
Usnesení z XXI. mimořádné schůze rady města konané dne 10.5.2005 v 18:00 hodin v 
kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

   

2.1. E-COM s.r.o. – otevřený dopis, cílený na otázky k Napoleonské expozici a 
zajišťování oslav 200 let Bitvy u Slavkova  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala dopis za účasti jeho autorů a předkládá jej v 
jednání zastupitelstva města s tím, že autory na jednání zastupitelstva dne 18.5.2005 pozvala.  

 
2.2.   HM – Návrh smlouvy o dílo  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu na 16. 5.2005.  

 
2.3. Pravidla pro užívání insignií  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout pravidla pro používání insignií města 
Slavkov u Brna v předloženém znění.  

 
2.4. Návrh rozpočtového opatření RO č. 1/2005 – koupaliště  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření 
č.1/2005-koupaliště ‘‘bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit : 
RO č.1/205 – koupaliště: 
- ve  výdajích: 
snížení položky č.65 – Zlatá Hora – garáže a sklad TSMS o 60.000,- Kč. 
-     ve výdajích : 
       zvýšení položky č.62 – obnova areálu koupaliště v hodnotě 60.000,- Kč.  

 
2.6.   Informace o stavebně technickém stavu ohradní zdi Zámku ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a předkládá ji v jednání 
zastupitelstva města.  

 
2.8.   Odprodej služebního automobilu  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy schvaluje odprodej 
služebního automobilu Favorit z majetku města za cenu  min. 8.000,- Kč do autobazaru.  



   

 
2.5. 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  

   

2.9.    Program 9. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program 9. mimořádného 
zasedání Zastupitelstva města v upraveném znění.  

 
3.1. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením Smlouvy o financování v rámci 
Dispozičního fondu INTERREG IIIA a dále souhlasí se 100% předfinancováním projektu 
"Sportujeme a bavíme se společně" s úhradou finančních nákladů z položky č. 98 - propagace 
města. Celkové výdaje projektu činí 144.900,- Kč.  

   

2.7. Schválení zájemců o výzvu k podání nabídky akce: Slavkov u Brna-rek. ZŠ, okr. 
Vyškov (ZŠ Komenského)  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna rozhodla, že  k podání nabídky na akci: „Slavkov u Brna-rek. 
ZŠ, okr. Vyškov“ budou  vyzvání tito zájemci: 
TOCHÁČEK spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno, IČ 44961367 
PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno, IČ 60724463 
Pavel Čáslava-Čáslava-Stav, sídlo Masarykova 31, 602 00 Brno, IČ 15240720 
Přemysl Veselý, s.r.o., Bzenecká 18a, 628 00 Brno, IČ 25342100 
Hodeček, s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno, IČ 63478510 
INTER-STAV, spol. s r.o. Jamborova 32, 615 00 Brno, IČ 47911182   
S-A-S spol. s r.o., Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo, IČ 46980318 
STAVOPROGRES Brno spol. s r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno, IČ 60701455  

 
2.10. Návrh rozpočtového opatření RO č. 2/2005 – LSPP, smlouva  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.  

 
2.11. Nabytí pozemků parc.č.2702/6; 2702/9; 2702/10; PK 1259 a  PK 1623/1 v k.ú. 
Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna  doporučuje zastupitelstvu města zrušit své usnesení č.4.17 
ze VI. řádného zasedání ZM, konaného dne  29.3.2004. 
2. Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků 
parc.č. 2702/6; 2702/9; 2702/10; PK 1259 a  PK 1623/1 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví 
ČR-Valašské hotely a restaurace Vsetín, státního podniku v likvidaci IČ 00098418, sídlem 
Trávníky 1824, Vsetín, 755 01 do majetku Města Slavkov u Brna ve veřejné dražbě a 
doporučuje uložit radě města zajistit nabytí těchto pozemků včetně stanovení kupní ceny.  

 
3.2. Plnění usnesení k bodu č. 5.10. z 48. schůze RM – 2.5.2005 – Historické muzeum, p. 
Jandora  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna stanovila následné konkrétní kroky, které vyhodnotí na 49. 
schůzi Rady města dne 16.5.2005.  

 


