Usnesení z 47. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 18.4.2005 v 17:00
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna

Ad 2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 46. 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:
4.3.1. z 42. schůze RM – 24.1.2005
3.4.2. ze 43. schůze RM – 7.2.2005
4.13.2., 5.1., 4.3., 4.4., 4.18.2. ze 45. schůze RM – 7.3.2005
2.1. z XVIII. mimořádné schůze RM – 21.3.2005
2.6. z XIX. mimořádné schůze RM – 29.3.2005
3.3.3., 4.1.3., 4.3.-1. odrážka, 4.11.1., 4.11.2., 4.28., 4.29.2., 5.5. 4.14.2., 4.15.2., 4.18.2.,
4.19.2. z 46. schůze RM – 4.4.2005
• vypouští ze sledování:
3.17. ze 41. schůze RM – 10.1.2005
4.3.2. z 42. schůze RM – 24.1.2005
2.2.2. z XIX. mimořádné schůze RM – 29.3.2005
• další úkoly trvají.

3.1.

Zpráva o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství

Usnesení:
Rada města bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru dopravy a silničního
hospodářství Městského úřadu ve Slavkově u Brna.

3.2. Zpráva o činnosti stavebního úřadu MěÚ ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí.

3.3. Schválení ceníku úhrad za služby a činnosti ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna na
školní rok 2005/2006
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje úhrady za služby a činnosti v ZUŠ pro školní rok
2005/2006 dle přiloženého ceníku.

4.1. Plnění usnesení 46. RM – 4.4.2005 us. č. 3.3.3. cit.: „Rada města žádá u ostatních cen
doplnit konkrétní částky u jednotlivých odrážek“.

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a zvyšuje cenu za pronájem
kontejneru na jeden den (AVIA) na Kč 100,-.

4.2. Zápis komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže a rozdělení příspěvků na
práci s mládeží
Usnesení:
1/ Rada města bere zápis č.27/2005 z jednání komise pro školní a mimoškolní aktivity
mládeže na vědomí.
2/ Rada města schvaluje rozdělení příspěvků na práci s mládeží pro rok 2005 takto :
Žadatel Činnost Žádost v Kč Schválený příspěvek ( v Kč )
Mor.hasičská jednota tělocvična,soutěže,nářadí 21 000 19 500
Těl.jednota Sokol tělocvična,soutěže,cestovné 90 000 73 000
Junák besídky,soutěže,akce 9 500 9 000
Svaz diabetiků přednášky,soutěže,eduk.p. 12 000 6 000
SSK E-COM trénink,soutěže,závody 19 000 15 000
OK Střelka tábor,pomůcky 6 500 6 500
Sport.klub gymnastiky dresy,soutěže,nářadí 17 000 16 000
Sport.klub aerobiku dresy,soutěže,pomůcky 20 000 19 000
Sport.klub ZŠ Tyršova turnaj „Karena-Pokal“ 5 000 5 000
Řím.katolická farnost tělocvična,akce pro děti 41 000 25 000
Lodní modeláři příprava stanoviště,soutěže 26 000 13 000
CK Cykloklub nájem koupaliště,závody 22 000 15 000
ZŚ Tyršova projekt.pozn.osudů slavk.židů 12 000 12 000
SK Fotbal tělocvična,soutěže 133 750 51 000
Hrazdílková Svatourbanské hody 40 000 15 000
Hrazdílková Bab. hody,čarodejnice,vinobr. 20 000 0
celkem 494 750 300 000

4.3. Návrh na poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Města Slavkova u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.

4.4. Uvolnění krizového bytu
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu o uvolnění krizového bytu na vědomí.

4.8. Výběr dodavatele stavby: „Slavkov u Brna, zámek (hl. budova), obnova fasád“
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavby
„Slavkov u Brna, zámek (hl. budova), obnova fasád“ s vybraným dodavatelem firmou

REKONSTRUKTIVA, spol. s r.o., Mírové náměstí 18, 695 01 Hodonín, IČ 46970932. Cena
díla 1.302.776,- Kč vč. DPH.

4.9. Stavební úpravy objektu čp. 664 – bývalá židovská škola na Koláčkově náměstí ve
Slavkově u Brna
Usnesení:
Návrh na usnesení:
Rada města Slavkova u Brna
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2. Ruší usnesení z 44. schůze RM bod 4.4.

