
Usnesení z 45. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 7.3.2005 v 15:30 hodin  

   

5.1. Dopis Úřadu práce ve Vyškově – návrh  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere předložený návrh na vědomí a ukládá funkcionářům 
města v této věci dále jednat.  

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 44. 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 
4.19. ze 40. schůze RM – 6.12.2004 
4.3.3.  z 42. schůze RM – 24.1.2005 
3.2.  ze 43. schůze RM – 7.2.2005 
4.5.3., 4.21., 3.1.2. ze 44. schůze RM – 21.2.2005 
• další úkoly trvají.  

3.1.    Návrh závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2004  

Usnesení: 
a) Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu 
hospodaření příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za rok 2004“ bere její obsah na 
vědomí a doporučuje Zastupitelstvu města schválit : 
1) hospodaření DDM, ZUŠ, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, Mateřské školy Zvídálek, 
Historického muzea a TSMS za rok 2004, 
2) příděl hospodářského výsledku DDM za rok 2004 v plné výši 56.212,15 Kč do rezervního 
fondu organizace, 
3) příděl hospodářského výsledku ZUŠ za rok 2004 v plné výši 140.621,21 Kč do rezervního 
fondu organizace, 
4) příděl hospodářského  výsledku  Historického muzea za rok 2004 v plné výši 138.910,00 
Kč do rezervního fondu organizace 
5) příděl hospodářského výsledku ZŠ Tyršova za rok 2004 v plné výši 239.645,12 Kč do 
rezervního fondu organizace, 
6) příděl hospodářského výsledku ZŠ Komenského za rok 2004 v plné výši 70.561,72 Kč do 
rezervního fondu organizace, 
7) příděl hospodářského výsledku TSMS za rok 2004 v plné výši 158.218,80 Kč do 
rezervního fondu organizace  
8) příděl hospodářského výsledku MŠ Zvídálek za rok 2004 ve  výši 134.741,20 Kč do 
rezervního fondu organizace.  
b) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá vedoucí FO předložit v jednání ZM dne 21.3.2005 
materiál doplněný o rozbory hospodaření školských zařízení.  

   



 
3.2.    Schválení rozpočtu PO a návrh stanovení závazných ukazatelů pro PO pro rok 
2005  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh stanovení závazných ukazatelů 
pro PO pro rok 2005“ bere tuto na vědomí a : 
1) Schvaluje rozpočty TSMS, Historického muzea, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, ZUŠ 
Františka France, DDM a MŠ Zvídálek pro rok 2005 v souladu s jejich návrhy, jež jsou 
nedílnou součástí této zprávy a tohoto usnesení. 
2) Stanovuje závazné ukazatele a limity pro PO s delegováním pravomocí pro PO v oblasti 
jejich finančního hospodaření a realizací rozpočtových opatření vlastního rozpočtu v roce 
2004 dle doporučení . 
3) Schvaluje čerpání rezervních fondů PO pro rok 2005 takto: 
- ZUŠ Františka France ve výši 140.000,- na částečné dokrytí výměny střešních oken 
- MŠ Zvídálek ve výši 10.000,- Kč na dokrytí oprav WC v budově Malinovského náměstí.  
- TSMS ve výši 110.000,- Kč na realizaci obnovy dopravního značení 
4) Schvaluje čerpání Fondu reprodukce majetku v MŠ Zvídálek ve výši 70.000,- Kč na 
dokrytí opravy fasády dvorního traktu budovy na Koláčkově náměstí ve Slavkově u Brna a 
dokrytí oprav WC v budově Malinovského náměstí.  
5) Schvaluje odpisové plány a roční odpisy jež jsou provozním nákladem a zdrojem příspěvku 
od zřizovatele  u všech výše uvedených PO a stanovuje odvody do rozpočtu zřizovatele  takto: 
-ZUŠ Františka France s částečnou výší odvodů do rozpočtu zřizovatele v částce 15.000,- Kč 
-Základní škola Komenského nám. s částečnou výší odvodů do rozpočtu zřizovatele ve výši  
 163.000,-- Kč. 
-TSMS s částečnou výší odvodů do rozpočtu zřizovatele v částce 56.000,- Kč 
6) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá vedoucí FO doplnit bod č. 4 (Rozpočty PO a 
stanovení závazných ukazatelů PO pro rok 2005) o převod části zlepšeného hospodářského 
výsledku max. do výše 10 % do fondu odměn.  

