Usnesení z 42. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 24.1.2005 v 15:30
hodin
Ad 2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 41. 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
4.8., 4.5.2., 4.13., 4.29.2. z 40. schůze RM – 6.12.2004
3.5., 3.6., 3.7.1., 3.21.1., 3.3., 3.24. z 41. schůze RM – 10.1.2005
• vypouští ze sledování body:
4.12.2., 4.12.3., z 31. schůze RM – 7.6.2004
4.3. z 39. schůze RM – 22.11.2004
3.7.2. z 41. schůze RM – 10.1.2005
• další úkoly trvají.

3.1. Program a termíny schůzí RM a ZM na I. pololetí roku 2005
Usnesení:
Rada města Slavkov u Brna po projednání návrhu programu a termínů schůzí RM a ZM na I.
pololetí roku 2005 tento schvaluje se změnou termínu 51. schůze RM na 27.6.2005.

4.1. Výměna bytů – Roučková, Horáčková
Usnesení:
1. Rada města doplňuje Pravidla pro pronájmy obecních bytů ve znění dodatku č. 1 tak, že v
čl. 6 se vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. V případě výběru osob na uvolněný městský byt, jakož i při poskytování bytových
náhrad, výměnách bytů mezi občany a podnájmech bytů nebo jejich částí může město jako
pronajímatel podmínit uzavření nájemní smlouvy nebo udělení souhlasu složením kauce ve
výši nejvýše 10-ti násobku nájemného včetně služeb spojených s nájmem bytu. Účelem kauce
je zajištění úhrad či pohledávek nájemce vůči městu zejména z titulu nezaplaceného
nájemného a služeb spojených s nájmem, popřípadě náhrady škody za poškození pronajatého
bytu, zařízení nebo poškození společných prostor v domě.“
2. Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Jiřinou Roučkovou, sídliště Nádražní 1192,
Slavkov u Brna, a Evou Horáčkovou, Litavská 1497, Slavkov u Brna, a ukládá odboru BTH
zajistit vypracování nájemních smluv k směňovaným bytům s platností od 1.2.2005 na dobu
neurčitou za podmínky složení kauce ve výši 10-ti násobku nájemného včetně služeb
spojených s nájmem bytu.

4.2. Bytové domy v sídlišti Nádražní – realizace záměru vybudování půdních bytů
Usnesení:
Rada města doporučuje ZM schválit záměr převodu půd z vlastnictví města za účelem
vybudování půdních bytů v sídlišti Nádražní 1153,1154.

4.3. Navýšení počtu kontejnerů pro separovaný sběr
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna souhlasí se zřízením plnohodnotného sběrného hnízda na ulici
Zámecká a souhlasí s navýšením počtu kontejnerů na svoz papíru o dva kusy a o jeden
kontejner na PET. T.: 30.4.2005
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá TSMS vybudovat zpevněnou plochu pro kontejnery na
ulici Zámecká na pozemku města parc. č. 908/2 – ostatní plocha. T.: 30.4.2005
3) Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ podat návrh na oddělení hnízda paravánem s
vegetací od okolí. T.: 21.2.2005

4.22. Nájemní smlouva – koupaliště
Usnesení:
Rada města projednala předložený návrh smlouvy a žádá manžele Durkovy o doplnění
specifikace investičního záměru (soupis prací, kalkulace cen).

4.4. Malé sportovní hřiště na sídlišti Polní u bytového domu čp. 1325
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna ukládá TSMS provést drážky drenážního systému a uzavřít
povrch zhutněným pískem. T.: 30.4.2005

4.5. Věcné břemeno průchodu a průjezdu pro Město Slavkov u brna po pozemku
parc.č. 1089/24 ve vlastnictví Austerlitz Golf, s.r.o.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
průchodu a průjezdu po pozemku parc.č. 1089/24 v k.ú. Slavkov u Brna pro Město Slavkov u
Brna se společností Austerlitz Golf s.r.o., Jánská 79/1-3, Brno. Ve smlouvě bude dále zahrnut
závazek majitele pozemku, že cesta bude mít charakter veřejného prostranství a průchod a
průjezd nebude nijak omezován.

4.6. Koupě pozemku parc.č. 2023 a části pozemku parc.č. 2022 v k.ú. Slavkov u Brna od
Fondu ohrožených dětí
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu dát souhlas ke koupi pozemku
parc.č.2023 zahrada o výměře 62 m2 a části pozemku parc.č.2022 zahrada o výměře cca 72
m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, Praha 1 do
vlastnictví Města Slavkov u Brna za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené
s převodem (geometrický plán, znalecký posudek, správní poplatek za podání návrhu na
vklad) uhradí město. Na úhradu kupní ceny a nákladů spojených s převodem budou použity
prostředky z Fondu pro výkupy pozemků.

Pro případ výkupu části pozemku parc.č.2022 rada schvaluje zřízení věcného břemene
průchodu a průjezdu přes převáděnou část pozemku parc.č.2022 v k.ú. Slavkov u Brna pro
Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, Praha 1.
Rada města současně pověřuje MěÚ odbor IR jednáním s manž.Doleželovými, Bučovická
163, Slavkov u Brna o nabytí části pozemku parc.č.2020 v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví
města formou bezúplatného převodu.

4.7. 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 zastupitelstvu dát souhlas ke koupi pozemku parc.č.
70 ostatní plocha o výměře 279 m2 v k.ú. Slavkov u Brna a pověřuje funkcionáře města
jednáním s vlastníkem pozemku.

