
Usnesení ze 73. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 4.9.2006 v 17:00 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
Ad 2) Plnění usnesení Rady města  Slavkova u Brna  z 1. až 72. 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: 
4.11.1. z 69. schůze RM – 5.6.2006 
4.16., 4.19.2. ze 70. schůze RM – 3.7.2006 
3.6. ze 71. schůze RM – 17.7.2006 
4.10.3., 4.7.3., 4.14., 4.15., 4.20., 5.8.2. ze 72. schůze RM – 14.8.2006 
• vypouští ze sledování 
4.14.3. ze 37. schůze RM – 25.10.2004 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.  Průběžné plnění programu rozvoje města   

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu 
rozvoje města  na vědomí  a předkládá ji v jednání řádného zasedání zastupitelstva města.  

 
4.1. Žádost ZUŠ o schválení vyřazení investičního majetku  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZUŠ o schválení vyřazení 
investičního majetku “ schvaluje vyřazení počítače s příslušenstvím - inventární číslo 864 v 
pořizovací ceně 30.725,-Kč a počítače D667P/128 - inventární číslo 836 v pořizovací ceně 
36.776,-Kč z majetku ZUŠ.  

 
4.2. Rozšíření kapacity mateřské školy  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Souhlasí s navrženým  řešením rozšíření  MŠ do prostor bytu školníka na ZŠ Komenského. 
3. Ukládá odboru BTH hledat vhodný uvolněný byt pro  manžele Kubinovy.  
4. Doporučuje ZM zařadit potřebnou částku 3,9 mil. Kč na rozšíření MŠ do návrhu rozpočtu 
na rok 2007.  

 
4.3. Návrh na zvýšení kapacity ve školní jídelně na MŠ Malinovského a na schválení 
budoucí kapacity po rekonstrukci provizorní třídy (odloučeného pracoviště) Mateřské 
školy Zvídálek, Slavkov u Brna  



Usnesení: 
1. Rada města schvaluje zvýšení kapacity na 120 jídel na odloučeném pracovišti Mateřské 
školy Zvídálek, Malinovského náměstí 280, Slavkov u Brna od 1.9.2007. 
2. Rada města schvaluje kapacitu 28 dětí ve třídě po její plánované rekonstrukci odloučeného 
pracoviště Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna od 1.9.2007. 
3. Rada města ukládá finančnímu odboru zaslat žádost o navýšení výše uvedených kapacit na 
odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.  

 
4.4.  Dodatek č. 1 k dohodě o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu společnosti 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o upsání akcií při zvyšování 
základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s..  

 
3.2.   Zpráva o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, 
okres Vyškov na školní rok 2006/2007  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, 
Komenského nám. 495, okres Vyškov ve školním roce 2006/2007.  

 
3.5. Ceník  služeb základních škol a DDM  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje ceník nájemného za pronájem tělocvičen ZŠ Komenského platný od 
4.9.2006 dle návrhu předloženého ředitelem ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495. 
Rada města zmocňuje ředitele ZŠ Komenského k určení příplatku za sprchování (případný 
zápočet do ceny pronájmu). 
2. Rada města schvaluje ceník služeb v ZŠ Tyršova dle návrhu předloženého ředitelem ZŠ 
Slavkov u Brna, Tyršova 977 s platností od 4.9.2006.  Rada města zmocňuje ředitele ZŠ 
Tyršova k určení příplatku za sprchování (případný zápočet do ceny pronájmu). 
3. Rada města bere na vědomí výši zápisného do zájmových útvarů DDM Slavkov u Brna ve 
školním roce 2006/2007.  

 
4.38. Použití fin. prostředků školy na termostatizaci nástavby  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s převodem částky 152.225,- Kč z rezervního fondu do 
rozpočtu školy a následné použití částky 302.225,- Kč na úpravu kotelny a strojovny.  

