
Usnesení z 49. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 16.5.2005 v 17:00 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
3.1.    Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere po projednání zprávu o činnosti OSV za rok 2004 na 
vědomí.  

 
3.2.   Zpráva o činnosti pečovatelské služby (PS) za rok 2004  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere po projednání zprávu o činnosti Pečovatelské služby – 
organizační složky Města na vědomí.  

 
4.1. Stanovení limitu mzdových prostředků a počtu pracovníků pro rok 2005 
Pečovatelské službě, organizační složce Města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje pro Pečovatelskou službu, organizační složku Města v 
rámci schváleného rozpočtu výdajů pro rok 2005 limit mzdových prostředků pro 4 
pečovatelky z povolání v celkové výši  515  000 Kč.  

 
4.3.   Rozvoz obědů pečovatelskou službou (PS) z kuchyně ZŠ Komenského  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna bere zprávu o možnosti rozvozu obědů PS z kuchyně ZŠ 
Komenského na vědomí. 
2. RM ukládá řediteli ZŠ Komenského informovat občany DPS  o možnostech  a podmínkách 
stravování z kuchyně ZŠ. 
3. RM ukládá vedoucí PS provést v průběhu měsíce září průzkum zájmu občanů o dodávku 
obědů podle jednotlivých dodavatelů.  

   

4.4.   Návrh na schválení přijetí dotace z Jihomoravského kraje  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí účelové finanční 
podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje ve formě dotace na realizaci 
projektu - Výchovně rekreačního tábora a pověřuje starostu Města uzavřením přiložené 
smlouvy.  

4.21. Rozpočet sociálního fondu  



Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání této zprávy schvaluje v předloženém znění: 
- rozpočet sociálního fondu na rok 2005,  
- výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na jednotlivé položky pro OS Pečovatelská 
služba.  

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

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 16 
920,- Kč z položky na humanitární účely: 
1.    Svazu Diabetiků ČR, územní organizaci Slavkov u Brna částku 6 400,- Kč na: 
- úhradu cestovného na preventivní pobyt v Luhačovicích ve výši 1 200,- Kč. 
- na uspořádání 6 lékařských přednášek v průběhu roku  2005 částku 4 000,- Kč   
- na úhradu 25 % nákladů  za kurz obsluhy počítače pro 12 občanů města ve výši 1 200,- Kč 
2. Panu Miloši Derkovi 5 000 Kč na  doplnění a obnovu povinné výstroje nutné k reprezentaci 
ve sledge hokeji. 
3. Občanskému sdružení Vysokoškolští humanisté Praha - částku 5 520,- Kč na úhradu 
nákladů spojených s úhradou  2. roku studia Ousmana Conté z Conakry v rámci projektu 
Adopce afrických dětí na dálku.   

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 48. 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: 
4.6., 4.7., 4.8.1., 4.9., 4.20. z 46. schůze RM – 4.4.2005 
4.20., 4.31. z 47. schůze RM – 18.4.2005 
3.1.2., 4.7., 4.10., 4.11.2., 4.13.2., 4.19.3., 4.20.2. z 48. schůze RM – 2.5.2005 
• vypouští ze sledování: 
4.14.1. z 46. schůze RM – 4.4.2005 
• další úkoly trvají.  

 
3.3.    Zpráva o činnosti komise pro styk se zahraničím za rok 2004 a do května 2005  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu o činnosti komise pro styk se 
zahraničím na vědomí a děkuje členům jednotlivých sekcí za jejich práci.  

 
4.5.   LSPP - obce  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o příspěvku na zajištění lékařské služby první 
pomoci v předloženém znění s obcemi ve správním obvodu města.  



4.7.   Návrh příkazní smlouvy  

Usnesení: 
Rada Města Slavkova u Brna schválila předložený návrh příkazní smlouvy a její podpis.  

