
Usnesení z 1. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 20.11.2006 v 15:00 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
Ad 2) Plnění usnesení Rady města  Slavkova u Brna  z 1. až 74. 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: 
4.10. z 59. schůze RM – 5.12.2005 
4.4.4. ze 70. schůze RM – 3.7.2006 
3.14., 3.15.1. ze 71. schůze RM – 17.7.2006 
4.12.2., 4.17.3., 4.17.4., 4.22., 5.5. ze 73. schůze RM – 4.9.2006 
4.2., 4.3.1., 4.4., 4.9.1., 4.10., 4.12., 4.13., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21.1., 4.21.2., 
4.22., 4.24., 4.25., 4.27., 4.28.1., 4.28.2., 4.30., 4.31., 4.32., 4.33., 4.34.1., 4.34.2., 4.34.3., 
4.34.4., 4.34.5., 4.35., 4.37.2., 4.38., 4.41., 4.47., 4.53., 4.54., 4.55.2., 4.55.3., 4.56., 5.2.1., 
5.2.2. ze 74. schůze RM – 2.10.2006 
2.1.1., 2.2., 2.5.1., 2.7. ze XXXVI. mimořádné RM – 9.10.2006 
• vypouští ze sledování: 
4.9.1.a) z 57. schůze RM – 31.10.2005 
4.29. ze 73. schůze RM – 4.9.2006 
• dále vypouští ze sledování: 
trvalé a dlouhodobé úkoly (s výjimkou pověření uvolněných funkcionářů k uplatňování 
finančních prostředků ze všech dostupných titulů) z důvodů zajišťování jejich plnění dle 
zřizovacích listin PO, resp. organizačního řádu a směrnic MěÚ. 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.    Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za ¾ roku 2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města 
Slavkova u Brna za 3/4 roku 2006“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit 
rozbory hospodaření města za 3/4 roku 2006.  

 
3.2.    Rozbory hospodaření příspěvkových organizací města za ¾ roku 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvkových 
organizací Města Slavkova u Brna za 3/4 roku 2006“ bere její obsah na vědomí a doporučuje 
ZM schválit rozbory hospodaření PO za třetí čtvrtletí roku 2006 .  

 
3.3.  Program a termíny schůzí RM a ZM na I. pololetí roku 2007  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání návrhu programu a termínů schůzí RM a ZM na I. 
pololetí roku 2007 tento schvaluje bez připomínek.  



 
4.1.   Plán zimní údržby místních komunikací 2006/2007  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje nařízení rady, kterým vydává „Plán zimní údržby 
místních komunikací 2006/2007“ v předloženém znění.  

 
4.2.   Stížnost obyvatel domu č. 1200 v ulici Polní na péči o pozemek v okolí domu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala stížnost obyvatel domu č.1200 v ulici Polní a 
ukládá řediteli TSMS zajistit údržbu předmětného pozemku ve vegetačním období 2007.  

 
4.3.   Smlouva o zřízení věcných břemen po pozemcích města pro A+R s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen 
po pozemcích města parc.č. 3072/1; 3073/9 a 758/1 vše v k.ú. Slavkov u Brna se společností 
A+R, s.r.o. Jirny 353 v předloženém znění.  

 
4.4.   Přechod pro chodce na silnici I/50 u odbočky na Křenovice  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Pověřuje vedení města jednáním se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR o možnostech 
úhrady nákladů na úpravu přechodu pro chodce na silnici I/50.  

 
4.5.   Pronájem části pozemku  parc.č.2690/1 v lokalitě Polní v k.ú. Slavkov u Brna – 
zahrádka č.22  o výměře cca 90 m2  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní Oldřiškou 
Smitalovou na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca  90 
m2, označené jako zahrádka č.22,  s ročním nájemným ve výši 126,-Kč.  

 
4.6.   Žádost o spolufinancování budoucích inženýrských sítí  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá a předkládá ji k projednání v komisi pro 
výstavbu a rozvoj města.  

 
4.7.   Uvolnění rezervy PO  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a schvaluje 
rozpuštění druhé poloviny rezervy ve výši 2,5 % z rozpočtů jednotlivých PO.  

   

4.8. HM – Žádost o změnu účelu příspěvku  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje změnu účelu příspěvku od zřizovatele, schváleného na 
62. schůze RM-bod 4.12. (příspěvek na vitrínu), a to na pořízení HW a SW vybavení ve výši 
10 980 Kč.                      

 
4.9.       Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy – Litavská II.  

Usnesení: 
Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy mezi Žuráň, stavební bytové družstvo, 
se sídlem Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna, IČ: 00050326, a Radmilou Fialovou k bytu č. 306 
v domě č.p. 1501 na ulici Litavská, Slavkov u Brna.  

 
4.10. Žádost o prodloužení doby trvání nájmu bytu č.7, Zlatá Hora 1237, Slavkov u 
Brna      

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 10. 2005 na 
pronájem bytu č. 7, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna, s paní Renatou Ruslerovou na dobu 
určitou, a to po dobu  tří let, do 31. 10. 2009.  

 
4.11. Žádost o prodloužení doby  nájmu bytu č.10, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě ze dne 22. 12. 2005 na 
pronájem bytu č. 10, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, s Renatou a Martinem Šidlíkovými na 
dobu určitou, a to po dobu  tří let, do 30.  11. 2009.  