 
3.3.   Návrh závěrečného účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za rok 2004  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu 
hospodaření Města Slavkova u Brna za rok 2004“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM 
ke schválení. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá ředitelům PO předložit návrh většího využití 
majetku ve správě PO. T.: pololetní rozbor a rozbor za uplynulý rok 
3) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá ředitelům PO předložit návrh na efektivnější 
využití doplňkové činnosti jejich organizací. T.: pololetní rozbor a rozbor za uplynulý rok  

 
3.4.   Návrh rozpočtu pro rok 2005  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku 2005“ bere její 
obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení: 
1) návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2005 s celkovou výší příjmů a výdajů 
106.198.600,- Kč a plán doplňkové podnikatelské činnosti (VHČ) s celkovou výší výnosů 



16.880.000,- a nákladů 14.436.000,- Kč. 
2) delegování pravomoci na RM související s možností přijímat rozpočtová opatření v 
návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ( soc.dávky). 
3) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících s 
mládeží do výše schválené rozpočtem Města Slavkova u Brna pro rok 2005, tj. do výše 
300.000,- Kč. 
4.1. Pojištění majetku města  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání této zprávy „Pojištění majetku města‘‘ bere tuto 
zprávu na vědomí a schvaluje uzavření smlouvy na pojištění majetku města s pojišťovnou 
UNIQA a.s. , s každoročním automatickým prodlužováním a možností výpovědi.  

 
4.17.   Obnova areálu městského koupaliště  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere tuto zprávu na vědomí. 
2. Schvaluje následující okruh firem pro oslovených pro podání nabídky na provedení opravy  
zpevněné plochy u dětských bazénů a severní terasy městského koupaliště: 
- Petr Šianský, Sejkorova 1981/15, 636 00 Brno, IČ 13422812 
- Ing. Jan Reichl, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 67603271 
- DURIT s.r.o., Měnín čp. 34, 664 57 Měnín, IČ 46342541 
3. Jmenuje členy komise pro výběr nejvhodnější nabídky:  
Členové:  Ing. Ivan Charvát, pan Jan Hudec, pan Radoslav Lánský, Ing. Petr Lokaj, Ing. Jiří 
Černý. 
Náhradníci: Ing.Jiří Doležel, pan Zdeněk Pavlík, pan Antonín Vičar, Ing. Mir.Zavadil, Mgr. 
Bohuslav Fiala  

 
3.5. Návrh programu rozvoje města na rok 2005  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh  programu 
rozvoje města na rok 2005.  

 
3.6. Zpráva o činnosti komise rady města pro regeneraci městské památkové zóny ve 
Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy tuto bere na vědomí.  

   

3.7. Zpráva o činnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna za rok 2004, plán na rok 
2005  



Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy tuto bere na vědomí.  

 
4.2. Poskytnutí půjček z FRB  

Usnesení: 
Rada města doporučuje ZM schválit půjčku z Fondu rozvoje bydlení takto: 
1. Mgr. Vladimír Ryšavý, bytem Komenského 330, Slavkov u Brna 
- bod 02 – zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě 25 000,- Kč  
- bod 04 – obnova fasády domu včetně oplechování v domě staršího 15 let 15 000,- Kč 
- bod 05 – zateplení obvodového pláště domu staršího 15 let   15 000,- Kč 
Celkem se jedná o poskytnutí půjčky ve výši 55 000,- Kč 
4.3. Žádost o převod práv a povinností – Pavel Šolc  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, 
jeho následném nájmu a převodu ze dne 27. 10. 2000 z pana Pavla Šolce, Slavkov u Brna, na 
pana Miroslava Jančíka, a v případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s 
uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 3 s panem Miroslavem Jančíkem, která bude platná od 
1. 4. 2005.  

 
4.4. Žádost o převod práv a povinností – Iveta Šolcová  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, 
jeho následném nájmu a převodu ze dne 27. 10. 2000 z paní Ivety Šolcové, Slavkov u Brna, 
na paní Janu Jančíkovou, a v případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s 
uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 2 s paní Janou Jančíkovou, která bude platná od 1. 4. 
2005.  

