
Usnesení z 51. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 27.6.2005 v 15:30 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 50. 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: 
4.4.2. z 39. schůze RM – 22.11.2004 
5.1.2. z 42. schůze RM – 24.1.2005 
3.7. z 43. schůze RM – 7.2.2005 
2.2.a)3), 2.2.a)4) z XX. mimořádné schůze RM – 11.4.2005 
4.40. z 47. schůze RM – 18.4.2005 
2.8., 2.5., 3.1. z XXI. mimořádné schůze RM – 10.5.2005 
5.5., 4.5., 4.7., 4.9.2., 4.12., 4.15.1., 4.16.1., 4.16.2., 4.17., 4.19. z 49. schůze RM – 16.5.2005 
2.1. z XXII. mimořádné schůze RM – 27.5.2005 
4.7.2., 3.2.1., 3.2.2., 5.2., 4.1.1., 4.1.2., 4.2., 4.3., 4.5., 4.9., 4.12.1., 4.12.3., 4.13., 4.14., 4.16., 
4.17., 4.18., 5.7.2. z 50. schůze RM – 30.5.2005 
2.1., 2.2., 2.4., 3.7. z XXIV. mimořádné schůze RM – 13.6.2005 
2.1.-1. odrážka, 2.2. z XXV. mimořádné schůze RM – 17.6.2005  
• doplňuje termín u bodů č. 4.12.4.  a 5.5. – 50. schůze RM – 30.5.2005 – T.: 11.7.2005 
doplňuje termín u bodu č. 3.3. z XXIV. mimořádná schůze RM – 13.6.2005 – T.: 30.6.2005 
• vypouští ze sledování bod: 
4.13.-4. odrážka z 46. schůze RM – 4.4.2005 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.   Pracovní program přípravného výboru Vzpomínkových akcí 2005  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere předložený pracovní program na vědomí a ukládá 
přípravnému výboru: 
1) předložit radním města Slavkov u Brna návrh průběhu Vzpomínkových akcí 2005 na území 
města Slavkova do 31.7.2005, 
2) předložit Radě města Slavkov u Brna podrobný program průběhu Vzpomínkových akcí 
2005 na území města Slavkova do 30.8.2005 tak, aby mohl být tento materiál projednán na 
prvním zasedání RM v měsíci září.  

 
4.1.   HM – Informace o poptávce pronájmu zámku v období vzpomínkových akcí  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna bere předloženou zprávu na vědomí. 
2. Rada města ve Slavkově u Brna ukládá přípravnému výboru připravit návrh řešení účasti 
vojenských jednotek CENS na Napoleonských dnech v létě tohoto roku. T.: 1.7.2005  

 
 



4.2. Řešení dopravy v ulici Sušilova ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a stanovuje jako 
nejvhodnější k rozpracování variantu „B“ – obousměrná komunikace s oboustrannými 
chodníky, pravostranným parkovacím pruhem a levostranným zeleným pruhem.  
4.3.   Schválení záměru opravy Zámecké Černé kuchyně  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a schvaluje nájemci panu 
Milanu Hrazdílkovi záměr opravy odpadů, vodoinstalace, omítek, obkladů a dlažeb v 
Zámecké Černé kuchyni a Panské lázni v požadovaném rozsahu.  

4.4.   Hradební zeď v ulici Hradební ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna nedoporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji 
pozemků parc.č.167 zahrada o výměře 152 m2  a parc.č.168 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 100 m2 v  k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví pana Arnošta 
Urbana, bytem Čelakovského 1302,  Slavkov u Brna. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ připravit záměr využití pozemků ve prospěch 
města.  

 
4.5.   Projednání žádosti o zřízení zpevněné plochy pro stání osobního vozidla v ulici 
Čelakovského ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
2. Nedává souhlas Ing. Jiřímu Schneiderovi, vlastníku nemovitosti čp. 639 v ulici 
Čelakovského ve Slavkově u Brna k vybudování zálivky pro stání osobního vozidla u místní 
komunikace před domem čp. 639 v ulici Čelakovského ve Slavkově u Brna.  
3. Souhlasí s tím, aby si Ing. Jiří Schneider vybudoval odstavné stání pro jedno osobní vozidlo 
na pozemku p.č. 1806 na travnaté ploše za chodníkem souběžným s vozovkou před domem 
čp. 639 v ulici Čelakovského ve Slavkově u Brna.  

