
Usnesení z 50. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 30.5.2005 v 18:00 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 
    
       
5.1. 
Členové rady města diskutovali s panem Miroslavem Jandorou záležitosti týkající se 
organizování letních Napoleonských dnů a zimních vzpomínkových akcí.  

 
3.1. Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2004  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti 
při Městském úřadě ve Slavkově u Brna a vyslovuje poděkování Sboru za několikaletou práci 
pro občany města.  

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 49. 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: 
4.13.2. z 44. schůze RM – 21.2.2005 
4.7. z 45. schůze RM – 7.3.2005 
4.24.2., 4.39. z 47. schůze RM – 18.4.2005 
4.13.3., 4.14. z 48. schůze RM – 2.5.2005 
2.1., 2.3., 2.4., 2.6., 2.11. z XXI. mimořádné schůze RM – 10.5.2005 
4.11.2., 4.13., 4.4., 4.8., 4.10.3., 4.14.3., 4.15.2., 4.24. z 49. schůze RM – 16.5.2005 
• další úkoly trvají.  

 
3.2.   Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za 1/4 roku 2005  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města 
Slavkova u Brna za 1/4 roku 2005“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ předložit ZM úpravu plánu podnikatelské 
činnosti města na rok 2005.  

 
5.2. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá řediteli TSMS zajistit ve středu 1.6.2005 odvoz 
materiálu pro židovskou expozici ze zámku a od pana Lochmana z Rousínova dle pokynů 
pana Jaromíra Seiferta.  

 
4.1. Návrh rozpočtového opatření RO č. 2/2005 - LSPP  



Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření 
č.2/2005-LSPP‘‘ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit : 
RO č.2/2005 – LSPP:  
- v příjmech : 
zařazení nové položky - dotace KÚ JMK na LSPP – 599.000,- Kč 
zařazení nové položky - dotace od obcí na LSPP – 238.400,- Kč   
-     ve výdajích : 
      zvýšení položky č.102 – LSPP ve výši 837.400,- Kč. 
2. Za podmínky schválení navrhovaného rozpočtového opatření  zastupitelstvem města 
schvaluje rada uzavření Smlouvy o zajištění lékařské služby první pomoci ve správním 
obvodu města Slavkov u Brna ve znění předloženém na jednání XXI. schůze rady města dne 
10.5.2005 k bodu 2.10.  

 
4.2. Návrh rozpočtového opatření RO č. 3/2005  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření č.3-
5/2005“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit: 
RO č.3 - Sociální dávky 
- v příjmech :  
snížení na položce 4112–neinvestiční  přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního 
vztahu o  
24.000,-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 24.000,-Kč. 
RO č. 4 – proluka Husova 
- v příjmech :  
zvýšení položky č.47 – převody z FRR  o částku 360.000,- Kč 
zařazení nové položky – půjčka VHČ v částce 773.000,- Kč  
- ve výdajích : 
zvýšení položky č.83 – výkupy pozemků o 1.100.000,-Kč 
zvýšení položky - Městský úřad o 33.000,- Kč  
RO .č.5 – rekonstrukce střechy a krovu zámku – čerpání úvěru 
- v příjmech :  
zvýšení položky č.44 – zvýšení položky  o částku 7.610.000,- Kč 
zařazení nové položky – limitní dotace – rekonstrukce střechy a krovu   
v částce 7.600.000,- Kč  
- ve výdajích : 
zvýšení položky č.71 – střechy zámku o 15.210.000,-Kč.  

 
4.3.   Fond rozvoje bydlení  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Fond rozvoje bydlení ‘‘bere její 
obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit : 



1) zrušení stávající obecně závazné vyhlášky č.17 o vytvoření a použití účelových prostředků 
,,Fondu rozvoje bydlení“ na území města Slavkova u Brna 
2) úplné znění pravidel Města Slavkova u Brna o tvorbě a použití účelových prostředků 
,,Fondu obnovy“ nemovitostí na území města Slavkova u Brna  

   

 
4.4.   Poliklinika  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkov u Brna po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí.  
2) Rada města ve Slavkově u Brna stanovuje s platností od 1.1.2006 výši nájemného v 
ordinacích na poliklinice ve výši 900,- Kč/m2/rok s tím, že nájemné za ostatní plochy bude 
navýšeno také o 20 %.  