 
4.5.   Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Lékárna Slavkov, spol. s.r.o.  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy ze dne 30. 9. 1993 na nebytové 
prostory v objektu polikliniky Malinovského 551, Slavkov u Brna, s Lékárnou Slavkov, spol. 
s r.o. o 10 let, tj. na dobu určitou do 31. 8. 2033.   
2. Rada města ukládá odboru BTH vypracovat dodatek k nájemní smlouvě ze dne 30. 9. 1993 
se zapracováním prodloužení do 31. 8. 2033.  

 
4.6.   Rozdělení přislíbené státní dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 2005  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy doporučuje zastupitelstvu 
města : 
- dát souhlas k požádání a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace 
MPR a MPZ ve výši 200 tis. Kč. 



- dát souhlas k poskytnutím dotace z Programu ve výši 200 tis. Kč a příspěvku z rozpočtu 
města ve výši 200 tis. Kč jako podíl k dotaci z Programu regenerace MPZ a MPR 
Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna na opravu hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele se 
špitálem v ulici Špitálská ve Slavkově u Brna.  

 
4.7. Návrh SBD Žuráň na změnu vyhlášky o poplatku za komunální odpad  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a ukládá odboru ŽP a právníku města 
připravit novou vyhlášku o odpadech a novou vyhlášku o poplatku za komunální odpad. Ve 
vyhlášce bude stanoven počet nádob pro bytový dům - jeden kontejner (1100 l) na 13 bytů.  

4.8.   Ozelenění sběrných hnízd – plnění usnesení  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna ukládá TSMS 
1. vybudovat zpevněnou plochu pro stání kontejnerů na ulici Zámecká, 
2. vybudovat zpevněnou plochu pro stání kontejnerů na Zlaté Hoře, 
3. provést ozelenění sběrných hnízd na ulici Zámecká, Čelakovského, Slováková, Polní a 
Zlatá Hora. 
Předpokládané náklady na zpevněné plochy - 20 000,- Kč budou hrazeny z rozpočtu TSMS. 
Předpokládané náklady na nákup sazenic – 13 000,- Kč budou hrazeny z rozpočtu odboru ŽP.  

 
4.9.   Společná jednotka sboru dobrovolných hasičů Slavkov - Holubice  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o zřízení společné jednotky 
požární ochrany podle připomínek HZS JmK.  

 
4.10. Návrh na změny zřizovacích listin  

Usnesení 
Rada města projednala  změny zřizovacích listin Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo 
náměstí 107, Slavkov u Brna,  Základní školy Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, 
okres Vyškov, Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov, Základní 
umělecké školy Františka France, Slavkov u Brna, okres Vyškov a Domu dětí a mládeže, 
Slavkov u Brna, okres Vyškov, bere její obsah na vědomí  a doporučuje zastupitelstvu města 
změnu zřizovacích listin schválit.  

 
4.11.   Návrh na jmenování náhradníků do volební komise pro volby do školských rad  

Usnesení: 
Rada města jmenuje dva náhradníky do volební komise pro volby do školských rad Základní 
školy Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov a Základní školy Slavkov u 
Brna, Tyršova 977, okres Vyškov a to Kláru Kladivovou a Petru Šujanovou.  



 
4.12.   Návrh na stanovení termínů voleb do školských rad a lhůty pro podávání návrhů 
na kandidáty  

Usnesení: 
1) Rada města stanovuje  termíny  pro uskutečnění voleb do školských rad: 
20.4.2005 od 14:00 do 17:00 hodin pro Základní školu Slavkov u Brna, Komenského náměstí 
495, okres Vyškov  
14.4.2005 od 14:00 do 17:00 hodin pro Základní školu Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres 
Vyškov 
2) Rada města stanovuje lhůtu pro podávání návrhů na kandidáty do školských rad ředitelům 
výše uvedených základních škol do pátku 1.4.2005.  

 
4.13.   Pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti v roce 2005  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkov u Brna zřizuje výchovně rekreační tábor pro děti. Tábor bude pořádán 
v době od 7.7. do 16.7.2005 ve Vřesovicích,  v rekreačním středisku Domu dětí a mládeže 
Veselí nad Moravou a bude organizován společně  městy Slavkov u Brna a  Bučovice. 
2) Rada města Slavkov u Brna souhlasí s uzavřením dohody s městem Bučovice o pořádání a 
úhradách výchovně rekreačního tábora pro děti v roce 2005 v předloženém znění.  