 
4.5.  Úvěry - zvyšování kapitálu Vak, a.s  

Usnesení: 
1)   Rada města Slavkova u Brna po projednání této zprávy „Závazná nabídka úvěrů‘‘ bere 



tuto zprávu na vědomí a doporučuje ZM ke schválení: 
a) Přijetí úvěru ve výši 14.306.000,- Kč ke krytí zvyšování základního kapitálu ve společnosti 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. s pohyblivou úrokovou sazbou 6M nebo 12M 
PRIBOR+odchylka s délkou splatnosti 15 let od podpisu úvěrové smlouvy. 
b) Uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a.s. 
c) Pověření rady města schválením úvěrové smlouvy 
d) Pověření starosty města k podpisu úvěrové smlouvy  
2) Rada města Slavkova u Brna schvaluje zaslání závazné nabídky GE Money Bank, a.s.   

 
3.3. Zpráva o činnosti komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže  

Usnesení: 
1)  Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro školní a 
mimoškolní aktivity mládeže. 
2) Rada města Slavkova u Brna na základě doporučení členů komise pro školní a mimoškolní 
aktivity mládeže ukládá městskému úřadu navrhnout vyšší částku položky rozpočtu města na 
rok 2007 určenou pro příspěvky na práci s mládeží, a to z důvodu nově vznikajících subjektů 
pracujících s mládeží.  

 
3.4.   Zpráva o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov 
na šk. rok 2006/2007  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 
977, okres Vyškov ve školním roce 2006/2007.  

 
4.12.  Nájem bytu č.1 na ul.Litavská 1496 – Bohdan Slanina, Mgr. Michael Korbi čka   

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s ukončením  nájmu bytu č. l na ul.Litavská 1496 se stávajícím 
nájemcem p. Bohdanem Slaninou dohodou  ke dni 31.10.2006. 
2. Rada města rozhodla ve smyslu ustanovení Čl. 10 odst.1. Služební byty  „Pravidel pro 
pronájmy obecních bytů“ o nájmu bytu č. l na ul. Litavská 1496 p. Mgr. Michaelu 
Korbičkovi, učiteli, na dobu určitou,  od 1.11.2006 do 31.10.2009, za předpokladu trvání 
pracovního poměru u Základní školy Tyršova 977, Slavkov u Brna, a splnění podmínky kauce 
ve výši 10-ti násobku nájemného, včetně služeb spojených s nájmem bytu.  

 
4.6.  Návrh RO č. 30-38/2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a doporučuje 
ZM ke schválení : 
1) následující rozpočtová opatření :  

RO č.30 – limitní dotace – rekonstrukce ZŠ Komenského : 
Příjmy: 



- zařazení nové položky – limitní dotace ze SR na rekonstrukci ZŠ Komenského v částce 
14.487.000,- Kč 
Výdaje : 
- zařazení nové položky – rekonstrukce ZŠ Komenského ve výši 14.487.000,- Kč  

RO č.31 – limitní dotace – fasády zámku: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – dotace ze SR na fasády  ve výši 3.000.000,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky (RO č.12) – obnova fasád zámku ve 3.000.000,- Kč  

RO č. 32 – speciální osvětlení přechodu u ZŠ Komenského: 
Příjmy: 
-  zvýšení položky – příjmy z pokut ve výši 65.000,- Kč  
Výdaje: 
-  zvýšení položky č.65 - speciální osvětlení přechodu u ZŠ Komenského ve výši 65.000,- Kč  

RO č.33 – LSPP – příspěvky od obcí: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – příspěvky od obcí na LSPP ve výši 240.000,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky č.96 – LSPP ve výši 240.000,- Kč  

RO č.34 – litinový kříž : 
Příjmy: 
- zvýšení položky  - příjmy z pokut ve výši 23.000,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky č. 5 – spoluúčast k dotaci MPZ ve výši 23.000,- Kč.  

RO č.35 – sociální dávky: 
Příjmy :  
- snížení na položce 4112–neinvestiční  přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního 
vztahu o 6.500,-Kč  
Výdaje : 
- snížením v oddíle § 4199 – ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené a 
položka 5410 - sociální dávky s účelovým   znakem  UZ 98072 –účelová dotace na sociální 
dávky  o 6.500,-Kč.  