 
4.6.   Oprava balkónů Zlatá Hora čp. 1357, 1358  

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

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

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 4/2005 z jednání komise pro výstavbu města 
Slavkova u Brna  na vědomí.  



 
 

4.8.   Pozemek parc. č. 2637/7 v k.ú. Slavkov u Brna – pronájem firmě Lohmann-
Rauscher, s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna  souhlasí s postupem navrženým ve zprávě a ukládá odboru 
IR předložit  konečné znění nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č.2637/7 v k.ú. 
Slavkov u Brna radě města k odsouhlasení.  

   

   

4.9.   Pronájem pozemku parc. č. 3067 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 17940 
m2  

Usnesení: 
     Rada města ve Slavkově u Brna  dává souhlas k vypracování návrhu nájemní smlouvy o 
pronájmu pozemku parc.č.3067 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 17940 m2 se 
společností TOMAS holding, a.s., Dražovice 91 IČO: 26947765 za účelem  zřízení 
stavebního dvora pro recyklaci stavební suti od 1.10.2005 na dobu 5 let s možností 
prodloužení nájmu, za roční nájemné ve výši 40.000,- Kč s tím, že do smlouvy bude zahrnut 
závazek smluvních  cen za služby prováděné pro Město Slavkov u Brna. Veškerá povolení 
spojená s provozem zařízení si zajistí nájemce.  

 
4.10. Návrh rozpočtového opatření RO č. 6-7/2005  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření č.6-
7/2005-soubor RO‘‘bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení  následující 
rozpočtová opatření: 
RO č.6 - dotace KÚ JMK pro Historické muzeum: 
- v  příjmech: 
       zařazení nové položky  – přijatá dotace z rozpočtu KÚ JMK v částce 200.000,- Kč 
       ve výdajích : 
- zařazení nové položky – Historické muzeum ve výši 200.000,- Kč 
 RO č. 7 – ,,Výchovně rekreační tábor pro děti“ 
- v  příjmech: 
       zařazení nové položky - přijatá dotace z rozpočtu KÚ JMK v částce 18.000,- Kč  
1) ve výdajích : 
       zařazení nové položky – ,,Výchovně rekreační tábor pro děti“ ve výši 18.000,- Kč  

 
4.11.   Stadion  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna pro projednání zprávy „Stadion“ bere na vědomí stav čerpání 
v položce č. 103 rozpočtu města  „Stadion“.  

 
 

 

4.12.   Veřejná sbírka – židovské muzeum  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna schvaluje konání veřejné sbírky dle zák. č.117/2001 Sb., o 
veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, konané v době od 1.7.2005 do 30.6.2008 za 
účelem shromáždění finančních prostředků na  udržování, podporu a rozvoj nemovitosti 
bývalé židovské školy na Koláčkově náměstí a expozice k židovskému osídlení ve Slavkově u 
Brna v ní umístěné.  

 
4.13.   Insignie - dodatek  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení insignií města ze dne 
15.4.2004 mezi městem a ak. sochařem André Víchou v předloženém znění. Financování 
bude realizováno z položky č. 98 Propagace města.  

 
4.14.   Změna nařízení města 4/2004  

Usnesení: 
Rada města vydává v předloženém znění nařízení města, kterým se odsune účinnost nařízení 
města č. 4/2004 k 1.4.2006.  

 
4.15.   Stadion - výpůjčka  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a o úpravě některých vzájemných vztahů 
mezi městem a Sportovním klubem - SK Slavkov u Brna, ve znění předloženém na 50. schůzi 
dne 30.5.2005 k bodu 4.12.  

 
4.16. Pronájem nebytových prostor – Jamak, s.r.o.  

Usnesení 
1.   Rada města schvaluje pronájem kuchyňských a jídelních prostor o celkové výměře 204,35 
m2 v objektu Domu s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna, firmě Jamak s.r.o., 
Mateří 17, Brno, a to od 1. 7. 2005 za účelem výroby jídel a poskytování stravovacích služeb. 
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na 
DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna, s firmou Jamak, s.r.o., Mateří 17, Brno, s platností od 1. 7. 



