
Usnesení ze 74. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 2.10.2006 v 17:00 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

Ad 2) Plnění usnesení Rady města  Slavkova u Brna  z 1. až 73. 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: 
4.4., 4.9. ze 70. schůze RM – 3.7.2006 
3.7., 3.10.1. ze 71. schůze RM – 17.7.2006 
3.1.1., 3.2., 4.2.2., 4.7.1., 4.7.2., 4.4.3., 4.5.2., 4.6., 4.8., 4.10.1., 4.11., 4.21. ze 72. schůze RM 
– 14.8.2006 
3.1., 4.1., 4.2., 4.3.3., 4.4., 4.38., 4.5.1., 4.5.2., 4.6., 4.7., 4.9., 4.12.1., 4.13., 4.14.2., 4.15., 
4.17.1., 4.19., 4.21., 4.23., 4.24., 4.26., 4.28.1., 4.28.2., 4.36., 4.39., 5.1., 5.3. ze 73. schůze 
RM – 4.9.2006 
2.1., 2.2., 2.4. ze XXXV. mimořádné RM – 13.9.2006 
• vypouští ze sledování: 
4.16. z 69. schůze RM – 5.6.2006 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.   Zpráva o připravenosti ZUŠ Františka France na školní rok 2006/2007  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere předloženou zprávu na vědomí a vyslovuje poděkování 
ředitelce ZUŠ Fr. France paní Evě Cupákové za vzorné vedení této školy.  

 
4.1. Uvolnění rezervy PO  

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

 
4.2.   Návrh RO č. 41/2006 – volby do zastupitelstev obcí ČR  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a doporučuje 
ZM ke schválení: 
RO č.41 – volby do zastupitelstev obcí: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky - dotace na volby do zastupitelstev obcí ČR ve výši 115.000,- Kč  
Výdaje: 
- zařazení nové položky – volby do zastupitelstev obcí ČR ve výši 115.000,- Kč  

   

   



 
4.3. Úvěrová smlouva – VaK, a.s.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Úvěrová smlouva‘‘ bere tuto zprávu 
na vědomí a schvaluje: 
1) Uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a.s v předloženém znění . 
2) Úrokovou sazbu s 6MP + 0,14% odchylka  

 
4.4.   Úvěrová smlouva – KB, a.s.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Úvěrová smlouva-revolving‘‘ bere 
tuto zprávu na vědomí a schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a.s v 
předloženém znění.  

 
4.5.   Zápis komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže  

Usnesení: 
Rada města bere zápis č.31/2006 a usnesení z jednání komise pro školní a mimoškolní 
aktivity mládeže na vědomí.  

 
4.7.  Odpisový plán ZUŠ Fr. France  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Odpisový plán ZUŠ Fr. France“ 
schvaluje odpisový plán nově pořízeného majetku - kopírky Develop ineo 161 zakoupené 
12.9.2006 v pořizovací ceně 44 484,90 Kč, ZUŠ Fr.France.  

 
4.8.  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 kopírovacího stroje SHARP SF 7800 – 
inventární číslo HIM 9, zakoupený 31.12.1992 v pořizovací ceně 78.442,-Kč z majetku ZUŠ 
Fr. France.  

 
4.9.   Vyjádření ke stavu řešení rozšíření kapacity MŠ  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a 
doporučuje zastupitelstvu města předloženou zprávu ke schválení. 
2. Rada města ve Slavkově u Brna ukládá řediteli ZŠ Komenského předložit harmonogram 
předpokládané rekonstrukce a zprovoznění bytu na ZŠ Komenského-nová budova. 
T:15.11.2006  



   

   

 
4.10.  Vzpomínkové akce 2006 /1.-3.12./ - návrh programu  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere předloženou zprávu na vědomí a předkládá ji v jednání 
zastupitelstva města včetně návrhu financování.  

 
3.2.  Zpráva o připravenosti DDM na školní rok 2006 / 2007  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a vyslovuje poděkování kolektivu 
DDM pod vedením ředitelky paní Ivany Olejníkové za přípravu nového školního roku.  

 
4.11. Informace o hospodaření za období do srpna 2006  

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

 
4.12. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností 
GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.  