 
4.5. Vyhláška o systému nakládání s komunálním odpadem a vyhláška o poplatku za 
komunální odpad – plnění usnesení  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna nemá k projednávané zprávě připomínek a doporučuje 
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku o systému nakládání s komunálním 
odpadem  a vyhlášku o poplatcích za svoz komunálního odpadu s doplněním v čl. 11, odst. 1.  

 
4.6.   Podmínky pro stanovení výše úhrady za pobyt dětí ve výchovně rekreačním táboře  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje následující podmínky pro stanovení úhrady za pobyt 
dětí ve výchovně rekreačním táboře: 
- Minimální úhrada  za pobyt dítěte ve výchovně rekreačním táboře bude požadována od 
rodin, kterým jsou vypláceny dávky do sociální potřebnosti. Úhrada bude činit  75 % částky 
na výživu a ostatní základní osobní potřeby dítěte ve věku od 10 do 15let v závislosti na délce 
pobytu v táboře. 
- Úhrady za děti z rodin, které nejsou dopláceny do sociální  potřebnosti, budou  
diferencovány  v závislosti na výši příjmů a životním minimu rodiny. 
Pokud příjmy rodiny dosahují částky  1,0 – 1,2 násobku ŽM,  zvýší se minimální úhrada o 
100 Kč 
                   1,2 – 1,5        o 200 Kč 
  1,5 – 1,8        o 300 Kč 
  1,8 – 2,0        o 400 Kč 
   nad  2,0         o 500 Kč.  

 
4.7.   Stanovisko OSV k prodloužení nájemní smlouvy pí. Jeřábkové Jaroslavě  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna bere zprávu  o sociální situaci rodiny na vědomí. 
2. Rada města Slavkova u Brna souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Jaroslavě 



Jeřábkové, bytem Sídliště Nádražní 1153, Slavkov u Brna, do  30.9. 2005.  
3. Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ podat informaci na první schůzi RM v září.  

   

4.8.   Zápis z jednání komise pro výstavbu města Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 3/2005 z jednání komise pro výstavbu města 
Slavkova u Brna na vědomí.  
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá řediteli TSMS sestavit seznam závad na 
objektovém mobiliáři a stavebních konstrukcích ve městě. T.: 31.7.2005  

 
4.9.   Převod technického zhodnocení kotelny v budově ul. Malinovského čp. 280  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje dodatek č.1 k dohodě o provedení a převodu 
technického zhodnocení budovy čp.280 na ulici Malinovského ve Slavkově u Brna mezi 
Městem Slavkov u Brna a Československé provincie Chudých školských sester naší Paní ze 
dne 24.6.2004.  

 
4.10. Plnění usnesení z 49. schůze Rady města vedené pod bodem 4.24. ve věci návrhu 
řešení opravy cesty kolem zámeckého parku v ulici Čs. Červeného Kříže  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy bere tuto na vědomí a 
ukládá: 
- Historickému muzeu zabezpečit realizaci provizorního zabezpečení zdiva vodního příkopu  
- TSMS provést úpravu povrchu  komunikace podél západní zdi zámeckého parku dosypem 
štěrku nebo jiného vhodného inertního materiálu. 
- Městskému úřadu při přípravě rozpočtu na rok 2006 zahrnout do plánu realizaci odvodnění 
ploch podél zámecké zdi.  

 
4.11. Žádost stavebníků na ulici Sadová ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nemůže vyhovět předložené žádosti z důvodu nepřijetí 
Městem Slavkov u Brna podmínek uložených stavebníkům orgánem státní správy (jedná se o 
podmínky stanovené stavebníkům před povolením výstavby).  

   

4.12. Koupě a výpůjčka – STADION  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje uzavření předložené kupní smlouvy mezi městem a Sportovním 
klubem - SK Slavkov u Brna o koupi části areálu stadionu (vlastníci SK). 