2005 a nájemné stanovuje takto:   
- jídelna – 402,- Kč/m2/rok  
- výdej jídel, sklady a varny - 240,-Kč/m2/rok 
- ostatní – 160,- Kč/m2/rok  
3.   Rada města po projednání financování odkupu movitých věcí schvaluje odkoupení 
movitých věcí  (z prostředků VHČ) a podepsání kupní smlouvy ve výši 74.726,- Kč s JUDr. 
Arnoštem Malíkem, správcem konkurzní podstaty úpadce Agroklasu a.s., Brněnská 727, 684 
12 Slavkov u Brna.  

 
4.17.   Změna nájemce ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 7/2004 – MUDr. 
Zdenka Koldová  

Usnesení: 
1. Rada  města  souhlasí  se  změnou názvu nájemce Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 
7/2004 ze dne 30. 12. 2004 v objektu polikliniky č.p. 551 na ulici Malinovského ve Slavkově 
u Brna. 
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v objektu polikliniky č.p. 551 na ulici Malinovského ve Slavkově u Brna se zapracováním 
změny názvu nájemce, s MUDr. Zdenkou Koldovou, bytem Zahradní 2, Vyškov, na pronájem 
ordinace pro účely provozování alergologické ambulance.  

4.18.   Změna nájemce ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor – Bc. Ilona Grabovská  

Usnesení: 
1. Rada  města  souhlasí  s ukončením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 5. 
5. 2005 v objektu Brněnská 727, Slavkov u Brna, která byla sepsána s Bc. Ilonou 
Grabovskou, bytem Rašovice 54, 685 01,  ke dni 30.6.2005. 
2. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu 
Brněnská 727, Slavkov u Brna s firmou Sky Blue, s.r.o., Rašovice 54, 685 01, IČ: 26968291, 
s platností od 1. 7. 2005.  
3. Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v objektu Brněnská 727, Slavkov u Brna s firmou Sky Blue, s.r.o., Rašovice 54, 685 01, IČ: 
26968291, s platností od 1. 7. 2005.  

 
4.19.   Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Miroslav Šimek  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy panu Miroslavu Šimkovi, bytem 
Fügnerova 110, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce tří let, do 31. 7. 2008. 
2. Rada  města ukládá odboru BTH zajistit vypracování nájemní smlouvy s panem 
Miroslavem Šimkem na byt č. 1, Fügnerova 110, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v 
délce tří let, do 31. 7. 2008.  

 
4.20.   Žádost o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu – Milada Horáčková  

Usnesení: 
1) Rada města schvaluje žádost paní Milady Horáčkové, trvale bytem sídliště Nádražní 1158, 



Slavkov u Brna, o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu. 
2) Rada města ukládá odboru BTH zajistit s paní Miladou Horáčkovou uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 8, sídliště Nádražní 1158, Slavkov u Brna, s platností od 1. 7. 2005 na dobu 
neurčitou.  

 
 

 

4.21.   Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory – Bond marketing, s.r.o.  

Usnesení: 
4. Rada města souhlasí s prodloužením smlouvy o pronájmu nebytových prostor na bývalé 
sklady CO v objektu Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, s firmou Bond marketing, s.r.o. 
Slavkov u Brna,  s platností od 1. 7. 2005 na dobu určitou v délce 12 měsíců, tj. do 30. 6. 
2006. 
5. Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování dodatku ke smlouvě o pronájmu 
nebytových prostor na bývalé sklady CO s firmou Bond marketing, s.r.o. Slavkov u Brna, s 
platností od 1. 7. 2005 na dobu určitou v délce 12 měsíců, tj. do 30. 6. 2006.  

 
4.22.   Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Julie Pintyeová  

Usnesení: 
- Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Julii Pintyeové, bytem Zlatá 
Hora 1227, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce jednoho roku, do 30. 6. 2006.  
- Rada  města ukládá odboru BTH zajistit vypracování nájemní smlouvy s paní Julií 
Pintyeovou na byt č. 12, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce 
jednoho roku, do 30. 6. 2006.  