4.8. Prodej pozemku parc. č. 324 ostatní plocha o výměre 319 m2 v ul. ČSA v k.ú.
Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji části
pozemku parc.č.324 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna

4.9. Prodej dvou částí pozemku parc.č. 2690/1 o výměře cca 252 m2 a 210 m2 v lokalitě
Polní v k.ú. Slavkov u Brna – plnění usnesení 41. schůze RM bod 3.14. odst. 2)
Usnesení
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí. Ukládá MěÚ předložit
stavební záměr na nejbližší jednání komise pro výstavbu města a její závěr předložit Radě
města Slavkova u Brna.

4.10.

Výběr dodavatele stavby:
„Stavební úpravy kotelny Zlatá Hora-změna užívání na garáž a sklad TSMS“
„Obnova areálu městského koupaliště-východní část terasy“

Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
stavby:
1. „Stavební úpravy kotelny Zlatá Hora-změna užívání na garáž a sklad TSMS“
S firmou Ing. Jan Reichl, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 67603271. Cena díla
526.381,- Kč vč. DPH.
2. „Obnova areálu městského koupaliště-východní část terasy“
S firmou REISTAV, s.r.o., Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 26917289l.
Cena díla 1.812.038,- Kč vč. DPH.

4.11. Projednání žádostí o provoz letní zahrádky u objektu Bonaparte čp. 126 ve
Slavkově u Brna
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna žádá komisi pro výstavbu o vyjádření k záměru a stanovení
podmínek.
2) Rada města Slavkova u Brna doporučuje komisi, aby při svém rozhodování zohlednila
secesní budovu v kombinaci se secesním vchodem a tomu odpovídajícím posezením pro
hosty.

4.12. Využití objektu bývalého Agroklasu Slavkov u Brna – umístění městské knihovny
Usnesení:
Rada města Slavkov u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá ředitelce HM
podat radě informaci o aktuální předpokládané potřebě vymístění městské knihovny.

4.13. Zápis komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže
Usnesení:
Rada města bere zápis č.26/2005 z jednání komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže
na vědomí.

4.14. CDC LINE, s.r.o. – žádost o navýšení roční úplaty za činnost informačního centra
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s navýšením roční úplaty za činnost informačního
centra o částku Kč 108.300,--.

4.15. HM – Informativní zpráva o Napoleonské expozici
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a ukládá svým členům a vedení HM
získávat zdroje na financování napoleonské expozice.

4.16. HM – Vyjádření se k nabídce občanského sdružení Pro Muzeum
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna ukládá ředitelce HM získat odpovědi na uvedené dotazy.
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá ředitelce HM informovat jaký materiál HM může
nabídnout pro propagaci města (CD, TV atd.)
3) Rada města Slavkova u Brna ukládá ředitelce HM k uvedeným bodům podat informaci do
příští schůze RM.

4.17. HM – informace o návštěvnickém provozu zámku při Vzpomínkových akcích 2..4.12.2005
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu do příští schůze RM z důvodu koordinace s
o.p.s. Mohyla míru Austerlitz.

4.19. Zámecká dechová kapela – žádost o pronajmutí zkušební místnosti
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu a ukládá odboru BTH, aby do příští schůze
RM předložil náklady na provoz v požadovaných prostorách.

4.20. ReNa – Zahradní dny
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna odkládá zprávu do příští schůze RM.

4.21. Městské knihy s.r.o. – nabídka účasti v projektu „Stolní kalendář města a obcí
ČR 2006“
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna nevyužívá nabídku.

4.23. Plnění usnesení z 41. schůze RM bod 3.17. – zápis komise pro výstavbu
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a souhlasí se zadáním
zpracování projektové dokumentace řešící přechod u ZŠ Komenského (Malinovského,
Jiráskova).

4.24. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02/2004 o nájmu nebytových prostor ze dne 2.2.2004
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.02/2004 o nájmu nebytových
prostor ze dne 2.2.2004 v předloženém znění.

4.25. Žádost o poskytnutí dotace v roce 2005 v rámci regionálního programu Podpory
rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů, vyhlášeného MMR ČR

Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace ve výši 12 mil.
Kč v rámci regionálního programu Podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně
postižených regionů vyhlášeného MMR ČR v roce 2005.
Rada města Slavkova u Brna schvaluje postup přípravy a finančního zajištění akce „Stavební
úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy a krovu“. Návrh na finanční dokrytí
(formou bankovního úvěru) bude předložen nejbližšímu jednání ZM.

5.1.
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna byla informována o vyúčtování příspěvku města Slavkov u
Brna na IX. ročník festivalu Concentus Moraviae.
2) Rada města Slavkova u Brna pověřuje vedení HM zajištěním přípravy a průběhu
zahajovacího koncertu 5.6.2005 a následného koncertu 16.6.2005 v rámci X. ročníku festivalu
Concentus Moraviae.

5.2.
Usnesení:
Rada města vyslovuje poděkování organizátorům za přípravu a průběh 1. městského plesu.
Rada města souhlasí s použitím části výtěžku z tomboly plesu na humanitární účely pro oběti
zemětřesení a záplav v jihovýchodní Asii.

5.3.
Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o služební cestě do Bruselu na prezentaci města v
rámci Evropské Sítě měst s historickými událostmi.

5.4.
Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o služební cestě do rakouského Hornu.

5.5.
Rada města byla informována o žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

4.18. Návrh realizace záměrů TSMS v roce 2005
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna odkládá zprávu na 21.2.2005.