2. Rada města schvaluje předložený návrh Smlouvy o výpůjčce a o úpravě některých 
vzájemných vztahů. 
3. Rada města ukládá městskému úřadu neprodleně po podání návrhu na vklad práv podle 
uzavřené kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto usnesení zveřejnit záměr na poskytnutí koupených 
nemovitostí do výpůjčky Sportovnímu klubu - SK Slavkov u Brna a následně předložit návrh 
Smlouvy o výpůjčce a o úpravě některých vzájemných vztahů radě města ke schválení. 
4. Rada města v souladu s nabytím stadionu do majetku města pověřuje fyzickým převzetím 
uvedených nemovitostí a jejich následnou správou TSMS.  

 
4.13.   Užívání pozemků – manželé Szufnarowští  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření dohody o užívání pozemků mezi městem a manželi RNDr. 
Pavlem a MUDr. Zdeňkou Szufnarowskými v předloženém znění.  

   

4.14.   Splátkový kalendář - Agroklas  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři mezi městem a správcem 
konkurzní podstaty Agroklas, a.s., v předloženém znění.  

 
4.15.   Plnění usnesení k bodu č. 4.15. – 49. schůze RM ze dne 16.5.2005 – nájemní 
smlouva – Myslivecké sdružení Kozorožec  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem pozemků 
parc.č.347/1 orná půda o výměře 5558 m2;  parc.č.347/9 orná půda o výměře 4155 m2;  
parc.č.347/4 orná půda o výměře 37262 m2; parc.č.350 ostatní plocha o výměře 5320 m2;  
parc.č.351/3 příkop o výměře 1914 m2 a   části pozemku parc.č.3029 sad o výměře cca 11000 
m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna Mysliveckému sdružení Kozorožec, Nerudova 269, Slavkov u 
Brna s úpravou v čl. III. a v čl. V.  

 
4.16. Pozemek parc.č. dle PK 1433/1 v k.ú.Slavkova u Brna  - žádost Římskokatolické 
farnosti Slavkov u Brna  o bezúplatný převod  

Usnesení 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města nedát souhlas k převodu 
pozemku parc.č.dle PK 1433/1 v k.ú. Slavkov u Brna z majetku města Slavkov u Brna do 
vlastnictví Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna s odkazem na §29 zákona č.229/1991 Sb. 
v platném znění.  

 
4.17. Prodej pozemku parc.č.3593 zahrada o výměře 1279 m2 v lokalitě Vinohrady v 
k.ú. Slavkov u Brna – plnění usnesení X.řádného ZM ze dne 21.3.2005 k bodu č.4.23  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města nedát souhlas k prodeji 
pozemku parc.č.3593 zahrada o výměře 1279 m2 v lokalitě Vinohrady v  k.ú. Slavkov u Brna.  

 
4.18. Prodej pozemků v lokalitě Špitálská – jezdecký areál  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města: 
1. nedát souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s panem Pavlem Zieglerem, 
Kotvrdovice 108 a paní Samanthou Zieglerovou, Kotvrdovice 108 o prodeji částí pozemků 
parc.č. PK 1709/1 a PK 3581/1 o celkové výměře cca 1700 m2, které jsou specifikovány v 
přiložené mapce, v předloženém znění; 
2. nedát souhlas k prodeji částí pozemků parc.č.dle PK 4500; 3863; 4501 a 4502 a celých 
pozemků parc.č. KN 803; 804/2 ; 758/2; 3073/22 a 807 v k.ú. Slavkov u Brna. 
3. deklarovat záměr prodeje uvedených pozemků v případě dořešení majetkoprávních vztahů 
v lokalitě umožňujících bezproblémovou realizaci záměru žadatelů.  

   

   

 
4.19. Nabídka bezúplatného převodu majetku  

Usnesení: 
Rada města schvaluje bezúplatný převod radiostanic VR 21 a PR 35 podle přiloženého 
seznamu od Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje do vlastnictví města.  

