
Usnesení z 2. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 4.12.2006 v 15:00 hodin 
v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
Ad 2)   Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 74. schůze RM z období 2002-
2006 a z 1. schůze RM z období 2006-2010  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM ve Slavkově u Brna s tím, že 
• považuje za splněné body: 
4.1., 4.9.2., 4.26.1., 4.26.2., 4.36. ze 74. schůze RM – 2.10.2006 
2.1.2 z XXXVI. mimořádné schůze RM – 9.10.2006 
4.7., 4.10., 4.11., 4.13.1., 4.13.2., 4.17.  z 1. RM – 20.11.2006 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.   Návrh na zřízení městské policie  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  
2. Ukládá MěÚ zajistit aktualizovanou detailní analýzu finanční náročnosti zřízení a provozu 
městské policie. 
3. Ukládá MěÚ bezprostředně po schválení rozpočtu města na rok 2007 zadat zpracování 
studie kamerového sytému včetně ekonomické rozvahy zřízení systému a jeho provozu. 
4. Ukládá starostovi města požádat velitele OO PČR ve Slavkově u Brna o přehled trestné 
činnosti a přestupků ve městě Slavkově u Brna, který bude sloužit jako další vstupní materiál 
pro řešení problematiky městské policie ve městě. 
   

 
4.1.   Návrh vyhlášky o zřízení městské policie  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

 
4.2.   Návrh RO č. 42-51/2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkova u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a doporučuje 
ZM ke schválení: 
RO č.42 – vícepráce stadion: 
Výdaje: 
- snížení položky č.32 – příspěvek na pořízení kamery (spoluúčast) ve výši 100.000,- Kč 
- snížení položky č.70 -  MŠ Zvídálek – studie ve výši 62.000,- Kč 
- zvýšení položky RO č. 22- rekonstrukce kabin včetně střechy – fotbalový stadion ve výši 
162.000,- Kč 
RO č.43 – skládka: 
Výdaje: 



- snížení položky č. 7  – VaK – příspěvek na generel odvodnění Slavkova ve výši 149.000,- 
Kč 
- zvýšení položky č.6 – rekultivace městské skládky ve výši 102.000,- Kč 
- zvýšení položky č.38 – tvorba FRR ve výši 47.000,- Kč  
RO č.44 – zvyšování základního kapitálu: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – přijetí úvěru ve výši 3.576.000,- Kč  
Výdaje: 
-     zařazení nové položky – zvyšování základního kapitálu ve VaK Vyškov, a.s. ve výši 
3.576.000,- Kč 
RO č.45 – lesní hospodářství: 
-  v příjmech: 
        zařazení nové položky 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod 
UZ 29008 
        v částce 25.700,- Kč 
-  ve výdajích:  
        zařazení nové položky - správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na příslušných 
položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 25.700,-Kč. 
RO č.46 – zpevňující dřeviny: 
-  v příjmech: 
 zařazení nové položky 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29004 v částce 49.200,- Kč 
-  ve výdajích:  
        zařazení nové položky - správa v lesním hospodářství pod UZ 29004 na příslušných   
        položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 49.200,- Kč. 
RO č.47 – program péče o krajinu: 
-  v příjmech: 
zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
15091 v částce 65.000,- Kč 
-  ve výdajích:  
 zvýšení  položky č.38 – tvorba FRR ve výši 65.000,- Kč 
 snížení položky č.10 – výsadba remízku na skládce (vlastní zdroje) ve výši 65.000,- Kč 
 zvýšení položky č.10 – výsadba remízku na skládce – UZ 15091 ve výši 65.000,- Kč  
RO č.48 – nabytí pozemků : 
-  v příjmech: 
        zvýšení položky č.41 – převody z FRR v částce 200.000,- Kč 
-  ve výdajích:  
 zvýšení  položky č.77 – výkupy pozemků ve výši 200.000,- Kč 
RO č.49 – dokrytí drobných výdajů : 
-      ve výdajích:  
       snížení  položky č.67 – GIS ve výši 25.000,- Kč 
       zvýšení položky  č.76 – provozní prostředky IR ve výši 25.000,- Kč 
RO č.50 – pozemky – Koláčkovo nám.: 
-  v příjmech: 
 zařazení nové položky  – půjčka z VHČ v částce 250.000,- Kč 
-  ve výdajích:  
 zvýšení  položky č.77 – výkupy pozemků ve výši 250.000,- Kč 
RO č.51 – zastupitelské orgány : 
-  v příjmech: 
        zvýšení položky č.41 – pokuty v částce 130.000,- Kč 



