Usnesení z 48. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 2.5.2005 v 17:00 hodin
v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna

3.1.

Zpráva o činnosti odboru životního prostředí

Usnesení:
1) Rada města ve Slavkově u Brna bere výše uvedenou zprávu o činnosti odboru životního
prostředí Městského úřadu Slavkov u Brna na vědomí.
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ prověřit výkon rozhodnutí ve věci statického
zajištění stavby zbytku hradeb na rohu ulic Zborovská a Hradební. T.: 16.5.2005

3.2. Zpráva o činnosti komise pro životní prostředí
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
4.1. Provoz letní zahrádky u objektu Bonaparte
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas společnosti ORIONREAL, spol. s r.o. , Táborská
131, 615 00 Brno, IČ 49450573 k provozování letního posezení před objektem Bonaparte na
Palackého náměstí ve Slavkově u Brna v kruhové části a u nového severního vchodu do
restaurace za těchto podmínek:
1. Letní zahrádky mohou být provozovány v měsících květnu – září 2005 po dobu trvání
nájemního vztahu k provozu restaurace v objektu čp. 126.
2. Dle vyhlášky města Slavkova u Brna č. 38/2002 o místních poplatcích uhradí
ORIONREAL poplatek ve výši 200,- Kč za každých započatých 10 m2 a započatý měsíc.

4.2. Český svaz včelařů – žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,- z položky
č. 14 rozpočtu města (ostatní prostředky místní správy – provozní prostředky ŽP).

4.7. Pravidla pro užívání insignií
Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout pravidla pro používání insignií města
Slavkov u Brna v upraveném znění.

Předání pamětního listu
Členové rady města předali pamětní list panu Aloisi Štěrbovi u příležitosti jeho významného
životního jubilea.

Ad 2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 47. 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. z 40. schůze RM – 6.12.2004
4.4., 4.5. z 42. schůze RM – 24.1.2005
4.8.1., 4.8.2., 4.8.3. ze 45. schůze RM – 7.3.2005
2.3.2. z XIX. mimořádné schůze RM – 29.3.2005
4.10., 4.21., 4.25., 4.27.2. z 46. schůze RM – 4.4.2005
2.2.a)1., 2.2.a)2., 2.2.b)1., 2.2.b)2., 2.2.b)3., 2.2.b)4. z XX. mimořádné schůze RM –
11.4.2005
4.25., 4.26., 4.36., 4.42., 4.8., 4.12., 4.15., 4.16., 5.1., 4.6., 4.19., 5.2. z 47. schůze RM –
18.4.2005
• vypouští ze sledování:
4.10. z 44. schůze RM – 21.2.2005
4.26.2. z 46. schůze RM – 4.4.2005
4.37.2. z 47. schůze RM – 18.4.2005
• další úkoly trvají.

4.3. HM – Návrh zrušení usnesení o užívání loga Historického muzea
Usnesení:
Rada města ruší své usnesení ze 47. schůze dne 18.4.2005 k bodu č. 4.33. v části týkající se
loga zámku, současně pro tento případ stanovuje pro užití znaku města shodné podmínky jako
pro užití loga Historického muzea podle předložené licenční smlouvy mezi Historickým
muzeem a RENÉ, spol. s r.o., schvaluje uzavření obdobné smlouvy mezi městem a RENÉ,
spol. s r.o. na užití znaku města a ukládá Historickému muzeu zajistit výkon práv města z této
smlouvy (s výjimkou přijímání úplaty).

4.4. HM – Návrh Příkazní smlouvy
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.

4.5. HM – Návrh smlouvy o dílo
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.

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

Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.

4.8. Koupě a výpůjčka stadionu
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.

4.9. Žádost o souhlas k dodatečnému povolení stavby – zpevněné plochy vybudované fa.
JM Demicarr s.r.o. v ulici Bezručova ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas fa. JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01
Slavkov u Brna, IČ 63489163 ke zpevnění plochy na pozemku p.č. 2497/1 – ostatní
komunikace v ulici Bezručova ve Slavkově u Brna za účelem odstavení osobních motorových
vozidel firmy. Dešťové vody z přilehlého objektu fa. Demicarr nesmí být svedeny na
přilehlou místní komunikaci.

4.10. Napojení ulice Pod Vinohrady do ulice Tyršova – výkup částí pozemků
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke koupi:
1. částí pozemků parc.č.1554/2 a 1594/2 v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 14 m2 z
vlastnictví ing.Radomíra a Heleny Filipových, Tyršova 303, Slavkov u Brna do vlastnictví
Města Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Přesná výměra
vykupovaných částí bude určena geometrickým plánem; vlastní kupní smlouva bude uzavřena
do 1 roku od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu komunikace. Kupní cena
ve výši 300,-Kč/m2 bude uhrazena do 15ti dnů od doručení kupní smlouvy s vyznačenou
doložkou o povolení a zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Náklady
spojené s převodem uhradí město.
2. části pozemku parc.č.1597 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1,5 m2 z vlastnictví
ing.Vítězslava a Anny Vozdeckých, Tyršova 567, Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě. Přesná výměra vykupované části bude určena geometrickým plánem; vlastní
kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na
stavbu komunikace. Kupní cena ve výši 300,-Kč/m2 bude uhrazena do 15ti dnů od doručení
kupní smlouvy s vyznačenou doložkou o povolení a zápisu vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Náklady spojené s převodem uhradí město.

