimořádné schůze RM – 6.6.2005 
2.6., 3.3. z XXIV. mimořádné schůze RM – 13.6.2005 
4.1.2., 4.13., 4.15., 4.16.3., 4.18.1., 4.18.3., 4.19.2., 4.20.2., 4.21.2., 4.22.2., 4.24.2., 5.2., 
4.31.3., 4.32., 5.12. z 51. schůze RM – 27.6.2005 
• doplňuje termín u bodu č. 4.34. z 51. schůze RM – 27.6.2005 - T.: 31.10.2005 
• vypouští ze sledování bod: 
2.1. z XXV. mimořádné schůze RM – 17.6.2005 
4.10.2. z 49. schůze RM – 16.5.2005 
• další úkoly trvají.  

3.1.   Program a termíny schůzí RM a ZM na II. pololetí roku 2005  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání návrhu programu a termínů schůzí RM a ZM na II. 
pololetí roku 2005 tento schvaluje bez připomínek.  

 
4.4.   Dotace na výstavbu nájemních bytů v sídlišti Zlatá Hora č.p. 1357, 1358  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá. 
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá odboru IR prověřit legislativní normy EU týkající se 
panelových domů a na nich umístěných visutých balkónů.  

 
4.5.  Větrné elektrárny Rousínov  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy bere tuto na vědomí a   
ukládá odboru ŽP zaslat Krajskému úřadu Jihomoravského kraje – odboru životního 
prostředí  toto vyjádření Města Slavkova u Brna: 
„M ěsto Slavkov u Brna doporučuje při posuzování vlivů na životní prostředí prováděného ve 
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., klást zvýšený důraz na hodnocení vlivu staveb větrných 
elektráren  na krajinný ráz. Stavby se výrazně negativně projeví v dálkových pohledech z 
památkové zóny území bojiště bitvy u Slavkova prohlášené vyhláškou ministerstva kultury 
ČR č. 475/1992 Sb. V dohledné vzdálenosti se nachází i kulturní památka – kaple sv. Urbana 
registrovaná pod r.č 7-3858, která dosud vytváří dominantu na horizontu v dálkových 
pohledech z východu, jihu a západu. Existencí daleko vyšších věží bude tento malebný, 



historicky doložený, pohled výrazně znehodnocen (středověký pohled, historicky ztvárněný 
na obraze sv. Urbana).  Velmi brutálně se projeví narušení dosud zachovaného krajinného 
rázu okolních vesnic s nízkou vesnickou zástavbou ve zvlněné krajině. Z těchto důvodů 
považujeme stavbu větrných elektráren na tomto místě za nevhodnou a z uvedených důvodů s 
ní zásadně nesouhlasíme.“   

 
5.1. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o dopise p. Waltera Moense, zástupce vlámské 
vlády pro ČR, Maďarsko a Rakousko adresovaném starostovi města  a ředitelce HM, v němž 
ocenil a poděkoval za průběh a uspořádání koncertů v rámci festivalu Concentus Moraviae.  

 
4.1.  Koordinace přípravných prací Napoleonských dnů v roce 2005  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje program Napoleonských dnů v roce 2005 dle 
návrhu. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje ceny vstupenek dle návrhu a deleguje pravomoc 
ředitelce HM k případným úpravám cen vstupenek. 
3) Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s tím, že pořadatelem Napoleonských dnů bude 
Město Slavkov u Brna a Historické muzeum ve Slavkově u Brna pod záštitou 1. 
místopředsedy vlády a ministra financí Mgr. Bohuslava Sobotky.  

 
4.3.   TJ Sokol Slavkov – žádost o příspěvek na energii pro svůj provoz v areálu TJ 
Sokola Slavkov v areálu stadionu  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna odkládá žádost TJ Sokol Slavkov o příspěvek do 5.12.2005. 
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ připravit studii zabezpečující vstup do areálu 
koupaliště z jižní strany. T.: 30.9.2005 
3) Rada města Slavkova u Brna souhlasí s tím, že zástupci města se zúčastní zasedání výboru 
TJ Sokol Slavkov v měsíci říjnu.  

 
4.2.  Realizace Napoleonské expozice – projekční dóm  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje model financování realizace projekčního dómu a 
pověřuje starostu a místostarostu sjednáním konečného znění smluv a jejich podpisem.  

 
4.6.   Ukončení Kupní smlouvy č. 2/2002  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s ukončením Kupní smlouvy č. 2/2002 o dodávce tepla k 31. 7. 2005 a 
ukládá odboru BTH zajistit ukončení této kupní smlouvy dohodou k 31. 7. 2005. 
Rada města souhlasí s uzavřením  kupní smlouvy o prodeji tepla s firmou Jamak  s. r. o.,  



Mateří 17, Brno, s platností od 1. 8. 2005 a ukládá odboru BTH zajistit uzavření této kupní 
smlouvy s platností od 1. 8. 2005.  