 
4.8.   Napoleonská expozice – dokumentace - smlouva  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo s akademickým malířem 
Alexandrem Ulmou, Útěchovská 12, 644 00 Brno, IČ: 42576474. 
4.9. Uvolněný byt č. 1, sídl. Nádražní 1193, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1) Rada města souhlasí pro výběr žadatelů na byt č. 1, sídl. Nádražní 1193, Slavkov u Brna, s 
dlužným nájemným a úhradami za služby spojené s užíváním bytu v celkové výši 320.083,- 
Kč a variantou b), kdy bude vyhlášeno dle Pravidel pro pronájmy bytů nové výběrové řízení.  
2) Rada města žádá bytovou komisi o stanovení pořadí všech žadatelů.  

 
4.10. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  

Usnesení: 
1. Rada města nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Jaroslavě Jeřábkové, bytem 
sídl. Nádražní 1153, Slavkov u Brna. 
2. Rada města ukládá odboru BTH připravit převzetí bytu č. 5, sídl. Nádražní 1153, Slavkov u 
Brna, od paní Jaroslavy Jeřábkové. 
3. Rada  města ukládá MěÚ podat stanovisko ze sociálního hlediska.  

 
4.11.   Dlužné nájemné v bytě č. 7, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1. Rada města nesouhlasí s stažením žaloby na vyklizení bytu  pro manžele Hráčkovy, bytem 
Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna.  
2. Rada města ukládá MěÚ bezodkladně zahájit vymáhání pohledávky města včetně využití 
exekučního řízení.  

 
4.12.   Žádost o schválení výměny bytů mezi občany  

Usnesení: 
Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Romanem Štůskem, Litavská 1498, Slavkov u Brna, 
a Jiřím Odehnalem, Slovanská 1322, Slavkov u Brna, a ukládá odboru BTH zajistit 
vypracování nájemní smlouvy s Jiřím Odehnalem s platností od 1. 6. 2005 na dobu neurčitou 
za podmínky složení kauce ve výši 10-ti násobku nájemného včetně služeb spojených s 
nájmem bytu.  

 
4.13.   Informace k hradební zdi v ul. Hradební  



Usnesení 
Rada města ve Slavkově u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá MěÚ 
iniciovat svolání státního stavebního dohledu.  

   

4.14. Stavební úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy a krovu – dodatek 
č. 2 ke smlouvě o dílo č. 049-04 s firmou Pozemní stavitelství a.s., Zlín  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna  
1. Bere tuto zprávu na vědomí.  
2. Souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 049-04 s firmou Pozemní 
stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 762 92  Zlín, IČ 46900918 na pokračování rekonstrukce 
střechy a krovu zámku v roce 2005 ve výši 15,21 mil. Kč za podmínky vyslovení souhlasu 
ZM s přijetím dotace a čerpáním podílu města z přijatého bankovního úvěru. 
3. Předkládá tuto zprávu v jednání mimořádného ZM dne 18.5.2005.  

   

4.15. Pronájem pozemků v k.ú. Slavkova u Brna Mysliveckému sdružení Kozorožec  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k pronájmu 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  k  
extenzivní zemědělské činnosti za symbolické nájemné  100,-Kč ročně. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna žádá odbor IR o předložení návrhu smlouvy na příští 
schůzi RM.  

 
4.16. Prodej pozemku parc.č.17/1 zastavěná plocha  o výměře 214 m2 v k.ú.  Slavkova u 
Brna  SBD Žuráň  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji 
pozemku parc.č.17/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z 
vlastnictví města do vlastnictví SBD Žuráň, Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna. Kupní cena ve 
výši 3.210,-Kč bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a bude převedena do 
Fondu pro výkupy pozemků. Náklady spojené s prodejem (500,-Kč kolek za podání návrhu na 
vklad do KN) uhradí kupující rovněž při podpisu smlouvy. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá odboru IR doplnit návrh usnesení o podmínku 
dodržení výše ceny v případě prodeje pozemku třetím osobám.  

 
4.17.    Prodej části pozemku parc.č.1784/256 ost. plocha  o výměře cca 50 m2 v k.ú. 
Slavkov u Brna  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji části 
pozemku parc.č.1784/256 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z 
vlastnictví města do vlastnictví p.Pavla Čáslavy, Úzká 669, Slavkov u Brna formou smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní. Přesnou výměru a nové parcelní číslo určí geometrický plán. Kupní 
cena ve výši min. 500,-Kč/m2  bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a bude 
převedena do Fondu pro výkupy pozemků. Náklady spojené s prodejem (500,-Kč kolek za 
podání návrhu na vklad do KN, vypracování geometrického plánu) uhradí kupující rovněž při 
podpisu smlouvy.  