4.10. Odstavná plocha před provozovnou stavebnin na ul. Špitálská ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k vybudování odstavné plochy před provozovnou
stavebnin na ulici Špitálská ve Slavkově u Brna . Plochu vybuduje vlastník provozovny na
svůj náklad a bude ji rovněž udržovat.

4.11. Skládka dlažby v ul. Úzká – plnění usnesení 46. RM bod 4.1.3.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá řediteli TSMS
provést opravu a doplnění dřevěného oplocení pozemků využívaných pro skládku TSMS v
ulici Úzká v termínu do 30.5.2005.

4.12. Technický dozor investora pro akci „Obnova městského koupaliště – východní
část terasy“
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy na výkon TDI akce „Obnova
areálu městského koupaliště-východní část terasy“ s panem Janem Hudcem, Tyršova čp.
1108, 684 01 Slavkov u Brna.

4.13. Záměr opravy kašny
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
Ukládá odboru IR připravit potřebnou částku pro zpracování PD kašny do návrhu rozpočtu na
rok 2006.

4.14. Kategorizace ulic z hlediska parkovacích kapacit a povolování zpevněných ploch a
vjezdů na městských komunikacích – plnění usnesení 45. schůze RM bod 4.18.2.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá odboru IR MěÚ
Slavkov u Brna předkládat návrhy ke zřízení zpevněných odstavných ploch na pozemcích
města Slavkova u Brna v intencích požadavků komise rady města pro výstavbu a komise rady
města pro životní prostředí a dle podmínek uvedených v této zprávě radě města ke schválení.

4.15. Pronájem části pozemku p.č. 343/2 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o
výměře 14 m2
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panem Otem
Demelem, Koláčkovo nám. 715, 684 01 Slavkov u Brna na pronájem části pozemku p.č.
343/2 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 14 m2, s ročním nájmem 980,- Kč.

4.16. Provoz letní zahrádky u objektu Bonaparte – plnění usnesení 43. schůze RM bod
3.4.2.
Usnesení
Rada města Slavkova u Brna předloženou zprávu odkládá a ukládá MěÚ pozvat na jednání
48. schůze Rady města konané dne 2.5.2005 oba žadatele a zástupce komise pro výstavbu
pana Jana Hudce a Ing. arch. Antonína Havlíčka.

4.39. Doporučení komise – Napoleonská expozice
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření návrhu napoleonské expozice pro
Historické muzeum ve Slavkově u Brna s předkladateli nabídky B: E-COM s.r.o.,
Alexandrem Ulmou a Alicí Ulmovou.

5.1.
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje, kterou Historické muzeum ve Slavkově u Brna přijme investiční dotaci
ve výši 200.000,- Kč na pořízení vitrín na akci „Výstava historických zbraní 16. – 18. století“.

4.5. Návrh změny termínu Napoleonských dnů

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna trvá na původním termínu konání Napoleonských dnů, tj. 12.14.8.2005.

4.6. Návrh změny Zřizovací listiny
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá ředitelce Historického muzea zpracovat úpravu
zřizovací listiny. T: 2.5.2005

4.7. Informace o poradcích připravované napoleonské expozice
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere předloženou zprávu na vědomí.

4.40. Výstava „Židé ve Slavkově“ – informace o připravenosti expozice ze strany
Historického muzea ve Slavkově u Brna
Usnesení.
Rada města Slavkov u Brna bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá řediteli Technických
služeb města Slavkova zajistit odvoz židlí, stolů a vitrín z HM do prostor expozice Židovská
škola ve vzájemně domluveném termínu.

4.17. Zápis z jednání komise pro výstavbu města Slavkova u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 2/2005 z jednání komise pro výstavbu města
Slavkova u Brna na vědomí.

4.18. Dětská hřiště – posun termínu realizace nového dětského hřiště na ulici Zámecká
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere tuto zprávu na vědomí a souhlasí s posunutím termínu
dokončení realizace nového dětského hřiště na ulici Zámecká do 16.5.2005.

4.19. Pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v lokalitě Polní v k.ú. Slavkov u Brna –
zahrádka č.26 o výměře cca 82 m2
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní Lenkou

Kafkovou, Čs.armády 533, Slavkov u Brna na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře 82 m2, označené jako zahrádka č.26, s ročním nájemným ve výši
115,-Kč.