 
4.7.   Řešení skrytí proluky pozemku p.č. 70 v ulici Husova ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá MěÚ připravit 
návrh nabídky pro komerční využití. T.: 22.8.2005 
4.8.   Soupis prací realizovaných nájemníkem na městském koupališti v roce 2005 – 
plnění usnesení z 51. schůze RM bod 5.2.  

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

4.9.   Žádost o půjčku z Fondu obnovy na opravu fasád historických objektů  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1) Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2) Ukládá odboru IR předložit návrh na kvalitní opravu fasády objektu čp. 89  a provizorní 
opravu fasády objektu čp. 123 na Palackého náměstí radě města. 
3) Doporučuje ZM  dát souhlas k poskytnutí půjčky ve výši 750.000,- Kč z Fondu obnovy pro 
opravu fasády objektů čp. 89 a čp. 123  na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna.  

 
4.10.  Žádost o povolení zaplacení kupní ceny za pozemky formou splátek  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá na 22.8.2005.  

 
4.11.   Prodej pozemku parc.č.111/1 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 
47 m2 v ulici Lidická v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
     Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města  dát souhlas k prodeji 
pozemku parc.č.111/1 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 47 m2 v k.ú. 
Slavkov u Brna z majetku Města Slavkov u Brna do vlastnictví pana Ivo Tesaře, Komenského 
nám.333, Slavkov u Brna. Kupní cenu ve výši 1.000,-Kč/m2 a náklady spojené s prodejem 
(500,-Kč kolek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní 
smlouvy. Kupní cena bude převedena do Fondu pro výkupy pozemků.  

 
4.24. Dopis Radě města – rušení nočního klidu   

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna projednala stížnost občanů města na rušení nočního klidu a 
pořádku ve dnech 30.6., 2.7. a 16.7.2005 v souvislosti s akcemi pořádanými v areálu střelnice. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna důrazně upozornila majitele prostoru střelnice na hlučné 



hudební produkce s tím, že pokud do konce měsíce července se budou stížnosti opakovat, 
mimořádné zasedání ZM začátkem srpna přijme opatření ve smyslu omezení těchto aktivit. 
3) Rada města ve Slavkově u Brna projednala poškozování soukromého a obecního majetku 
(umisťování propagačních materiálů) v souvislosti s činností SLAFPARK v.o.s. Rada města 
ve Slavkově u Brna vyzývá zástupce SLAFPARK v.o.s. k okamžitému odstranění těchto 
propagačních materiálů. 
4) Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zástupci SLAFPARK v.o.s. zajistit hlídkovou 
službu po ukončení jimi pořádaných akcí v prostoru města.  

   

 
4.12.   TSMS – plnění usnesení 50. RM – 30.5.2005 bod 5.5.: „Rada města ve Slavkově u 
Brna pověřuje TSMS zajištěním odchytu volně pobíhajících psů na katastru města.“  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí 
2. Rada města Slavkova u Brna ukládá řediteli TSMS vypracovat Dohodu o součinnosti s 
MVDr. Petrem Májkem  
3. Rada města Slavkova u Brna pověřuje ředitele TSMS projednat dočasné umístění 
odchycených zvířat (psů) po dobu karantény do objektu ing. Gerže v bývalém statku u Dvora 
Rybník  
4. Rada města Slavkova u Brna pověřuje TSMS k součinnosti s problémem odchytu a 
umístění odchycených zvířat (odchyt, transport a podobně) 
5. Rada města Slavkova u Brna navrhuje vyčlenit v rozpočtu města na rok 2006 náklady 
TSMS resp. Města spojené s problematikou odchytu a umístěním opuštěných zvířat.  

4.13.   IRC – zpráva o činnosti IRC za období od 1.4. do 30.6.2005  

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

4.14.   SBD Žuráň – upozornění – urgence – sklepní prostory na ul. Polní  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala a postoupí tuto informaci na představitele VaK, a.s.  

 
4.15.   Návrh nové úrokové sazby ke Smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 26.9.2000  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna pověřuje Ing. Ivana Charváta, místostarostu města a Ing. Jiřího 
Matyáše, člena RM dalšími jednáními v této věci včetně rozhodnutí o volbě úrokové sazby.  

 
4.16. Žádost o patronát nad mezinárodním turnajem Grand Prix d´ Austerlitz v 
pétanque  

Usnesení 
1) Rada města Slavkova u Brna souhlasí se záštitou nad mezinárodním turnajem Grand Prix 



d´ Austerlitz v pétanque. 
2) Rada města Slavkova u Brna schvaluje příspěvek 1.200,- Kč na zakoupení poháru k turnaji 
„O pohár města Slavkova“.  