 
4.18.   Projednání žádostí o zřízení zpevněných  odstavných ploch  na pozemcích města  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna  
1. nedává souhlas JUDr. Blance Lotrekové, notářce v ul.  Čs. armády 1047, 684 01 Slavkov u 
Brna ke zřízení zpevněné odstavné plochy na pozemku ve vlastnictví Města Slavkova u Brna 
p.č. 319 v ul. Čs. armády před domem čp. 1047 za účelem stání osobních  vozidel klientů 
notářské kanceláře a doporučuje využít vlastních prostor v nemovitosti. 
2. Dává souhlas panu Janu Pilátovi, Čelakovského 530, 684 01 Slavkov u Brna ke zřízení 
odstavné plochy na pozemku ve vlastnictví Města Slavkova u Brna p.č. 1744 v ulici 
Čelakovského před domem čp. 530 za účelem stání osobního vozidla dle navržené úpravy 
Ing. arch. Antonína Havlíčka.  

 
4.19.   Rekonstrukce ZŠ Komenského – smlouvy o dílo  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a dává souhlas  s 
uzavřením smluv s Ing. arch. Antonínem Havlíčkem, Palackého čp. 61, 612 00 Brno, IČ 
42689627 na zaměření stávajícího stavu budovy ZŠ Komenského a výkon autorského dozoru 
stavby „Slavkov u Brna-rek.ZŠ, okr. Vyškov“.  

 
4.20. Návrh na řešení regulace zdivočelých holubů  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí výše uvedenou zprávu s cenovou nabídkou na 
regulaci zdivočelých holubů a ukládá funkcionářům města projednat možnost finanční 
spoluúčasti při úhradě nákladů spojených s regulací zdivočelých holubů s bytovým družstvem 
Žuráň a firmou LUKROM.  

 
4.22.   Zpráva o podání žádosti ředitelstvím ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna o 
výmaz a změnu v rejstříku škol  

Usnesení: 
Rada města  bere zprávu o podání žádosti ředitelstvím ZUŠ Františka France ve Slavkově u 
Brna o výmaz a změnu v rejstříku škol na vědomí.  



 
4.24. Žádost o opravu cesty kolem zámeckého parku Pod Lipami   

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí žádost skupiny občanů týkající se opravy cesty 
kolem zámeckého parku v ulici Pod Lipami a ukládá MěÚ předložit návrh řešení na příští 
schůzi RM  

4.23. Smlouvy – stadion  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.  

 
5.1. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zvýhodněným pronájmem předsálí, malého sálu, 
velkého sálu, jeviště a šaten pro herce na den 21. května 2005 za účelem konání předhodové 
zábavy Svatourbanských hodů.  

5.2. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s uspořádáním oblastního kola soutěže mladých 
hasičů JMK v prostoru horního hřiště stadionu dne 11.6.2005 od 7,00 – 17,00 hodin.  

5.3. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s využitím komunikací města pro průvod pořádaný v 
rámci babských hodů ve Slavkově v sobotu dne 11.6.2005.  

5.4. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s využitím velkého sálu ve Společenském domě 
Bonaparte dne 1.6.2005 od 8,00 – 12,00 hodin pro zkoušku dramatického souboru ZŠ 
Tyršova.  

5.5. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá svému členu panu Zdeňku Pavlíkovi projednat 
stavební zásahy fy VYDOS BUS, a.s. na pronajatém majetku města.  T.: 30.5.2005  

5.6.   Plnění usnesení z minulých schůzí RM – Historické muzeum 
Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna projednala rozbor vzniklé situace a schválila záměr 
organizace letních Napoleonských dnů (12.-14.8.2005). 
2) Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje žádost o převzetí záštity nad pořádáním letních 
Napoleonských dnů ve dnech 12.-14.8.2005 1. místopředsedou vlády a ministrem financí ČR 
Mgr. Bohuslavem Sobotkou.  

 