4.11. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Vladislava Havránková
Usnesení:
1. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Vladislavě Havránkové, bytem
Bučovická 187, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce tří let, do 31. 5. 2008.
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování nájemní smlouvy s paní Vladislavou
Havránkovou na byt č. 5, Bučovická 187, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce
tří let, do 31. 5. 2008.

4.12. Žádost o schválení výměny bytu mezi občany
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.

4.13. Rozvoz obědů pečovatelskou službou (PS)
Usnesení
1) Rada města Slavkova u Brna bere zprávu o rozvozu obědů pečovatelskou službou na
vědomí a souhlasí se zajišťováním obědů občanům města maximálně od 2 dodavatelů.
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ a řediteli ZŠ Komenského nám. 495 ve Slavkově
u Brna vyhodnotit variantu rozvozu obědů pečovatelskou službou z kuchyně ZŠ
Komenského. T.: 16.5.2005
3) Rada města Slavkova u Brna pověřuje funkcionáře města jednáním se SKP Agroklas, a.s. o
změně platebních podmínek podle dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 27.6.1995.
T.: 16.5.2005

4.14. Expozice Židovská škola – vydláždění dvorku objektu č.p. 664, Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá řediteli TSMS položit dlažbu z přírodního kamene
(tzv. „placáků“) v šíři 1 metr po celé délce dvorku objektu č.p. 664 od plechových vstupních
dveří směrem k zadnímu bočnímu vchodu.
4.15. JN-kart mapový servis – nabídka na zhotovení mapy Slavkovského bojiště
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí.

4.16. PLANSTUDIO Praha – nabídka na zhotovení propagačního materiálu k 200.
výročí bitvy u Slavkova
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí.

4.17. ATchJET – Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu – poděkování
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí.

4.19. Žádost o pronájem nebytových prostor – Bc. Ilona Grabovská
Usnesení:
1. Rada města ruší usnesení k bodu 4.37. ze své 47. schůze dne 18. 4. 2005

2. Rada města souhlasí s pronájmem kanceláře č. 31 v II. NP budovy bývalého Agroklasu,
Brněnská 727, Slavkov u Brna, Bc. Iloně Grabovské, bytem Rašovice 54, 685 01 Bučovice,
od 1. 5. 2005 za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.
3. Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování smlouvy o pronájmu nebytových
prostor na kancelář č. 31 s BC. Ilonou Grabovskou, bytem Rašovice 54, 685 01 Bučovice, s
platností od 1. 5. 2005 na dobu určitou.

4.20. Oprava fasád historických domů
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2. Ukládá MěÚ připravit návrh novely vyhlášky města č. 17/1995 do jednání mimořádné RM
11.5.2005.

Ostatní:
5.1.
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se svoláním mimořádného zasedání Zastupitelstva
města na den 18.5.2005 v 18.00 hodin.
5.2.
Rada města Slavkova u Brna byla informována o stavu nakládání s pozemky v areálu bývalé
správní budovy Agroklasu.
5.3.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s úhradou faktur pro SK Slavkov u Brna za provedené
zámečnické práce na opravě závlahového systému a úklidové a údržbářské práce v areálu
stadionu. Dále Rada města Slavkova u Brna vyhovuje žádosti o poskytnutí finanční částky na
nákup elektromateriálu a chemického hnojiva ve výši Kč 5.500,- z položky rozpočtu č. 103
Stadion.
5.4.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje přijetí daru na realizaci židovské expozice od paní
Joanny Dawson a paní Irene Annis v celkové výši 1.645,- Kč (2 x £20).
5.5.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zvýhodněným pronájmem velkého a malého sálu
v prostorách Společenského domu Bonaparte na den 5.6.2005 u příležitosti slavnostního
otevření Židovské expozice.
5.6.
Rada města Slavkova u Brna pověřuje Mgr. Věru Křivánkovou a Ing. Jiřího Doležela, členy
zastupitelstva města, výkonem funkce oddávajícího.

5.7.
Rada města byla informována o odpovědi panu Hlásenskému na jeho dotazy.
5.8.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna zásadně odmítá a distancuje se od nepravdivých a zkreslených
nařčení uvedených ze strany pana Miroslava Jandory, prezidenta Projektu Austerlitz 2005.
Rada města Slavkova u Brna naopak vyzdvihuje práci všech pracovníků příspěvkové
organizace Historického muzea ve Slavkově u Brna, což dokazují úspěšně probíhající akce na
zámku.
Rada města Slavkova u Brna bude zvažovat následné kroky na své mimořádné schůzi Rady
města dne 10.5.2005.