-  ve výdajích:  
 zvýšení  položky č.77 – zastupitelské orgány ve výši 130.000,- Kč  

 
4.3.   Doplnění usnesení  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a doporučuje 
ZM ke schválení následující doplnění usnesení: 
Zastupitelstvo Města Slavkova u Brna schvaluje kladné výsledky hospodaření příspěvkových 
organizací zřízených Městem Slavkovem u Brna vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od 
zřizovatele za rok 2002, 2003, 2004 a 2005.  Město Slavkov u Brna nepožaduje a 
nepožadovalo vrácení ušetřených prostředků z hlavní činnosti (kladných výsledků 
hospodaření PO) do rozpočtu zřizovatele. Tyto finanční prostředky byly po schválení v ZM 
převedeny do fondů jednotlivých organizací dle usnesení platných v daných letech.  Jedná se 
o následující příspěvkové organizace:   
1) Technické služby Města Slavkova u Brna 
2) Historické muzeum ve Slavkově u Brna 
3) Základní škola Komenského 
4) Základní škola Tyršova  
5) Základní umělecká škola Františka France 
6) Mateřská škola Zvídálek 
7) Dům dětí a mládeže   

 
4.4.   Zahájení záměru města směnit pozemek p.č. 61 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Slavkov Brna z vlastnictví města  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Předkládá zprávu k vyjádření komisi pro výstavbu a rozvoj města.  

 
4.5.   Areál bývalého Agroklasu  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
1. schválit po řádném zveřejnění záměru odprodej hospodářské budovy na parcele p.č.633/2 v 
k.ú. Slavkov u Brna (zděná stodola při Kollárově ulici - vjezd naproti hřbitovní zdi) za cenu 
250.000,-Kč Daně Dvořákové pro stávající nevyužitelnost a vzhledem ke skutečnosti, že zde 
Město Slavkov u Brna nevlastní pozemky pod budovou, 
2. schválit dohodu o finanční náhradě za bezesmluvní užívání pozemků 625/1, 633/2, 625/2 a 
633/1 v k.ú. Slavkov u Brna ve výši 91.250,-Kč s paní Danou Dvořákovou za dobu ode dne 
koupě nemovitosti (26.1.2005) do dne kolaudace vstupu z čelní strany budovy čp.727 
(17.3.2006) (u poz. p.č. 625/2 a 633/1) a do dne uzavření smlouvy podle odstavce 1 a 
usnesení 4.11.1 z XVI. zasedání ZM dne 18.9.2006 (u poz. p.č. 625/1 a 633/2).  

 
4.20.  Dopis Radě města – TJ Sokol Slavkov (p. Josef Žemla)  



Usnesení: 
1.  Rada města projednala za účasti p. Josefa Žemly, člena výboru TJ Sokol Slavkov, možnost 
nového vstupu na městské koupaliště z jižní části přes pozemek TJ Sokol Slavkov a možnost 
finanční náhrady za užívání tohoto pozemku. 
2.  Rada města projednala možnost využívání nově vybudovaného sociálního zařízení na 
pozemku TJ Sokol Slavkov za finanční úplatu.  

 
4.6.   Rekonstrukce krovu a střechy zámku Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání předložené zprávy nesouhlasí s pokračováním 
prací nad rámec plnění vyplývající ze smlouvy o dílo na rok 2006.  

 
4.7.   Pronájem části pozemku  parc. č. 2690/1 v lokalitě Polní v k.ú. Slavkov u Brna – 
zahrádka č. 23  o výměře cca 90 m2  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní Soňou 
Coufalovou na pronájem části pozemku parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca  
90 m2, označené jako zahrádka č. 23,  s ročním nájemným ve výši 126,-Kč.  