 
4.13. Sumarizace výsledků Historického muzea ve Slavkově u Brna za období 2004-2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere předloženou zprávu na vědomí a předkládá ji v jednání 
zastupitelstva města  

 
4.14. Výsadba zeleně ve městě – informace  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy bere předloženou 
informaci na vědomí.    

 
3.3.    Zpráva o připravenosti MŠ Zvídálek na školní rok 2006/2007  

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



 
4.15. Větrné elektrárny Rousínov  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy a prostudování Pohledové 
studie (příloha 3) dokumentace „Větrné elektrárny Rousínov“ podává následující vyjádření :  
Rada města nadále trvá na svém vyjádření z 52. schůze rady města konané dne 18.7.2005, ve 
kterém  považuje stavbu větrných elektráren na tomto místě za nevhodnou a s výstavbou 
zásadně nesouhlasí.  

 
4.16. Schválení změny č.III územního plánu sídelního útvaru  Slavkov u Brna (dále jen 
ÚPN SÚ) a vydání obecně  závazné vyhlášky o závazných částech ÚPN SÚ Slavkova u 
Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města: 
1. Schválit v souladu s § 26, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu ve znění pozdějších změn návrh změny č. III ÚPN SÚ Slavkov u Brna zpracovaný v 
červenci 2006 Ing. arch. Václavem Zemánkem, CSc., autorizovaným architektem, bytem 
Brno, Kohoutova 16, IČ 18149171, který byl zpracován v souladu s vyhláškou č. 135/2001 
Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v celé šíři textové a 
grafické části. 
2. Vydat v souladu s § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších změn a podle ustanovení § 84, odst.2, písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. …./06 o závazných částech ÚPN SÚ 
Slavkov u Brna, kterou se mění a doplňuje vyhláška města č. 18 platná od 17.10.1994 o 
závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Slavkova u Brna. 
3. Konstatovat, že vzhledem k tomu že je vyhověno všem požadavkům vzneseným občany a 
dotčenými orgány státní správy, které byly zahrnuty do souborného stanoviska a všechny byly 
do návrhu změny ÚP zapracovány, není nutno o nich rozhodovat. Zároveň není nutno 
ukončovat platnost žádných jiných územně plánovacích dokumentací. 
4. Uložit městskému úřadu v souladu s § 16, odst. 4 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně 
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci opatřit textovou část a příložky k 
výkresům č. 1 a 2 schvalovací doložkou. Dále v souladu s § 19 výše citované vyhlášky zajistit 
evidenci a předat schválenou změnu č. III ÚPN SÚ příslušnému stavebnímu úřadu a 
krajskému úřadu. V souladu s § 20, odst. 3 stejné vyhlášky zaslat obecně závaznou vyhlášku a 
schéma hlavního výkresu dotčeným orgánům státní správy.  

 
4.42.   ORIONREAL spol. s r.o.-WC v budově Společenského centra Bonaparte  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala nabídku firmy ORIONREAL spol. s r.o. na 
provozování sociálního zázemí v budově Společenského centra Bonaparte.  

 
5.1.  Nabídka TJ Sokol Slavkov - využití sociálního zařízení pro veřejnost  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala nabídku TJ Sokol Slavkov na využití sociálního 
zařízení v nově budovaném objektu na stadionu.  

   

4.23.   Návrh směny pozemku s GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna přijala zástupce GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s. Bc. 
Radima Válku a Ing. Otu Horáka a projednala s nimi usnesení zastupitelstva města přijaté k 
bodu 4.13. na XVI. řádném zasedání zastupitelstva města konaném dne 18.9.2006. Po diskuzi 
se rada města se jmenovanými zástupci GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s. dohodla na jejich 
účasti na zasedání zastupitelstva města dne 16.10.2006.  

 
4.43.  Bedřich Maleček – Upřesněná cenová nabídka knihy Slavkov  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna projednala postup přípravy zpracování publikace o městě 
Slavkov u Brna. 
2. Rada města ve Slavkově u Brna pověřuje Bc. Zdeňka Pavlíka jednáním o podpoře tohoto 
projektu.  