 
4.20.   Dořešení vlastnického práva k pozemkům – manželé Szufnarowští  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá místostarostovi města projednat s vlastníky pozemků 
parc.č.624 a 625/3 směnu pozemků dle varianty B popsané v této zprávě.  

 
4.21.   Veřejnoprávní smlouva  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí informaci o možnosti uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem 
Šlapanice na zajištění služeb obecní policie a doporučuje předložit zastupitelstvu města ke 
schválení.  

 
4.22.   Protinávrh k uzavřené nájemní smlouvě ze dne 22.2.2005 mezi Městem, TSMS a 
manželi Durkovými  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.  



 
4.23. Zápis školských rad  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zápisy č.1/2005 z jednání Školských rad Základní školy Slavkov 
u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov a Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, 
okres Vyškov.  

 
4.24. Oznámení o vyhlášení volných dnů na ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, 
okres Vyškov  

Usnesení: 
Rada města projednala a bere na vědomí zprávu o vyhlášení volných dnů tzv. ředitelského 
volna v době od 27.6. do 30.6.2005 a ukončení školního roku v pátek 24.6.2005 z důvodu 
rekonstrukcí ve školní budově.  

   

4.26.   Schválení služební cesty do družebních města Slawkowa a Darney  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje služební cestu ve dnech od 10. 6. do 12. 6. 2005 do 
polského Slawkowa a ve dnech od 29. 6. do 2. 7. 2005 do družebního města Darney. Služební 
cesty se zúčastní zástupci města Slavkova u Brna.  

 
4.27.  Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z 
volebního období 2002-2006  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a : 
• považuje za splněné body: 
4.5., 4.6.1., 4.6.2., 4.12.2.  z IX. řádného zasedání ZM – 20.12.2004 
3.4.2., 4.6., 4.9., 4.10., 4.30.a), 4.30.b) z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005 
2.1. z 8. mimořádného zasedání ZM – 31.3.2005 
• vypouští ze sledování: 
4.3.  ze VII. řádného zasedání ZM – 21.6.2004 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  

 
4.28. Program XI. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

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

 
4.29. Program 10. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program 10. mimořádného 
zasedání Zastupitelstva města v předloženém znění.  

 
4.30. Památník Terezín – poděkování  

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

   

4.31. Žádost TJ FIDES Brno, oddílu plavání – uspořádání Mistrovství České republiky 
v zimním plavání ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s uspořádáním Mistrovství České republiky v 
zimním plavání dne 15.10.2005 oddílem plavání TJ FIDES Brno na slavkovském koupališti. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna přebírá záštitu nad touto akcí. 
3) Rada města ve Slavkově u Brna pověřuje ředitele TSMS zastupováním Města Slavkov u 
Brna při přípravě této akce.  

   

   

 
4.32.   Jamak s.r.o. - Žádost o pronájem prostor  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí a ukládá MěÚ postupovat standardním  
způsobem.  

   

5.3. 
Rada města ve Slavkově u Brna byla informována o poděkování ZO Českého svazu včelařů 
ve Slavkově za finanční podporu na zakoupení kompresoru.  

 
5.4. 
Rada města ve Slavkově u Brna byla informována o návrhu řešení výstavby nové zdi na 
autobusovém nádraží.  

 
5.5. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna pověřuje TSMS zajištěním odchytu volně pobíhajících psů na 
katastru města.  



   

5.7. 
Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje „Přípravný výbor pro uspořádání Napoleonských 
dní“ a jmenuje jeho členy: Mgr. Petr Kostík, Ing. Ivan Charvát, p. Zdeněk Pavlík, Ing. Jiří 
Doležel, Ing. Jiří Matyáš, Ing. Pavel Dvořák, Mgr. Jana Omar a Mgr. Petr Lukas. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna žádá HM o předložení návrhu scénáře Napoleonských dní. 
T.: 31.5.2005  

 
5.8. 
Usnesení: 
Rada města byla informována Historickým muzeem o problémech, které vznikly působením 
třetího subjektu na spolupráci HM v rámci projektu CK Tomík dětem  

 