 
4.23.   Přidělení bytu č. 1, sídl. Nádražní 1193 – spojeno s úhradou dlužného nájemného  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje následující pořadí pro přidělení bytu č.1, I.kategorie v sídlišti 
Nádražní 1193, Slavkov u Brna. 
4. Jiří Ondráček, Zlatá Hora 1244, Slavkov u Brna, 
5. Renata Ruslerová, ČSA 533, Slavkov u Brna, 
6. Leona Zuzáková, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, 
7. Olga Vykoukalová, Vážany nad Litavou 215, 
8. Kateřina Žahourková, ČSA 1162, Slavkov u Brna. 
2. Rada města přiděluje byt č.1, I.kategorie v sídlišti Nádražní 1193, Slavkov u Brna, panu 
Jiřímu Ondráčkovi, bytem Zlatá Hora 1244, Slavkov u Brna, s podmínkou úhrady dlužného 
nájemného ve výši 320 083,- Kč v termínu splatnosti do 31.7.2005. Nájemní smlouva s 
panem Jiřím Ondráčkem bude uzavřena s platností od 1.8.2005 na dobu určitou v délce trvání 
1 roku, tj. do 31.7.2006 a nájemné se stanovuje ve výši 29,26 Kč/m2. Pokud pan Ondráček 
podmínku úhrady dlužného nájemného nesplní, nastupují na jeho místo další podle pořadí 
schváleného radou města v bodě 1.  



   

4.24.   Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Soňa Chaloupková  

Usnesení: 
- Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Soni Chaloupkové, bytem 
Fügnerova 110, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce tří let, do 30. 6. 2008.  
- Rada  města ukládá odboru BTH zajistit vypracování nájemní smlouvy s paní Soňou 
Chaloupkovou na byt č. 2, Fügnerova 110, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce tří 
let, do 30. 6. 2008.  

 
4.25.   Stanovisko pro Vězeňskou službu České republiky – Jaroslav Mikulík  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání předložené zprávy ve věci stanoviska pro 
Vězeňskou službu České republiky, nedoporučuje případné udělení nejvyšší kázeňské 
odměny (přerušení výkonu trestu odnětí svobody) Jaroslavu Mikulíkovi.  

 
4.26.   Poradna pro rodinu (RP) – uzavření smlouvy na 2. pol. 2005  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna  schvaluje uzavření smlouvy uvedené v příloze č. 2  s Centrem 
sociálních služeb Vyškov, o.p.s., o poskytování služeb  Poradnou  pro rodinu, manželství a 
mezilidské  vztahy Vyškov  ve  spádovém  území  obce s rozšířenou  působností.  

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

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje, poskytnout Asociaci rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR - Klub Paprsek Vyškov, finanční příspěvek na rehabilitační pomůcky 
ve výši 1 500,- Kč z položky na humanitární účely.  

 
4.28.   Žádost o povolení výjimky zřizovatelem školy  

Usnesení: 
Rada města projednala a  povoluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Zvídálek, Slavkov u 
Brna na školní rok 2005/2006 ve třídách: 
1A Berušky – výjimka na 1 dítě, celkem 25 dětí ve třídě, 
2A Kuřátka – výjimka na 1 dítě, celkem 25 dětí ve třídě, 
3A Koťátka – výjimka na 1 dítě, celkem 25 dětí ve třídě.  

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



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna žádost odkládá a zve představitele TJ Sokol Slavkov na 
schůzi Rady města dne 18.7.2005.  

5.2. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ a  TSMS předložit soupis prací schválených 
městem, které realizoval nájemník na městském koupališti v roce 2005. T.: 13.7.2005  

 
 

4.31. Kotelna ZŠ Tyršova  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna projednala havarijní stav kotelny na ZŠ Tyršova. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ připravit technické podmínky řešení a 
připravit způsob financování v roce 2005. 
3) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá odboru BTH oslovit následující firmy:  
a) TERMO CZ, s.r.o., Koláčkovo náměstí 681, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 25535561 
b) VODA-PLYN-TOPENÍ CHVATÍK, Chvatík Roman, 683 31 Kučerov 123, IČ: 46985573 
c) TRASKO,  a.s., Drnovská 2, 682 01  Vyškov , IČ: 25549464 
4) Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje komisi na posouzení nabídek ve složení: Ing. 
Ivan Charvát, Ing. Jiří Doležel, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Petr Lokaj, pí. Květoslava 
Novotná. 
Náhradníci: Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Marie Drápalová, Ing. Jiří Černý, Ing. Miroslav 
Zavadil, Ing. Jan Reichl.  