4.20. Prodej pozemků pod rodinnými domy Topolová 1342 a 1343 v k.ú. Slavkov u
Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji:
1. pozemků parc.č. KN 2927/28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2; parc.č.KN
2927/30 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2; parc.č.KN 2927/29 zahrada o výměře
51 m2 a parc.č.KN 2927/31 zahrada o výměře 57 m2 (celkem 170 m2) z vlastnictví Města
Slavkov u Brna do vlastnictví manželů Miloslava a Dagmar Podzimkových, Topolová 1343,
Slavkov u Brna. Kupní cena ve výši 51.000,-Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
Kupující dále uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN ve výši 500,-Kč.
Kupní cena bude převedena do fondu pro výkupy pozemků.
2. pozemků parc.č. KN 2927/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2; parc.č.KN
2926/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2; parc.č.KN 2927/6 zahrada o výměře
108 m2 a parc.č.KN 2927/27 zahrada o výměře 70 m2 (celkem 291 m2) z vlastnictví Města
Slavkov u Brna do vlastnictví pana Antonína Pelky, Topolová 1342 , Slavkov u Brna. Kupní
cena ve výši 87.300,-Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy. Kupující dále uhradí
správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN ve výši 500,-Kč. Kupní cena bude
převedena do fondu pro výkupy pozemků.

4.21. Prodej pozemku par.č. 2637/7 v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
1) Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji
pozemku parc.č.2637/7 ostatní plocha o výměře 1177 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
Města Slavkov u Brna do Rauscher s.r.o., Bučovická 256, Slavkov u&vlastnictví firmy
Lohmann Brna. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, kupující
uhradí náklady spojené s převodem (500,-Kč kolek za podání návrhu na vklad do KN). Kupní
cena bude převedena do Fondu pro výkupy pozemků.
2) Rada města ve Slavkově u Brna pověřuje své zástupce jednáním o ceně.
Schváleno jednomyslně (5)
Příloha č. 28

4.22. Výsadba remízu v lokalitě Písky v k.ú. Slavkov u Brna 2. etapa - informace
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy bere tuto na vědomí.

4.23. Plnění usnesení rady města – informace o jednání komise rady města pro životní
prostředí
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí písemné stanovisko komise rady města pro
ŽP k problematice kácení dvou lip u kašny ve Slavkově u Brna ze dne 11.4.2005.

4.24. Oprava usnesení – Ing. Radomil Přibilík
Usnesení:
Rada města upravuje svoje usnesení k bodu 4.16. z 46. schůze dne 4. 4. 2005 takto:
1. Rada města souhlasí s pronájmem kanceláře č. 41 v II. NP budovy bývalého Agroklasu,
Brněnská 727, Slavkov u Brna, Ing. Radomilu Přibilíkovi, Vyškovská 579, Bučovice, IČ:
67009565, od 1. 4. 2005 za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování smlouvy o pronájmu nebytových
prostor na kancelář č. 41 s Ing. Radomilem Přibilíkem, Vyškovská 579, Bučovice, IČ:
67009565, s platností od 1. 4. 2005 na dobu neurčitou.

4.25. Výpověď smlouvy č. 6/2004 o nájmu nebytových prostor – MUDr. Jana Palová
Usnesení:
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 6/2004 s MUDr.
Janou Palovou, bytem Palánek 167, Vyškov, v objektu polikliniky v budově čp.
Tyršova 324, Slavkov u Brna, k 30. 4. 2005.

4.26. Oprava usnesení – Miroslav Lotrek
Usnesení:
Rada města bere na vědomí písařskou chybu v návrhu svého usnesení k bodu 4.10. z 44. řádné
schůze dne 21.2.2005 a opravuje výsledné znění tohoto usnesení na správné, které zní:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panem
Miroslavem Lotrekem, na pronájem pozemku parc.č. 1617/205 o výměře 1285 m2, a částí
pozemků parc. č. PK 1617/220 o výměře 754 m2, parc.č. PK 1617/225 o výměře 984 m2 a
parc.č. PK 1617/226 o výměře 806 m2 (celkem 3829 m2) v lokalitě Ligary v k.ú. Slavkov u
Brna k zemědělským účelům s ročním nájemným ve výši 524,-Kč.

4.27. Rozpočet sociálního fondu
Usnesení:
Rada města Slavkov u Brna po projednání této zprávy schvaluje v předloženém znění výši
ročního příspěvku ze sociálního fondu na jednotlivé položky pro MěÚ.