   

 
4.14.   Návrh k rozdělení Historického muzea ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje Zastupitelstvu města schválit předložený záměr 
návrhu rozdělení Historického muzea na dvě samostatné části.  

 
4.15.  GIS-data-trasy inženýrských sítí JMP, E.ON, VaK, Český Telecom  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci při aktualizaci a 
správě digitálních mapových podkladů města Slavkov u Brna s právnickými osobami ČESKÝ 
TELECOM, a.s. IČ:60193336, E.ON Česká republika, a.s. IČ:26078180, Jihomoravská 
plynárenská, a.s. IČ: 49970607, Vodovody a Kanalizace Vyškov, a.s. IČ:49454587.  

   

4.16. Ustanovení komise pro výběr dodavatele, stanovení podmínek zadání zakázky a 
okruhu oslovených firem pro akce: 
- Slavkov u Brna, zámek (hl. budova), obnova fasád, restaurování aj. 
- Slavkov u Brna – rek. ZŠ, okr. Vyškov (ZŠ Komenského)  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 



1. Pro akci Slavkov u Brna, zámek (hl. budova), obnova fasád schvaluje následující okruh 
firem pro výzvu k podání nabídky: 
- REKONSTRUKTIVA spol. s r.o., Mírové náměstí 18, 695 01 Hodonín, IČ 46970932 
- SASTA spol. s r.o., Houbalova 4, 628 00 Brno, IČ 25347292 
- Piták Libor, Brněnská 445, 682 01 Vyškov, IČ 10104674 
      Složení komise pro výběr dodavatele: 
      Členové: pan Zdeněk Pavlík, Mgr. Jana Omar, Ing. Jan Reichl, Ing. Mir. Zavadil, Ing. Petr 
Lokaj 
      Náhradníci: Ing. Ivan Charvát, paní Věra Marková, pan Ant. Vičar, Mgr. Boh. Fiala, Ing. 
Jiří Černý 
2. Pro akci Slavkov u Brna-rek.ZŠ, okr. Vyškov (ZŠ Komenského) stanovuje způsob zadání 
zakázky užším řízením dle zákona č. 40/2004 Sb. Počet vyzvaných zájemců limituje 
rozsahem 5-10. Stanovuje hlavní kvalifikační kriteria:  
-   limit celkového obratu za poslední tří zúčtovací období min. 50 mil. Kč, 
       -   vyjádření peněžního ústavu uchazeče, 
       -   povinnost certifikace podle normy řady ISO 9000, 
       -  referenční stavby v oblasti školských staveb. 
Hlavním kriteriem pro zadání zakázky bude cena díla. 
Dále RM jmenuje následující složení hodnotící komise: 
Členové: Ing. arch. Ladislav Mohelník-autorizovaný architekt,  Ing. Jiří Černý-autorizovaný 
inženýr, Mgr. Jaroslav Pytela, pan Jan Hudec, Ing. Petr Lokaj. 
Náhradníci: Ing. Ivan Charvát,  ing. arch. Ant. Havlíček – autorizovaný architekt, Mgr. 
Barbora Macháčková, Ing. Miroslav Zavadil, Mgr. Bohuslav Fiala. 
Výkonem  technického dozoru investora této akce  pověřuje RM pana Jana Hudce.  

   

   

   

4.18.   Kategorizace ulic z hlediska parkovacích kapacit a povolování zpevněných ploch 
a vjezdů na městských komunikacích – plnění usnesení z 20. schůze RM bod 4.12.  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá odboru IR předložit tuto zprávu k vyjádření komisi  
životního prostředí, odboru ŽP a komisi pro výstavbu (z pohledu architektonického řešení).  

 
4.19.  Informace z jednání s vlastníky pozemků v lokalitě Zlatá Hora ve Slavkově u Brna 
ve věci projednání přípravy a výstavby inženýrských sítí  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou informaci na vědomí.  

 
4.20. Provoz letní zahrádky u objektu Bonaparte  



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
a) Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  
b) Trvá na svém usnesení z 43. schůze RM bod 3.4.2.  