 
4.8.   Prodej pozemků parc.č.3698/21; 3698/22 a 3698/24  v k.ú. Slavkov u Brna - Pavel 
Čáslava – Čáslava-Stav  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna předkládá zprávu k vyjádření komisi pro výstavbu a rozvoj 
města.  

 
4.9.   Vydražení pozemku – jízdárna  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření souhlasného prohlášení, kterým město uzná vlastnictví 
manželům Ing. Ivu a Monice Sklenářovým k ideální jedné polovině pozemku p.č. 804/3 v k.ú. 
Slavkov u Brna.  

 
4.10.   Dohoda o narovnání  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje uzavření předložené dohody o narovnání ve věci fakturace služeb 
mezi městem, Marcelou Šlapanskou a Historickým muzeem ve Slavkově u Brna. 
2. Rada města schvaluje přejmenování výdajové položky rozpočtu města na rok 2006 z 
Historické muzeum – Napoleonské dny na  Napoleonské dny  

   



4.11.  Pronájem polního hnojiště  

Usnesení: 
1) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu polního hnojiště na pozemku 
parc. č. 3039/1 za 86.250,- Kč/rok s pronajímatelem Ondřejem Bednářem, a to s účinností od 
1.1.2007 na dobu jednoho roku – do 31.12.2007 s podmínkou : 
nájemné bude uhrazeno až po vybudování oplocení.  
2)   Rada města ukládá finančnímu odboru zahrnout tyto prostředky do rozpočtu města.  

   

4.12.   Poplatek za svoz komunálního odpadu  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna nemá k projednávané zprávě připomínky a doporučuje 
zastupitelstvu města zachovat stávající výši poplatků za komunální odpad.  

 
4.13.  Poliklinika – garáž, p. Milan Košťál  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu  nebytových prostor v 
objektu pronajímatele Poliklinika Slavkov u Brna ze dne 3. 11. 1997, ve znění pozdějších 
dodatků, uzavřené s Milanem Košťálem, řešícím výměnu garáže č. 4 pro sanitní vozidlo za 
garáž č. 6, s platností od 1. 1. 2007.  

 
4.14. Žádost o povolení změny užívání bytů – sídliště Nádražní 1156  

Usnesení: 
Rada města  souhlasí s provedením změny dispozičního řešení bytů č. 7 a č. 8 v bytovém 
domě sídliště Nádražní 1156,  za předpokladu splnění podmínek města jako vlastníka a 
současně pronajímatele obou bytů, vydaných pro účely stavebního řízení o povolení 
stavebních úprav.  

   

4.15. Obvodní oddělení Policie ČR, stavební úpravy  

Usnesení: 
1. Rada města ukládá MěÚ zahájit jednání s Policií ČR ve věci uzavření dodatku ke Smlouvě 
o nájmu ze dne 23.12.2006 ve znění pozdějších dodatků, o způsobu financování  zamýšlených 
stavebních úprav v pronajatých nebytových prostorách budovy Palackého nám. č.p. 65 ve 
Slavkově u Brna s předpokládanými  náklady do výše  max. 220 tis. Kč. 
2. Rada města ukládá MěÚ provést výběr dodavatele na provedení stavby „Nebytové prostory 
Obvodního oddělení  Policie ČR  ve Slavkově u Brna, stavební úpravy“, s realizací v I/Q 
2007, za předpokladu financování  formou  předplaceného nájemného.  

 
4.16. DPS, Miloslava Sigmundová, žádost o prominutí nájmu  



Usnesení: 
Rada města zamítá  žádost pí. Miloslavy Sigmundové, nájemce bezbariérového bytu č. 2 na 
DPS, Polní 1444 ve Slavkově u Brna o prominutí nájmu z bytu pronajatého od 1.10.2006 za 
měsíc listopad.  