4.28. Rozpočet MěÚ

Usnesení:
Rada města Slavkov u Brna po projednání této zprávy schvaluje rozpočet městského úřadu na
rok 2005 v předloženém znění.

4.29. Zpráva o činnosti Informačního Regionálního Centra Austerlitz za období od 1.1.
do 31.3.2005
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere předloženou zprávu na vědomí.

4.30. Žádost o finanční příspěvek – Sekáč Murat – Oldřich Klobas
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s uvolněním finanční částky Kč 10.000,- z kapitoly
propagace města jako příspěvek na vydání literárního díla slavkovského autora Oldřicha
Klobase „Sekáč Murat“.

4.31. Dodatek ke smlouvě CONCENTUS MORAVIAE
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o přípravě a
pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE
a v této souvislosti s uvolněním částky Kč 30.000,- z kapitoly propagace města.

4.32. Rozhodnutí č. 6/2005 – vykácení dvou stromů (lip) u kašny
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí.

4.33. René spol. s.r.o. – žádost o možnost používání znaku města a loga zámku
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s použitím znaku města a loga zámku pro René spol.
s.r.o. za uvedených podmínek.

4.34. Svaz diabetiků – žádost o poskytnutí zvýhodněného pronájmu
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s poskytnutím zvýhodněného pronájmu velkého sálu
v prostorách Společenského domu Bonaparte na úterý 25. října 2005 Svazu diabetiků na
uspořádání regionální výstavy dia výrobků a pomůcek pro diabetiky.

4.35. Český svaz včelařů – žádost o poskytnutí finančního příspěvku

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání žádosti žádá pana Jaromíra Kyjovského za
Český svaz včelařů k účasti na zasedání Rady města dne 2.5.2005.

4.36. CP Books – žádost o spolupráci
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá ředitelce Historického muzea souhlasně vyhovět
žádosti. (nezasílat originální materiály, pouze oskenované)

4.37. Žádost o pronájem nebytových prostor – Bc. Ilona Grabovská
Usnesení:
1. Rada města souhlasí s pronájmem kanceláře č. 32 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.
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování smlouvy o pronájmu nebytových
prostor na kancelář č. 32 s Bc. Ilonou Grabovskou, bytem Rašovice 54, 685 01 Bučovice, s
platností od 1.5.2005 na dobu neurčitou.

4.38. Text kupní smlouvy – proluka p.č. 70
Usnesení:
Rada města schvaluje předložený návrh kupní smlouvy o koupi pozemku p.č. 70 v k.ú.
Slavkov u Brna.

4.41. SK Slavkov u Brna – žádost o poskytnutí finanční částky
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s uvolněním částky do Kč 31.000,- z položky
rozpočtu č. 103 Stadion na koupi polyethylenových trubek a rozstřikovačů a na provedení
zámečnických a instalatérských prací.

4.42. SK Slavkov u Brna – oznámení
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ připravit návrh kupní smlouvy. T: 2.5.2005.

4.43. SK Slavkov u Brna – žádost o ocenění životního jubilea
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna uděluje pamětní list panu Aloisi Štěrbovi u příležitosti jeho
životního jubilea a jeho přínosu především v celoživotní sportovní činnosti.

4.44. Žádost o finanční příspěvek -socha generála George S. Pattona
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na sbírku vyhlášenou
obcí Dýšina.
5.2.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje uzavření darovací smlouvy a přijetí daru na
realizaci židovské expozice od pana MUDr. Emila Stracha ve výši 2.000,- Kč.

5.3.
Rada města byla informována o poděkování Kanadského velvyslanectví v ČR, Nadace
Terryho Foxe a České sportovní a.s. za vstřícnost, spolupráci a podporu při pořádání Běhu
Terryho Foxe ve Slavkově u Brna.

5.4.
Rada města byla informována o stavu výroby a předání slavnostních insignií.

5.5.
Rada města byla informována o termínech a průběhu koncertů pořádaných v rámci letošního
ročníku festivalu Concentus Moraviae.

5.6.
Rada města byla informována o připravované návštěvě zástupců města polského družebního
města Slawkow.
5.7.
Rada města byla informována o stavu hledání vhodných prostor pro zájemce o skateboardové
sporty.
5.8.
Rada města byla informována o nedostatečném pořádku ve městě během víkendových dní.
5.9.
Rada města nesouhlasí s objednávkou reklamních zápalek od firmy Kenwex.