   

4.21. Plnění usnesení k bodu č. 4.10. IX. řádného zasedání ZM ze dne 20.12.2004  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města  schválit nejnižší částku  
trvale udržovanou ve Fondu pro výkupy pozemků ve výši 150 tis.Kč.  

 
4.22. Příprava výstavba  „Prodloužení ul. Čelakovského“  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna  nesouhlasí  se směnou pozemků ve vlastnictví ing.Štěpána 
Leitnera a p.Slavoje Leitnera v trase budoucího prodloužení ul.Čelakovského za adekvátní 
výměru pozemku parc.č3750/38 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města v lokalitě Zlatá 
Hora.  

 
4.23. Koupě pozemků v lokalitě Bučovická v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke koupi 
pozemků  parc.č.3751/2 ostatní plocha o výměře 25 m2; parc.č.3751/3 ostatní plocha o 
výměře 31 m2; parc.č.2054/1 zahrada o výměře 248 m2; parc.č.2054/2 zahrada o výměře 61 
m2 a parc.č.3754 zahrada o výměře 681 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města a 
pověřuje odbor investic a rozvoje MěÚ ve Slavkově u Brna vedením jednání s vlastníky 
pozemků o podmínkách prodeje.  

 
4.24. Prodej pozemku parc.č.3593 zahrada o výměře 1279 m2 v lokalitě Vinohrady v 
k.ú. Slavkov u Brna  

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.  

 
4.25. Prodej části pozemku parc.č.2690/1 o výměře cca  400 m2  v lokalitě Polní v k.ú. 
Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji části 
pozemku parc.č.2690/1 v lokalitě Polní v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca m2 za účelem 
výstavby bytového domu   firmě RD AUDO, spol. s r.o., sídlem 28.pluku 9/624, Praha 10 
formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkou, že do jednoho roku od podpisu 



smlouvy o budoucí kupní smlouvě předloží kupující pravomocné stavební povolení. Kupní 
smlouva bude uzavřena do 6 měsíců od předložení geometrického plánu se zaměřením 
rozestavěných staveb. Geometrický plán  zajistí a uhradí fa RD AUDO, spol. s r.o. Záloha na 
kupní cenu ve výši 400,-Kč/m2  bude uhrazena při podpisu smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě. Podle skutečné výměry převáděných pozemků stanovené GP  bude tato záloha 
vypořádána proti kupní ceně nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s 
prodejem uhradí kupující rovněž při podpisu kupní smlouvy. Prodejní cena bude převedena 
do Fondu pro výkupy pozemků .  

   

4.26. Prodej pozemku parc.č.345/1 ostatní plocha o výměře 622 m2 a části pozemku 
parc.č.346 ostatní plocha  o výměře cca 1060 m2 v lokalitě Nerudova v k.ú. Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nedoporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji 
pozemku parc.č. 345/1 ostatní plocha  o výměře 622 m2 a části pozemku parc.č.346 ostatní 
plocha o výměře cca 1060 m2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Města 
Slavkov u Brna do vlastnictví Mysliveckého sdružení Kozorožec Slavkov u Brna, 
IČ:49408194.  

 
4.27. Odprodej registrační skříně – kartotéky  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy schvaluje odprodej 
registrační skříně - kartotéky (úsek ŘP odboru DSH) z majetku města za cenu 200,- Kč.  

 
4.28. Problematika LSPP  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere uvedenou zprávu na vědomí.  

 
4.29. VaK Vyškov, a.s. – valná hromada  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM schválit zástupcem města na Valné hromadě 
VaK Vyškov, a.s., pana Mgr. Petra Kostíka. Pro případ nemoci nebo pracovního 
zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Zdeňka Pavlíka člena RM Slavkova u Brna. 
Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a všem úkolům akcionáře dle programu valné 
hromady a stanov a.s.  

 
4.30. RESPONO, a.s. – valná hromada  

Usnesení: 
Rada města doporučuje ZM delegovat zástupcem města na Valné hromadě RESPONO, a.s., 



pana Ing. Ivana Charváta. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje 
náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela člena RM  Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je 
zmocněn k hlasování a všem úkolům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s.  