 
4.17.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 050/06 uzavřené s firmou SILNICE BRNO spol. s 
r.o.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 050/06 
uzavřené s firmou SILNICE BRNO, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281 na 
akci „Průmyslová zóna Bučovická Slavkov u Brna-infrastruktura“ dne 8. 6. 2006. Dodatek 
bude obsahovat realizaci prodloužení budovaného chodníku  v průmyslové zóně Bučovická v 
rozsahu PD zpracované ing. Beránkem za cenu 93.570,- Kč, v termínu do 30. 11. 2006.  

 
4.18.  PD zabezpečení odvodnění předzámčí zámku Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se zadáním projekčních prací na zabezpečení 
odvodnění předzámčí zámku Slavkov u Brna u ing. arch. Borise Medka, IČ 48875180 za cenu 
do 75.000,- Kč v termínu do 30.11.2006.  

 
4.19.  Výběr projektanta akce: „Propojení komunikace a IS  ulic Jiráskova – Tyršova“  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje objednání zpracování projektové dokumentace akce: 
„Propojení komunikace a IS ulic Jiráskova-Tyršova“ u Ing. Stanislava Beránka - Projektování 



staveb, inženýrská činnost, IČ 11485833 za cenu do 65.000,- Kč s termínem zpracování do 
konce roku 2006.  

 
4.20. Schválení a projednání projektu regenerace  panelového sídliště Zlatá hora  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1/   Doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt regenerace panelového sídliště Zlatá 
hora ve Slavkově u Brna tak, jak je předložen. 
2/   Doporučuje zastupitelstvu města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2007 částku ve výši  
2 000 000,-Kč jako spoluúčast k dotaci na I.etapu.  

   

4.21. Výběr dodavatele – zateplení štítů a oprava střechy, Zlatá hora č.p. 1237, Slavkov 
u Brna.  

Usnesení: 
Rada města  Slavkova u Brna: 
1. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Janem Reichlem, IČ: 676 03 271, na akci: 
„Zateplení štítů a oprava střechy, Zlatá hora č.p. 1237, Slavkov u Brna.“ za cenu 599498,-Kč 
vč. DPH 5%. 
2. Souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s Ing. Janem Reichlem, IČ: 676 03 
271, na akci : „Zateplení štítů a oprava střechy, Zlatá hora č.p. 1237, Slavkov u Brna.“ za 
cenu 99891,-Kč vč. DPH 5%.  

 
4.22.  Výběr projektanta na I.etapu regenerace panelového sídliště Zlatá hora  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci „Regenerace panelového sídliště Zlatá hora ve Slavkově u Brna - I.etapa“ se 
zhotovitelem Ing. Stanislavem Beránkem, IČ: 114 85 833 za cenu 190 000,-Kč v termínu do 
30.11.2006.  

 
4.24.   Směna pozemků pro protipovodňovou ochranu města  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke směně části 
pozemku parc. č. 2733/4 ostatní plocha o výměře 2092 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví 
města Slavkov u Brna za část pozemku parc. č. 2719/1 k.ú. Slavkov u Brna o výměře 1910 
m2 a celý pozemek parc. č. 2727 o výměře 182 m2 z vlastnictví p. Martina Doubka (1/4) a 
společnosti M plus, s.r.o., 28.pluku 9, Praha 10-Vršovice (3/4). Vypracování geometrického 
plánu a znaleckých posudků uhradí Povodí Moravy, s.p., správní poplatek za podání návrhu 
na vklad do KN uhradí rovným dílem město a p. Doubek.  



 
4.25. Pronájem části pozemku  parc.č.2847/1 v sídlišti Nádražní v k.ú. Slavkov u Brna – 
zahrádka o výměře cca 20 m2  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní Martinou 
Skůčkovou na pronájem části pozemku parc.č.2847/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca  20 
m2,  s ročním nájemným ve výši 28,-Kč.  

 
4.26.  Pronájem dvou částí pozemku  parc.č.2690/1 v lokalitě Polní v k.ú. Slavkov u Brna 
– zahrádka č.24  o výměře cca 82 m2  a zahrádka č.61 o výměře cca 85 m2  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy: 
1. s panem Ladislavem Farkou na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u 
Brna o výměře cca  82 m2, označené jako zahrádka č.24,  s ročním nájemným ve výši 115,-
Kč. 
2. s paní Marií Šebečkovou na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o 
výměře cca 85 m2, označené jako zahrádka č.61, s ročním nájemným ve výši 119,-Kč.  

