
Usnesení z 44. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 21.2.2005 v 15:30 
hodin  

Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 43. 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 
4.7. z 34. schůze RM – 30.8.2004 
4.6. (odstranění nevyhovujícího zařízení dětských hřišť) ze 40. schůze RM – 6.12.2004 
3.2.3., 3.4., 3.26.2. z 41. schůze RM – 10.1.2005 
4.10.1., 4.10.2., 4.12., 4.23., 4.24.  z 42. schůze RM – 24.1.2005 
3.4.1. ze 43. schůze RM – 7.2.2005 
• vypouští ze sledování bod: 
4.9., 4.11.1.  ze 42. schůze RM – 24.1.2005 
• další úkoly trvají.  

 
4.2.   Finanční příspěvek na jednotku SDH  

Usnesení: 
Rada města schvaluje požadavek SDH Slavkov u Brna na nákup výše uvedené požární 
techniky a ukládá starostovi města podat žádost o dotaci z rozpočtu JmK na rok 2005 ve výši 
274.000,- Kč.  

 
4.3. Žádost o povolení k umístění antén a ostatních zařízení sloužících k připojení k 
internetu  

Usnesení: 
1. Rada města vydává souhlas s umístěním zařízení pro připojení na internet na bytové domy 
ve vlastnictví města pro firmu AC Vyškov.  
2. Instalace musí odpovídat předpisům vyplývajících z platných ČSN a souvisejících dodatků. 
Pokud dojde k poškození střešního pláště vlivem této instalace, budou opravy krytiny 
provedeny na náklady firmy AC Vyškov.   

   

4.4. Stavební úpravy objektu čp. 664 – bývalá židovská škola na Koláčkově nám. ve 
Slavkově u Brna – výběr dodavatele; - jmenování komise pro výběr dodavatele  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje následující okruh firem, které budou vyzvány k podání 
nabídky na dodávku stavby „Postupná oprava budovy-bývalé Židovské školy“ ve Slavkově u 
Brna 
- Ing. Jan Reichl, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 67603271 
- Vladimír Cenek, Lomená 696, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 10107576 
- Pavel Čáslava-Čáslava-Stav, Masarykova 31, 656 22  Brno, IČ 15240720 
- Stavby a projekty s.r.o., Brněnská č. 93, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 25548425  



Složení komise pro výběr dodavatele stavby: 
Členové – Ing. Ivan Charvát, pan Antonín Vičar, Ing. Miroslav Zavadil, Ing. Petr Lokaj, pan 
Jan Hudec 
Náhradníci – Ing. Jiří Doležel, Mgr. Jaromír Pytela, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Jiří Černý, pan 
Zdeněk Pavlík  

 
4.5.   Nájemní smlouva – koupaliště – plnění usnesení z 43. RM – bod 3.8., informace  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2) Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí informace paní Ivy Škůrkové a jejich 
obchodních partnerů. 
3) Rada města Slavkova u Brna schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Slavkov u Brna a 
manželi Ivanem a Ingrid Durkovými v předloženém znění.  

 
4.8.   Prodej pozemků PK parc.č. 1709/1 a parc.č. 3581/1 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města nedát souhlas k prodeji části 
pozemku PK parc.č.1709/1 a 3581/1 vc k.ú. Slavkov u Brna.  

 
4.6.   Podmínky bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 338 v k.ú. Slavkov u Brna – ul. 
ČSA  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas s 
podmínkami bezúplatného převodu pozemku parc.č. KN 338 v k.ú. Slavkov u Brna z 
vlastnictví ČR – ÚZSVM Vyškov do majetku města Slavkov u Brna, tj.: 
- blokace na dobu 10 let od realizace bezúplatného převodu – zákaz převodu na další osobu, 
- majetek nebude využíván ke komerčním účelům, ani nebude k takovým účelům pronajímán, 
- v případě porušení podmínek bezúplatného převodu nabyvatel převede prostřednictvím 
převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené 
znaleckým posudkem ke dni bezúplatného převodu.  

 
4.7.   Podmínky bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 1780/1 v k.ú. Slavkov u Brna – 
lok. ZH   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas s 
podmínkami bezúplatného převodu pozemku parc.č. KN 1780/1 v k.ú. Slavkov u Brna z 
vlastnictví ČR – ÚZSVM Vyškov do majetku města Slavkov u Brna, tj.: 
- blokace na dobu 10 let od realizace bezúplatného převodu – zákaz převodu na další osobu, 
- majetek nebude využíván ke komerčním účelům, ani nebude k takovým účelům pronajímán, 
- v případě porušení podmínek bezúplatného převodu nabyvatel převede prostřednictvím 
převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené 
znaleckým posudkem ke dni bezúplatného převodu.  



 
4.9.   Pronájem části pozemku parc.č. 2690/1 v lokalitě Polní v k.ú. Slavkov u Brna – 
zahrádka č. 33 o výměře 80 m2  

Usnesení 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panem 
Jaroslavem Kotolem, bytem Zlatá Hora 1370, Slavkov u Brna na pronájem části pozemku 
parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 80 m2, označené jako zahrádka č.33,  s ročním 
nájemným ve výši 112,-Kč. 
4.10.   Pronájem části pozemků v lokalitě Ligary v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panem 
Miroslavem Lotrekem, na pronájem pozemků dle PK parc.č. 1617/220 o výměře 754 m2, a 
částí pozemků  parc.č.1617/225 o výměře 984 m2 a parc.č.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.  