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

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a doporučuje ZM: 
• považovat za splněné body: 
3.13. z 11. mimořádného zasedání ZM – 20.5.2002 
3.2. ze 3. mimořádného zasedání ZM – 10.11.2003 
4.23., 4.28. ze VII. řádného zasedání ZM – 21.6.2004 
3.6. z 6. mimořádného zasedání ZM – 19.7.2004 
4.8., 4.9.1., 4.11. z VIII. řádného zasedání ZM – 22.9.2004 
3.4.2., 3.5.2., 4.10.2.  z IX. řádného zasedání ZM – 20.12.2004 
2.1.1., 2.1.4. ze 7. mimořádného zasedání ZM – 10.1.2005 
• vypustit ze sledování: 
4.20. ze VII. řádného zasedání ZM – 21.6.2004 
• vzít na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  

 
4.32. Program X. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

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

   

4.33. KrÚJMK – Vyjád ření k možnosti prodeje propagačních materiálů  

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

 
4.34. Vyjádření IRC Austerlitz k usnesení Rady města ze dne 21.2.2005  

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

 
4.35. KrÚJMK – žádost o spolupráci – prezentace programu k 200. výročí bitvy u 
Slavkova  

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

   



   

   

4.36. Žádost o dotaci na opravu budovy Junáka z rozpočtu města Slavkov u Brna v roce 
2005  

Usnesení: 
1)   Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí. 
2)   Rada města ve Slavkově u Brna se k žádosti vrátí v průběhu roku 2005 v návaznosti na 
vývoj plnění, resp. čerpání rozpočtu.  

 
4.37. Svaz tělesně postižených – žádost o snížení sazby nájemného v objektu Bonaparte  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zvýhodněným nájemným v prostorách 
Společenského domu Bonaparte pro Svaz tělesně postižených za účelem pořádání Vánočního 
koncertu Stříbrňanky k 200. výročí bitvy u Slavkova dne 9.12.2005.  

   

4.38. HM – Nabídka Zahradní galerie AM v Plaveckom Štvrtku   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.  

 
4.39. Memorandum o spolupráci při přípravě projektu Bratislavský mír 1805-2005  

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

   

4.40.   Doležal Pavel – žádost o vyjádření – závody do vrchu ve dnech 18.-19.6.2005  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nesouhlasí s navrhovaným termínem.  

   

4.41. Pronájem garáže pro vozidlo PS  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu garáže s paní Ludmilou 
Šedivou v předloženém znění.  



 
4.42. Žádost o spolupořadatelství – propagační akce ve dnech 2.-3.4.2005 v nákupním 
centru OLYMPIA Brno  - SK BEACHVOLEYBALL SLAVKOV   

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna vyhovuje žádosti v plném rozsahu.  

 
4.43. Maleček Bedřich – Předběžná nabídka knihy Slavkov 2005  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se zahájením prací na publikaci Slavkov 2005.  

4.44. Koupě pozemku parc.č. 70 v k.ú. Slavkov u Brna – plocha po demolici objektu 
Husova č.p. 62  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM dát souhlas ke koupi pozemku parc.č. 70 ostatní 
plocha o výměře 279 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Přemysla Kubaly, 
(zastoupeného na základě plné moci panem Ivanem Křivánkem) do vlastnictví města Slavkov 
u Brna. Kupní cena ve výši 1,100.000,- Kč bude uhrazena do 15ti dnů od doručení smlouvy z  
katastrálního úřadu s vyznačenou doložkou o vkladu vlastnického práva. Daň z převodu 
nemovitostí ve výši 33.000,- Kč a kolek za podání návrhu na vklad do KN uhradí město. 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM schválit způsob financování této koupě zčásti z 
rezervního fondu města z účelově vázaných prostředků na výkupy pozemků ve výši 360 tis. 
Kč a půjčkou z podnikatelské činnosti města ze záloh na prodej pozemků ve výši 773 tis. Kč.  

 
5.2. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ podat žádost na vykácení dvou lip u kašny před 
kostelem. Náhradou bude vysazena skupina stromů na jiném vhodném a důstojném místě ve 
městě.  

 
5.3. 
Rada města Slavkova u Brna byla informována o závěru z jednání mezi zástupci Města a DI 
PČR Vyškov – doprava v ulici Úzká a Brněnská.  

 
5.4. 
Rada města Slavkova u Brna byla informována o tiskové konferenci dne 31.3.2005 na zámku.  

 