 
4.27.  Prodej pozemku parc.č.760/1 zahrada o výměře 514 m2 a prodej pozemků 
parc.č.760/2 zahrada o výměře 245 m2  a parc.č.761 zastavěná plocha a nádvoří – 
zbořeniště o výměře 196 m2 , vše v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji 
pozemku parc.č. 760/1 zahrada o výměře 514 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do 
vlastnictví manželů Svatopluka a Hany Zrotalových. Kupní cena ve výši 500 Kč/m2 bude 
uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN 
uhradí kupující. 
2. Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji 
pozemků parc.č.760/2 zahrada o výměře o výměře 246 m2 a parc.č.761 zastavěná plocha a 
nádvoří – zbořeniště o výměře 196 m2  v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do 
vlastnictví pana Petra Jeřábka. Kupní cena ve výši 500 Kč/m2 bude uhrazena před podpisem 
kupní smlouvy. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí kupující.  

 
4.28. Pronájem nebytových prostor Koláčkovo nám., FSIK-INTERNATIONAL s.r.o., 
RAW konstrukce s.r.o.  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 25.4.2005 v 
budově Koláčkovo náměstí č.p. 727, kanceláře č. 203 o ploše 22,20 m2  s firmou FSIK-
INTERNATIONAL s.r.o., Jeřabinová 22, 602 00 Brno, IČ: 255 57 939  dohodou ke dni  31. 
10. 2006.  
2.   Rada města schvaluje uzavření  smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově 
Koláčkovo náměstí č.p. 727,   kanceláře č. 203 o ploše 22,20 m2  s firmou RAW konstrukce 
s.r.o., Brněnská 727, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 276 84 717, za roční nájemné ve výši  1000 



Kč/m2, s inflační doložkou, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 
11. 2006.  

 
4.29.  Pronájem  nebytových prostor Koláčkovo nám.727, nebo jiné nebytové prostor, 
žádost p. Josefa Juřeny ml., Smetanova 1040, 684 01 Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města zamítá žádost o pronájem nebytových prostor s požadavkem využití jako 
zkušebny rockové skupiny v majetku města  (v suterénu budovy Koláčkovo nám. č.p. 727 
nebo na DPS, Polní č.p. 1444 ve Slavkově u Brna), podanou Josefem Juřenou ml..  

 
4.30. Pronájem  nebytových prostor Koláčkovo nám.,JUDr. Stanislava Rieglová a Mgr. 
Martina Leitnerová   

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření  smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Koláčkovo 
náměstí č.p. 727, kanceláře č.211 o ploše 50,60 m2 a  kanceláře č. 208 o ploše 16,50 m2  s 
JUDr. Stanislavou Rieglovou, advokátkou, Koláčkovo nám. 681, 684 01 Slavkov u Brna a 
Mgr. Martinou Leitnerovou, advokátkou, Koláčkovo nám. 681, 684 01 Slavkov u Brna, za 
roční nájemné ve výši  1000 Kč/m2, s inflační doložkou, na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 1. 2007.  

   

4.31. Žádost o převod práv a povinností – paní Martina Leitnerová, roz. Čoupková  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, 
jeho následném nájmu a převodu ze dne 7. 8. 2000 z paní Martiny Leitnerové na paní Marii 
Čoupkovou. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 s paní 
Marií Čoupkovou  po provedení úhrady nesplacené části půjčky, která ke dni 30. 9. 2006 činí 
412.165,30 Kč, na účet města.  

 
4.32.  Žádost o prodloužení doby trvání nájmu bytu č.4, Fügnerova 109, Slavkov u 
Brna     

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1 k  nájemní smlouvě ze dne 15.9.2003 na 
pronájem bytu č. 4, Fügnerova 109, Slavkov u Brna se Zdeňkou a Ivanem Cagáškovými, 
obsahující prodloužení doby trvání nájmu na dobu určitou, a to po dobu  tří let, do 30. 9. 
2009.  