 
4.32. Žádost o prodloužení podnájemní smlouvy  

Usnesení: 
Rada  města  vyhovuje žádosti   pana   Vlastimila   Lysáka,   bytem Zlatá Hora 1228, Slavkov 
u Brna, a souhlasí s prodloužením podnájemní smlouvy na byt č. 2, Zlatá Hora 1228, Slavkov 
u Brna, pro paní Jaroslavu Pospíchalovou do 31.12.2005.  

 
4.33. Žádost o přidělení krizového bytu na DPS  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nesouhlasí s přidělením krizového bytu na Domě s 
pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna, manželům Karlu a Miladě Brückovým, 
Nerudova 1143, Slavkov u Brna.  

 
4.34.   Smlouva o provedení veřejné dražby  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje uzavření smlouvy o provedení veřejné dražby 
dobrovolné mezi městem a ROYAL SEAL, s.r.o., se sídlem Merhautova 173, 613 00 Brno, 



IČ: 26218569 v předloženém znění a ukládá funkcionářům města dojednat termín konání 
dražby a zajistit před konáním dražby přiměřenou inzerci nad rámec inzerce zajištěné 
dražebníkem.  

 
5.3. 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zvýhodněným nájemným za pronájem sálu 
Bonaparte pro firmu Orionreal spol. s r.o. v rámci Grand Prix Austerlitz 2005-mezinárodní 
výstavu vín konanou 13. 8.2005. 
Rada města souhlasí se zařazením této akce do programu letních napoleonských dnů, čímž se 
tato akce objeví na všech tiskových výstupech a programech. 
Rada města souhlasí se zakoupením jednoho poháru pro udělení ceny „Starosty města 
Slavkova u Brna“z položky „propagace města“.  

 
5.4. 
Rada města bere na vědomí poděkování Diakonie Broumov za uspořádání sbírky oděvů 
městem a neschvaluje poskytnutí finančních prostředků pro Diakonii.  

 
5.5. 
Rada města nesouhlasí s objednávkou prezentace v Turistickém informačním magazínu TIM.  

5.6. 
1)   Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí děkovný dopis Jeffa Cohena, prezidenta 
„Nottingham Progressive Jewish Congregation“ týkající se otevření expozice v bývalé 
židovské škole na Kolačkově náměstí. 
2) Rada města vyslovuje poděkování velvyslanci státu Izrael v ČR panu Arthuru Avnonovi za 
jeho účast na slavnostním otevření expozice v bývalé židovské škole na Kolačkově náměstí. 
3) Rada města vyslovuje poděkování členům sdružení „Friends of Austerlitz“ za jejich účast 
na slavnostním otevření expozice v bývalé židovské škole na Kolačkově náměstí.  

 
5.7. 
Rada města schvaluje služební cestu Ing. Barbary Macháčkové do francouzského družebního 
města Darney ve dnech 29.6.-2.7.2005 namísto původně nominovaného Ing. Jiřího Kučery.  

 
5.8. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje uvolnění částky 11.900,-Kč z položky Propagace 
města na prezentaci v publikaci Jihomoravský kraj vydávaný firmou Proxima Bohemia s.r.o.  

 
5.9. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou FDA Bezpečnostní 
služba, s.r.o. na ostrahu objektu stadionu.  



 
5.10. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna pověřuje funkcionáře jednáním o hasičském sboru ve 
Slavkově u Brna.  

 
5.11. 
Usnesení: 
1)   Rada města ve Slavkově u Brna projednala připomínku občanů, že při zvýšeném tlaku v 
kanalizačním systému dochází ke zpětnému nátoku z kanalizačního přivaděče do nemovitostí. 
2)   Rada města ve Slavkově u Brna ukládá zástupci města ve VaK, a.s. projednat předmětnou 
stížnost na jednání příslušného orgánu VaK, a.s.  

 
5.12. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s Českou 
pojišťovnou, a.s.  v budově na ulici Brněnská 727 k 30.6.2005.  

 