 
4.12. Uplatnění slevy z nájmu a výzva k odstranění vad      

Usnesení: 
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá funkcionářům města vstoupit v 
jednání se zástupci společností PRELAX spol. s r.o..  

 
4.13. Poliklinika Slavkov u Brna, občerstvení  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 12/2006 ze dne 



30.8.2006 s p. Oldřichem Svobodou, IČ: 15240762, dohodou ke dni  30. 11. 2006.  
2. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor 
určených pro provozování občerstvení, o celkové ploše 24, 31 m2 , za cenu 450,00 
Kč/m2/rok,  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, s účinností od 1. prosince 2006, 
s paní  Danou Šlampovou.  

   

   

 
4.14. ZŠ Komenského – sdělení k naplňování usnesení z 16. mimořádného zasedání 
Zastupitelstva města ze dne 16.10.2006 pod bodem 2.2.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere sdělení ředitele ZŠ Komenského na vědomí.  

 
4.15. ZŠ Komenského – Harmonogram rekonstrukce a zprovoznění bytu na ZŠ Kom. 
nám. – nová budova /usnesení ze 74. schůze RM – konané dne 2.10.2006/  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá a ukládá funkcionářům města prověřit reálný 
stav bytu a další souvislosti v návaznosti na řešení rozšíření kapacity MŠ Zvídálek.  

 
4.16. Žádost ZŠ Tyršova o schválení změny čerpání rezervního fondu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyršova o schválení změny 
čerpání rezervního fondu“ schvaluje ZŠ Tyršova změnu čerpání rezervního fondu na nákup 
softwaru ve výši 70.000,- Kč a zakoupení notebooku ve výši 30.000,-Kč.  

 
4.17. Žádost ZUŠ Fr. France o schválení vyřazení investičního majetku  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZUŠ Fr. France o schválení 
vyřazení investičního majetku“ schvaluje vyřazení tiskárny – inventární číslo 619, zakoupené 
7.10.1996 v pořizovací ceně 11.346,-Kč z majetku ZUŠ Fr. France.  

 
4.18. Oznámení o omezení a uzavření provozu MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením provozu Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna v 
době vánočních prázdnin v termínu od 27.12.2006 do 2.1.2007.  

 
4.19. Zápisy školských rad  



Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zápis č.4/2006 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u 
Brna, Tyršova 977, okres Vyškov a zápis č.5/2006 z jednání Školské rady Základní školy 
Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov.  

 
4.20. Zpráva o činnosti Informa čního Regionálního Centra (IRC) za období od 1.7. do 
30.9.2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu o činnosti Informačního Regionálního Centra (IRC) 
za období III. čtvrtletí roku 2006 na vědomí.  

   

 
4.21. Návrh – účast města Slavkova u Brna na veletrzích cestovního ruchu v roce 2007 
(IRC)   

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna souhlasí s účastí a prezentací města Slavkova u Brna na 
veletrzích cestovního ruchu v roce 2007 v Brně, Bratislavě a v Praze dle předloženého 
návrhu. 
2. Rada města Slavkova u Brna schvaluje dotisk barevného skládacího letáku v mutacích ČJ, 
AJ, NJ, FJ po 2000 ks v celkové ceně 14.756,- Kč s úhradou z položky propagace města.  

 
4.22. Návrh na ustanovení komise (ME juniorů v beachvolleyballe v roce 2007)  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje komisi ve složení: 
Mgr. Petr Šafář – za beachvolleyball, 
Mgr. Jana Omar – za Historické muzeum, 
p. Radoslav Lánský – za TSMS, 
Ing. Jiří Doležel – za město Slavkov u Brna, 
která bude mít za úkol koordinovat přípravu ME juniorů v beachvolleyballe v roce 2007.  

 
4.23. Stanislav Firtl – závody automobilů do vrchu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání předložené žádosti této nevyhovuje.  

 
4.24. Václav Kuneš – žádost o možnost uspořádat v r. 2007 jeden závod automobilů do 
vrchu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání předložené žádosti této nevyhovuje.  



 
5.1. Komise rady města  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna ruší komise rady města z volebního období 2002-2006 a 
odvolává jejich členy. 
2. Rada města Slavkova u Brna zřizuje své následující komise: 
- komise výstavby a rozvoje města 
- komise kulturní 
- komise pro sport a volný čas 
- komise bytová 
- komise pro zahraniční vztahy 
- komise pro životní prostředí 
- komise pro regeneraci městské památkové zóny 
- redakční rada Slavkovského zpravodaje 
- komise pro poskytování půjček z fondu obnovy 
- komise legislativně právní 
- Sbor pro občanské záležitosti.  

   

   

5.2. 
Rada města se zabývala stavem Společenského domu a ukládá funkcionářům města projednat 
uvedené připomínky se spoluvlastníkem a provozovatelem společností PRELAX spol. s r.o. a 
zve jednatele společnosti Ing. Daniela Fuska k projednání věcí na schůzi rady města.  

5.3. 
Rada města souhlasí se sníženou sazbou pro nájem sálů pro SK Slavkov u Brna za účelem 
pořádání tradičního plesu dne 10.2.2007.  

 