 
4.33.  Žádost o pronájem nebytových prostor - MUDr. Jana Palová  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy  na pronájem ordinace o výměře 20,50 



m2, za cenu 900,- Kč/m2/rok, v suterénu objektu Polikliniky Slavkov u Brna, č.p. 324, ul. 
Tyršova, s MUDr. Janou Palovou, s účinností od 1. 12. 2006, k provozování privátní 
diabetologické ambulance a s přepočtem výše úhrad nájemného a záloh na služby spojené s 
užíváním nebytových prostor na 3 dny v týdnu.   

 
4.34.  Poliklinika, žádost o pronájem garáže      

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem garáže a části dispečerské 
místnosti v budově Polikliniky č.p. 551, ul. Malinovského, Slavkov u Brna, s panem Jiřím 
Moudrým, dohodou ke dni  31. 10. 2006.  
2. Rada města souhlasí s ukončením  nájemní smlouvy na pronájem části dispečerské 
místnosti v objektu Polikliniky č.p. 551, ul. Malinovského, Slavkov u Brna s panem 
Jaroslavem Červinkou, dohodou ke dni  31. 10. 2006. 
3. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 3 o výměře 18,60 
m2 za cenu 400,- Kč/m2/rok a části dispečerské místnosti o výměře 6 m2 za cenu 900,- 
Kč/m2/rok v objektu Polikliniky Slavkov u Brna, č.p. 551 ul. Malinovského, s firmou Sanita 
Vyškov, s.r.o., Pod Újezdem 1, 682 01 Vyškov, IČ: 60734001, s účinností od 1. 11. 2006.    
4. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových 
prostor v areálu polikliniky ze dne 3.11.1997, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s 
Milanem Košťálem, IČ: 48900281, řešícím navýšení plochy předmětu nájmu, tj. dispečerské 
místnosti, na podíl o výměře 6 m2 a s tím související navýšení ročního nájmu o 5 400,- Kč, s 
účinností od 1.11.2006.    
5. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových 
prostor v areálu polikliniky ze dne 3.11.1997,ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se 
Zdeňkem  Krčmářem, IČ: 48900273, řešícím navýšení plochy předmětu nájmu, tj. dispečerské 
místnosti, na podíl o výměře 6 m2 a s tím související navýšení ročního nájmu o 5 400,- Kč, s 
účinností od 1.11.2006.    

 
4.35.  Poliklinika Slavkov - stará část - rekonstrukce elektroinstalace, doplnění  

Usnesení: 
Rada města žádá o předložení nového návrhu smlouvy, kde budou zapracovány následující 
požadavky: 
- doplnění o zednické a malířské práce a jiná zapravení 
- bude upravena dikce  v b. V., odst. 1. ( platnost ceny) 
- bude upravena dikce v b. V., odst. 2 ( záloha) 
- budou zapracovány sankce na straně zhotovitele  
Rada města doporučuje smlouvu konstruovat na základě Obchodního zákoníku.  

 
4.36. Ukončení smlouvy s firmou KONZULTA Brno, a.s.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s ukončením smlouvy s firmou KONZULTA Brno, a.s. 
, IČ 25 54 80 85, se sídlem Brno, Veveří 9, 602 00.  



 
4.37.   Projekt vysokorychlostní internet – doplňující informace  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna po zjištění nových skutečností ruší usnesení k bodu 4.29. 
přijaté na  73. schůzi rady města konané dne 4.9.2006. 
2. Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje přistoupení města Slavkov u Brna k programu na 
podporu vysokorychlostního internetu pro obce.  

 
4.38.  Podnět – hluk na ulici Brn ěnská  

Usnesení: 
Rada města ukládá funkcionářům města zúčastnit se jednání státního stavebního dohledu dne 
10.10.2006 a projednat s provozovatelem herny a baru v budově hotelu Viktoria jejich provoz 
ve vztahu k hladině produkovaného hluku.  

 
4.39.  SBD Žuráň – stanovisko k odchytu holubů  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna vypouští ze sledování úkol k bodu 4.20. ze 49. schůze rady 
města konané dne 16.5.2005  

 
4.40.   Žádost o zvýšení stavu zaměstnanců OSV  

Usnesení: 
Rada města schvaluje OSV zvýšení stavu o 1 zaměstnance s tím, že zaměstnanec nastoupí 
1.1.2007.  

 
4.41.  Poděkování Ředitelství výcviku a doktrín Vyškov  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje zhotovení a předání stuhy Ředitelství výcviku a 
doktrín Vyškov.  

