Usnesení z XXIV. mimořádné schůze rady města konané dne 13.6.2005 ve 18:00 hodin v
kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna
2.1. Program letních napoleonských dnů
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna projednala zprávu předloženou přípravným výborem: „Nástin
choreografie Napoleonských dnů 13.-14.8.2005 ve městě a v zámeckém areálu ve Slavkově u
Brna“ a souhlasí s jejím předložením v jednání ZM dne 20.6.2005.
2.2. Prodej objektu bývalé zvláštní školy Tyršova č.p. 500 – Jinlong. s.r.o
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města nedát souhlas k prodeji
objektu bývalé zvláštní školy v ulici Tyršova - budova s číslem popisným 500, způsob využití
bydlení, na pozemku parc.č.1704 a pozemků parc.č.1704, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 525 m2 a parc.č.1705 zahrada o výměře 663 m2 formou přímého prodeje společnosti
Jinlong, s.r.o., Brněnská 96, Slavkov u Brna za cenu určenou odborným odhadem tržní ceny
ve výši 1,700.000,-Kč.

2.3. Projednání žádosti společnosti PRELAX spol. s.r.o. Přerov – pódium pro letní
posezení před objektem Bonaparte
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna nedává souhlas společnosti PRELAX spol. s r.o., Za Mlýnem 2,
750 00 Přerov k vybudování dřevěného pódia o rozměrech 10x2,5 m na travnaté ploše před
vchodem do Společenského a sportovního centra BONAPARTE na Palackého náměstí ve
Slavkově u Brna, které by sloužilo k umístění letního posezení.

2.4. Směna pozemků s p. Martinem Doubkem – upřesnění usnesení
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města změnit svoje usnesení k
bodu č.4.18 z X.zasedání ZM konaného dne 21.3.2005 v bodě č.1 takto:
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje směnu poloviny pozemku parc.č.340/1 o
výměře cca 2300 m2 (přesnou výměru a nové parcelní číslo určí geometrický plán před
uzavřením směnné smlouvy) a pozemků parc.č.340/2 o výměře 96 m2, parc.č.2719/4 o
výměře 2248 m2, parc.č.2719/5 o výměře 225 m2 a parc.č.2718 o výměře 39 m2 z vlastnictví
pana Martina Doubka, Jiráskova 1180, Slavkov u Brna (1/4) a společnosti M plus, s.r.o.
Palackého nám.67, Slavkov u Brna (3/4) za část pozemku parc.č.2733/4 o výměře cca 7000
m2 a celé pozemky parc.č.2734 o výměře 1711 m2 a budovu bez č.p./č.e. na pozemku
parc.č.2734, technické vybavení (objekt bývalé ČOV určený k demolici) a parc.č. 2732/3 o
výměře 1466 m2 z vlastnictví Města Slavkov u Brna. Náklady spojené se směnou
(vypracování geometrického plánu, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN)
uhradí p.Martin Doubek.
Bod č.2 zůstává beze změn.

2.5. IRC – Návrh do rady – řešení účasti na veletrzích cestovního ruchu v r. 2006
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje účast města Slavkova u Brna na veletrhu
Regiontour v Brně (12.-15.1.2006).

2.6. Schválení nového umístění parkovacích míst pro bytový dům
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna projednala zápis č. 5/2005 z mimořádného jednání komise
pro výstavbu města Slavkova u Brna konané dne 13.6.2005 a souhlasí s předloženým
návrhem takto:
- ponechat počet státní v severní části na parcele č. 2690/98 (12 míst),
- dořešit umístění popelnicových nádob pro obytný dům,
- vyústit chodník podél domu na komunikaci v severní ploše.

2.7. TSMS – hřbitov
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna ukládá řediteli TSMS předložit zprávu o provozu městského
hřbitova s členěním na skutečné úkoly, jež musí být trvale zajištěny (hrobník, vysypané cesty,
návrh opravy venkovní zdi, oprava kříže nad vstupní branou, jižní vchod). T.: 31.7.2005
3.2.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna schvaluje žádost o poskytnutí finanční částky SK Slavkov u
Brna.
3.3.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s podáním žádosti TSMS na Úřad práce ve Vyškově ve
věci přiznání finanční dotace na nového zaměstnance do organizační struktury TSMS v
souvislosti s pořízením fotbalového stadionu do majetku města Slavkova u Brna.
3.4.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Šlapanice na
zajištění služeb městské policie (350 Kč/hod. – strážník).
3.5.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna doporučuje Zastupitelstvu města Slavkova u Brna udělit stolní
medaile ( čl. II Medaile města, odst. 1) - Pravidla používání insignií města) panu Jaromíru
Seifertovi.

3.6.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s užitím znaku města pro p. Stanislava Šidu,
Orionreal spol. s r.o. – Moravská banka vín Brno, v rámci mezinárodní výstavy vín Grand
Prix Austerlitz 2005.
3.7.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí „Soubor strojů a zařízení – jídelna Slavkov u
Brna„ předložený JUDr. Arnoštem Malíkem, správcem konkursní podstaty Agroklas a.s., a
ukládá FO připravit návrh způsobu financování.

3.8.
Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval o ukončení termínu přihlášek do výběrového
řízení na vedoucí BTH. Tajemník prodlouží termín pro malý počet přihlášených.