 
4.17.  Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z „Fondu obnovy“ nemovitostí na území 
města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města doporučuje ZM vyhlásit výběrová řízení na poskytnutí půjček z „Fondu obnovy“  
nemovitostí na území města Slavkova u Brna podle úplného znění pravidel, schválených na 
XI. řádném zasedání ZM dne 20. 6. 2005 vyvěšením na úřední desce  a to 1. kolo dnem 16. 1. 
2007 a 2. kolo dnem 3. 4. 2007.  

 
4.18. Regulace nájemného z obecních bytů  

Usnesení: 
Rada města schvaluje jednostranné zvyšování nájemného z bytů v domech ve vlastnictví  
města Slavkov u Brna  podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném   zvyšování  
nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, k 1. dubnu 2007.  

 
4.19.   Palackého 89, Panský dům – parkovací místa  

Usnesení: 
1. Rada města rozhodla o uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
06/2006 v budově Panského domu, Palackého náměstí 89, na rozšíření služeb – poskytnutí 
dvou parkovacích míst ve dvorní části budovy s firmou UNILES, a.s., se sídlem Jiříkovská 
832/16, 408 01 Rumburk, IČ: 47307706, za 6 000,-Kč/rok za jedno parkovací místo, na dobu 
neurčitou,  s účinností od 1. ledna 2007.  
2. Rada města rozhodla o uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
02/2006 v budově Panského domu, Palackého náměstí 89, na rozšíření služeb – poskytnutí 
jednoho parkovacího místa ve dvorní části budovy s firmou NATMAL s.r.o., se sídlem 
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno,  IČ: 25575821, za 6 000,-Kč/rok za jedno parkovací místo, 
na dobu neurčitou,  s účinností od 1. ledna 2007.  

 
4.20.   Dohoda o náhradě škody  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření dohody o náhradě škody způsobené poškozením stromů dne 
3.2.2006 ve znění předloženého návrhu.  

 
4.21.   Pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti v roce 2007  



Usnesení: 
1. Rada města Slavkov u Brna schvaluje pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti v 
době od 5.8. 2007 – 12.8.2007 v rekreačním středisku Pod Templštýnem, který bude 
organizován společně městy Slavkov u Brna a Bučovice. 
2. Rada města Slavkov u Brna souhlasí s uzavřením dohody s městem Bučovice o pořádání 
výchovně rekreačního tábora pro děti v roce 2007. 
3. Rada města Slavkov u Brna schvaluje úhradu za den pobytu dítěte ve výchovně rekreačním 
táboře ve výši  80 % denní částky životního minima dítěte ve věku od 6 do 15 let, 
zaokrouhlenou na celé koruny směrem dolů u rodin, které pobírají dávky pomoci v hmotné 
nouzi. Úhradu ve výši plné denní částky ŽM dítěte  ve věku od 6 do 15 let zaokrouhlené na 
celé koruny směrem dolů bude hradit rodina, která má výživu a základní osobní potřeby 
zajištěny vlastními příjmy.  

 
4.22.   Žádost DDM o úpravu rozpočtu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost DDM o úpravu rozpočtu“ 
schvaluje úpravu rozpočtu. Zvýšení příjmů na položce zápisné – předškolní děti a dospělí o 
částku  8 000,-Kč a zvýšení výdajů na položce OPPP – předškolní děti a dospělí v částce 8 
000,-Kč v rozpočtu DDM.  

 
4.23.   Žádost ZŠ Komenského o vnitřní přesuny rozpočtu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZŠ Komenského o vnitřní 
přesuny rozpočtu“ schvaluje vnitřní přesuny rozpočtu ZŠ Komenského z položky služby do 
položky oprava a údržba, nejvýše však do částky 100.000,-Kč a přesun finančních prostředků 
z položky voda ve výši 40.000,-Kč do položky plyn – škola ve výši 20.000,-Kč a do položky 
energie – jídelna ve výši 20.000,-Kč.  

 
4.24.   Žádost ZUŠ Františka France o použití zvýšených příjmů  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZUŠ Františka France o použití 
zvýšených příjmů“ schvaluje použití zvýšených příjmů do rozpočtu školy ZUŠ Františka 
France a částku 23 000,- Kč použít k dokrytí položky oprava – údržba.  