 
4.44.  ZŠ Komenského – žádost o zvýhodněný nájem v prostorách Centra Bonaparte  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje zařazení plesu ZŠ Komenského nám. konaného dne 
26.1.2007 mezi akce se zvýhodněným nájmem prostor v centru Bonaparte.  

   

4.45.  Zařazení akci ZŠ Tyršova mezi akce zvýhodněné při pronájmu sálů v Centru 
Bonaparte  



Usnesení: 
1.   Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje zařazení plesu ZŠ Tyršova konaného dne 
27.1.2007 mezi akce se zvýhodněným nájmem prostor v centru Bonaparte. 
2. Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje zařazení akce Vánoce s Tyršovou konané dne 
20.12.2006 mezi akce se zvýhodněným nájmem prostor v centru Bonaparte a to za těchto 
podmínek: 
a) na dopolední generálku bude sál zapůjčen 
  b) večerní představení bude zpoplatněno zvýhodněným nájmem  

 
4.46.   Projekt Austerlitz Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. – 201. výročí Bitvy u Slavkova  

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

 
4.47.   Dopis od pana Miroslava Jandory  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna projednala materiál společně s články uvedenými dne 
29.9.2006 v deníku Rovnost. Dále byla seznámena se stanoviskem, které odeslal tajemník 
MěÚ redakci deníku. Všechny tři materiály budou předloženy v jednání zastupitelstva města. 
2.  Rada města zásadně nesouhlasí s obsahem dopisu pana Miroslava Jandory.  

 
4.48.  Nabídka – publikace „Jihomoravský kraj – CENIUS LOCI“   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna neakceptuje předloženou nabídku.  

 
4.49.   PLANstudio, spol. s r.o. – nabídka na účast v projektu regionálních map  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna neakceptuje předloženou nabídku.  

 
4.50.  Vydavatelství NW – žádost o schválení použití znaku radou města Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje použití znaku města Vydavatelstvím NW (fyzická 
osoba podnikající-Roman Winter, IČ: 75501651).  

   

 
4.52.   Program 16. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program 16. mimořádného 
zasedání zastupitelstva města v doplněném znění.  

   

4.53.  Stavební úpravy zámku Slavkov u Brna, rekonstrukce střechy a krovu-dodatek č. 
3 ke smlouvě o dílo  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 
049-04 uzavřené dne 12.7.2004 na stavební úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce 
střechy a krovu s firmou Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 762 92 Zlín, IČ 46900918.  

 
4.54.  Projektová dokumentace obytné zóny Zelnice ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 12.4.2002 na zpracování dokumentace pro územní řízení akce „Obytná zóna 
Zelnice“ s firmou POLYSTA společnost s.r.o., se sídlem ve Frýdku – Místku, Zámecké 
náměstí 47, IČ 00561495.  

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

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Pověřuje starostu města ve spolupráci s MěÚ zasláním ostrého nesouhlasného stanoviska se 
zrušením přechodu pro chodce na silnici I/50 u křižovatky II/416 vedoucímu odboru dopravy 
KrÚ JMK, hejtmanovi JMK, 1. náměstkovi hejtmana JMK, vedoucí DI PČR ve Vyškově a 
ŘSD Brno.  
3. Předkládá zprávu v jednání mimořádného zasedání zastupitelstva města dne 16.10.2006.  

 
4.56.  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy ukládá Městskému úřadu 
– odboru životního prostředí poslat požadavek na provedení komplexních pozemkových 
úprav v k.ú. Slavkov u Brna na Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Vyškov.  

 
5.2.  Dopis firmy LIKO-S, a.s.  

1. Rada města přijala následující postup: předat podnět Ing. Libora Musila k znečišťování 
vozovky investorovi a realizující firmě na kontrolním dnu dne 6.10.2006. 
2. Rada města pověřuje vedoucího odboru DSH vyhodnocením předmětného 
podnětu.               T: 9.10.2006.  



   

5.3.  Adopce afrických dětí na dálku  

Usnesení 
Rada města mění usnesení přijaté k bodu 4.17.4. takto:  částka „5 000,- Kč“ se nahrazuje 
částkou „6 000,- Kč“.  

 