 
4.12.   Návrh na jmenování tříčlenné volební komise  

Usnesení: 
Rada města jmenuje do volební komise pro volby do školských rad škol zřizovaných městem 
paní Romanu Palátovou, paní Simonu Ondruškovou a Mgr. Bohuslava Fialu.  

 
4.13.   Město Šlapanice – veřejnoprávní smlouva - návrh  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí. 
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá odboru DSH projednat s navrhovatelem, tj. městem 
Šlapanice, konkrétnější podmínky návrhu smlouvy.  

 
4.14.   Muzejní a vlastivědná společnost v Brně – žádost o podporu k jubileu 200. výročí 
bitvy u Slavkova  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s příspěvkem ve výši Kč 7.000,- z kapitoly 
propagace města.  

 
4.15.  PAPRSEK – žádost o poskytnutí finančních prostředků na činnost organizace  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.  

 
4.16. SCHULZ – Národní kolotočová společnost Brno – žádost o vydání rozhodnutí ve 
věci zvláštního užívání veřejného prostranství  



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s umístěním zařízení provozovatele kolotočů Schulz v 
lokalitě Kaunicova – Alej ve dnech 16.5.-23.5.2005.  

   

 
4.18. Žádost – Svatourbanské hody  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s pronájmem sálu a dvou místností za pódiem v objektu 
Bonaparte za sníženou sazbu pronájmu na den 22.5.2005 za účelem konání Svatourbanských 
hodů.  

 
4.19.  IRC - Návrh distribuce propagačních materiálů města  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna žádá IRC Austerlitz o zaslání 250 ks propagačních materiálů 
o městě Slavkově u Brna v anglickém jazyce na odbor regionálního rozvoje KÚ JMK za 
účelem prezentace města v londýnském Tower Bridge dne 23.3.2005 (Ing. Lukášková, do 
4.3.2005). 
2) Rada města Slavkova u Brna souhlasí s distribucí propagačních materiálů města Slavkova u 
Brna dle návrhu předloženého IRC Austerlitz. 
3) Rada města Slavkova u Brna žádá o doplnění propagačních materiálů (Publikace o městě 
Slavkově u Brna - na str. 15 doplnit Mohyla Míru-Austerlitz o.p.s., www.austerlitz2005.com a 
leták 200 let výročí bitvy u Slavkova doplnit buď na přední stranu logo Austerlitz 2005, 
www.austerlitz2005.com nebo na vnitřní stranu pod anglický text tučně 
www.austerlitz2005.com). 
4) Rada města Slavkova u Brna žádá o předání propagačních materiálů v počtu 100 ks ve 
všech jazykových mutacích na sekretariát MěÚ.  

 
4.20. Informace LSPP  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala informace o současném stavu LSPP JmK. Na základě 
uvedených skutečností doporučuje starostovi města jednat ve shodě se zástupci města Bučovic 
na KrÚ v Brně s radním odpovědným za oblast zdravotnictví. 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje zachovat podle finančních možností službu LSPP ve 
Slavkově u Brna alespoň o sobotách, nedělích a svátcích.  

 
4.21. Informace o zahradní galerii Bratislava  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala nabídku a žádá ředitelku HM o stanovisko do příští 
schůze RM.  



5.1. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna jmenuje pracovní skupinu k otevření bývalé židovské školy ve 
složení: pan Jaromír Seifert, paní Lubomíra Kropáčková, pan Bedřich Maleček, Ing. Pavel 
Dvořák, Mgr. Vladimír Soukop, zástupce HM, Mgr. Karel Mlateček.  

   

3.1.   Výroční zpráva  o činnosti Historického muzea ve Slavkově u Brna za rok 2004 a 
připravenost na rok 2005  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí. 
2) Rada města Slavkova u Brna souhlasí s okamžitým zadáním vytvoření architektonického 
návrhu na Napoleonskou expozici. 
3) Rada města Slavkova u Brna doporučuje materiál k předložení v jednání ZM.  

   

 
4.1.   HM – Sumarizace výsledků průzkumu veřejného mínění  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a doporučuje materiál k předložení v 
jednání ZM.  

   

4.11.   Návrh na stanovení počtu členů ve školských radách, schválení a vydání 
volebního řádu pro volby do školských rad ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova a jmenování 
třetiny členů školské rady  

Usnesení: 
1) Rada města zřizuje: 
a) devítičlennou školskou radu Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres 
Vyškov  
b) devítičlennou školskou radu Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov 
2) Rada města  schvaluje a vydává v předloženém znění volební řády školských rad.  
3) Rada města jmenuje za zřizovatele tyto členy školské rady ZŠ Slavkov u Brna, 
Komenského nám. 495 a školské rady ZŠ Slavkov u Brna,Tyršova 977 (podle předkládací 
zprávy): 
- Ing. Pavla Dvořáka 
- Ing. Barbaru Macháčkovou 
- Jarmilu Olejníkovou  

 
4.17. Hlásenský Petr – Petice proti zavedení placeného parkování na Palackého náměstí  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala petici proti zavedení placeného parkování na 



Palackého náměstí. Rada města Slavkova u Brna konstatuje, že v současné době se tvoří 
rozpočet na rok 2005 a není jisté, zda se tento záměr bude v letošním roce realizovat. 
Rada města Slavkova u Brna žádá předkladatele petice  o předložení nabízených 
alternativních variant řešení dopravní situace na Palackého náměstí.  

 
3.2.   Zpráva o činnosti TSMS v roce 2004 a připravenost na rok 2005 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání výše uvedenou zprávu bere na vědomí.  

 