 
4.25.   Žádost ZŠ Komenského o schválení vyřazení investičního majetku  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZŠ Komenského o schválení 
vyřazení investičního majetku“ schvaluje vyřazení počítačové sestavy s tiskárnou – inventární 
číslo 6, zakoupené v roce 1997 v pořizovací ceně 70 198,80 Kč a počítačové sestavy – 
inventární číslo 64, zakoupené v roce 1998 v pořizovací ceně 24 900,-Kč z majetku ZŠ.  



 
4.26.  Žádost DDM Slavkov u Brna o zvýhodněný nájem v prostorách Centra Bonaparte  

Usnesení: 
Rada města schvaluje zařazení plesu DDM, Komenského nám. 495, Slavkov u Brna v termínu 
11.3.2007 mezi akce se zvýhodněným nájmem prostor v Centru Bonaparte.  

   

4.28.  Odměna při skončení funkčního období pro bývalého starostu města Mgr. Petra 
Kostíka  

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

 
4.29.  Stanovení náležitostí pro svatební obřady  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna stanovuje následující náležitosti pro svatební obřady: 
- den konání svateb – sobota 
- doba konání svateb – 9:00 – 14:00 
- místo konání svateb – obřadní síň Městského úřadu ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 64.  

 
4.30.   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: 
4.15.1. z XIV. řádného zasedání ZM – 20.3.2006 
3.4.1., 3.5.2., 3.7. z 15. mimořádného zasedání ZM – 15.5.2006 
4.3.1., 4.3.3., 4.4.1., 4.5.2., 4.11.2. z XV. řádného zasedání ZM – 19.6.2006 
4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7., 4.4., 4.5.4., 4.5.5., 4.10., 
4.15.1., 4.15.2., 4.15.3., 4.16., 4.18., 4.19., 4.20., 5.1. z XVI. řádného zasedání ZM – 
18.9.2006 
2.4.2., 2.7.1., 2.7.2., 2.12., 2.13.1., 2.13.2. z 16. mimořádného zasedání ZM – 16.10.2006 
• vypustit ze sledování: 
4.2.5. ze XIV. řádného zasedání ZM – 17.12.2001 
• zrušit: 
4.11.2. z XV. řádného zasedání ZM – 19.6.2006 
• vzít na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  

   

 

 



4.31.   Program I. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

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

   

4.32.   Výbory zastupitelstva města, komise rady města  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu města Slavkova u Brna odvolat 
stávající členy finančního a kontrolního výboru. 
2. Rada města Slavkova u Brna projednala návrhy politických stran zastoupených v 
zastupitelstvu města na složení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města. 
Doporučení předloží na I. zasedání zastupitelstva města dne 18.12.2006.  

 
4.33.   Hřiště Zlatá Hora – e-mail od Ing. Jiřího Matyáše  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna ukládá odboru IR podat stanovisko k návrhu řešení uvedené 
problematiky v této zprávě. 
2. Rada města Slavkova u Brna předkládá zprávu k vyjádření komisi pro výstavbu a rozvoj 
města.  

 
5.1.  
1. Rada města souhlasí se sníženým nájemným v sálech Společenského domu Bonaparte pro 
Moravský rybářský svaz MO Slavkov u Brna na akci „Rybářský věneček“  konanou dne 
20.1.2007.  
2. Rada města souhlasí s bezúplatnou zápůjčkou městského kina pro konání výroční členské 
schůze Moravského rybářského svazu MO Slavkov u Brna dne 24.3.2007.  

 
5.2. 
1. Rada města vyslovuje poděkování za přípravu a průběh Vzpomínkových akcí 
organizátorům a partnerům. 
2. Rada města vyslovuje poděkování za součinnost při realizaci Vzpomínkových akcí všem 
pracovníkům TSMS.  

 
5.3. 
Rada města ukládá funkcionářům města vyžádat si ceník nájemného v Společenském domě 
Bonaparte pro rok 2007.  

 