 
4.17.   Virtual-zoom s.r.o. – nabídka na zpracování prohlídky města Slavkov virtuální 
realitou  

Usnesení: 
Rada  města  Slavkova u Brna nepřijímá nabídku firmy Virtual-zoom s.r.o.  

 
4.18.   SPRINT made in publicity – žádost o souhlas s použitím znaku Města  

Usnesení: 
Rada  města  Slavkova u Brna souhlasí s použitím znaku města pro SPRINT made in 
publicity.  

   

 
5.2. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o nabídce propagace v brožuře Cestujeme po 
Moravě – Aspida, s.r.o.  

 
5.3. 
Pan Zdeněk Pavlík informoval o připravované knize map obcí a měst JMK zpracované firmou 
PF Art, s.r.o.  

 
5.4. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o potěšitelných statistikách zaslaných Mgr. Jiřím 
Blažkem v souvislosti s výrazným nárůstem čtenářů v městské knihovně. Členové rady města  
ocenili úsilí Mgr. Blažka.  

4.19. Žádost o přechod nájmu při opuštění společné domácnosti nájemcem bytu – 
Milena Hofírková   

Usnesení: 
Rada  města schvaluje žádost paní Mileny Hofírkové, trvale bytem Polní 1444,  Slavkov u 
Brna, o přechod nájmu při opuštění společné domácnosti nájemcem bytu  a ukládá odboru 
BTH zajistit s ní uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7,  Polní 1444,  Slavkov  u  Brna,  s 
platností od 1. 8. 2005 na dobu neurčitou.  

 
4.20.  Žádost o převod práv a povinností – Jan Pelcová  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o půjčce ze dne 9. 3. 2000 z 



paní Jany Pelcové, nyní Novákové, bytem Litavská 1486, Slavkov u Brna, na paní Veroniku 
Jonášovou, bytem Zborovská 26, Slavkov u Brna, a v případě uvedeného převodu práv a 
povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1 s paní Veronikou Jonášovou, 
bytem Zborovská 26, Slavkov u Brna, která bude platná od 1. 8. 2005.  

 
4.21. Žádost o zvýšení měsíční platby za úklid na DPS  

Usnesení: 
Rada  města schvaluje zvýšení měsíční platby za úklid na Domě s pečovatelskou službou, 
Polní 1444, Slavkov u Brna, pro paní Svatavu Čermákovou od 1. 8. 2005.  

 
4.22. Poskytování PS a její úhrada občany, kteří nemají trvalý pobyt na území města  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna neschvaluje poskytování pečovatelské služby i občanům, kteří 
nemají trvalý pobyt na území města za stejných podmínek, jako občanům města Slavkova u 
Brna a doporučuje těmto občanům přihlásit se k trvalému pobytu ve městě.  

   

   

   

4.23. Výběr dodavatele – ZŠ Tyršova  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna : 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu stávající NTL plynové kotelny a instalací 
nového zdroje vytápění stávající tělocvičny v budově ZŠ Tyršova čp. 977  ve Slavkově u 
Brna s firmou TERMO CZ, s.r.o., Koláčkovo náměstí 681, 684 01 Slavkov u Brna , IČ: 
25535561 za podmínky schválení financování v ZM.  

 
5.5. 
Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení společné 
požární jednotky (SDH) s obcí Vážany nad Litavou.  

5.6. 
Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák seznámil členy rady s poděkováním Dr. Erica Stracha z 
Liverpoolu městu za vytvoření  expozice židovského osídlení v objektu bývalé židovské školy 
na Koláčkově náměstí a za celý průběh dne při slavnostním otevření expozice dne 5.6.2005.  

 
 



5.7. 
Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák seznámil členy rady města s poděkováním Muzejní a 
vlastivědné společnosti v Brně za dar, který město poskytlo na vydávání Vlastivědného 
věstníku moravského.  

 
5.8. 
Rada města nepřijímá nabídku firmy Turistické známky s.r.o. na vytvoření Výroční turistické 
Známky k 200. Výročí bitvy u Slavkova.  

 
5.9. 
Rada města stanovuje dobu trvání veřejnoprávní smlouvy s Městem Šlapanice pro zajištění 
městské policie na dobu do 31.12.2006.  

   

5.11. 
Místostarosta města Ing. Ivan Charvát informoval o průběhu jednání s ředitelem ÚP ve 
Vyškově, Ing. Markem a s majitelkou pozemků pí. Dvořákovou v souvislosti s bývalou 
správní budovou Agroklasu na Brněnské 727. Dále seznámil členy rady s návrhem 
bezbarierového vstupu do objektu, který zpracoval Ing. arch. Havlíček.  

 