RO č.36 – použití prostředků FRR – Sít měst historických událostí : 
Příjmy: 
- zvýšení položky č.41 – převody z FRR ve výši 25.000,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky č.98 – propagace města ve výši 25.000,- Kč  

RO č.37 – PD propojení ulic Jiráskova-Tyršova: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – příjmy z pokut ve výši 65.000,- Kč 
 Výdaje: 
- zařazení nové položky – PD propojení ulic Jiráskova-Tyršova v částce 65.000,- Kč  



RO č.38 - PD zabezpečení odvodnění předzámčí (Kongresové centrum) 80.000,- Kč 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – příjmy z pokut ve výši 80.000,- Kč 
Výdaje : 
- zařazení nové položky – PD zabezpečení odvodnění předzámčí (Kongresové centrum) ve 
výši 80.000,- Kč  

2) přijetí limitní dotace ze SR na akci jmenovitě určenou ,,Rekonstrukce ZŠ Město Slavkova 
u Brna“ ve výši 14.487.000,- Kč 
3) přijetí limitní dotace ze SR na akci jmenovitě určenou ,,Slavkov u Brna, Zámek 
(hl.budova), postupná obnova fasád “ ve výši 3.000.000,- Kč  

   

   

 
4.7.  Odpis pohledávek  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Odpis pohledávek“ bere její obsah 
na vědomí a doporučuje ZM ke schválení odpis pohledávek ve výši 100.000,-Kč z pokut SÚ, 
rozhodnutí č. 260/96 ze dne 10.12.1996,č.j.: výst.vl. 2243/96/Vá ve výši 50.000,- Kč a 
rozhodnutí č. 61/1997 ze dne 6.3.1997, č.j.: výst.vl. 244/97/Vá ve výši 50.000,- Kč.  

 
4.8. Výsledky veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole ve veřejné správě  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Výsledky veřejnosprávní kontroly ve 
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě“ bere její obsah na 
vědomí.  

 
4.9.  Úprava plánu vedlejší hospodářské činnosti  

Usnesení: 
1.  Rada města po projednání této zprávy  bere její obsah na vědomí a doporučuje 
zastupitelstvu města následující úpravu plánu VHČ v roce 2006: 
UP č.3 - bytové prostory: 
Výnosy: 
Zvýšení výnosové položky: Prodej bytů                                           + 350 000,-- Kč 
Náklady: 
Navýšení nákladové položky: Opravy a udržování                         +  37  000,-- Kč 
Zařazení nákladové položky : Daň z převodu nemovitostí             +  22 000,-- Kč 
UP č.4 – nebytové prostory a poliklinika 
Výnosy: 
Zvýšení výnosové položky: nájemné – nebytové prostory                         +  136 000,-- Kč 
Náklady: 



Navýšení nákladové položky: Opravy a udržování - nebytové prostory   +  63  000,-- Kč 
Navýšení nákladové položky: Opravy a udržování – poliklinika               +  73  000,-- Kč  
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města použít finanční prostředky ve výši 600 tis.Kč, 
získané z prodeje bytů v roce 2006 na nutné opravy obytných domů ve vlastnictví města  
zařazením do návrhu rozpočtu roku 2007.    
3. Rada města bere na vědomí předloženou  specifikaci stavebních úprav z položky opravy a 
udržování na úseku podnikatelské činnosti pro bytové a nebytové prostory podle textu zprávy.  

 
4.10. Výběrové řízení na pronájem prostor bývalé restaurace „Josefína“   

Usnesení: 
1. Rada města bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na pronájem bývalé 
restaurace „Josefína“ (celkem  226,8 m2) v budově Bonaparte ve Slavkově u Brna. 
2. Rada města ukládá funkcionářům města a MěÚ dohodnout se spoluvlastníkem budovy 
Palackého nám. 126, firmou  PRELAX  spol. s r.o., IČ: 25375997, se sídlem  Přerov,  Za 
Mlýnem 2/602,  další postup  s cílem  zajištění využití předmětných prostor.  

   

   

 
4.11.  Formy bydlení pro sociálně méně přizpůsobivé občany  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o formách bydlení pro sociálně méně 
přizpůsobivé občany.  

 
4.13.  Analýza hospodaření s teplem a bytovým a nebytovým fondem  

Usnesení: 
Rada  města bere na vědomí   zprávu „Analýza hospodaření s teplem a bytovým a nebytovým 
fondem“ s tím, že ukládá odboru BTH tuto předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho 
XVI. řádném zasedání  dne 18.9.2006 v upraveném znění.  

 
4.14.  Poliklinika Slavkov - stará část - rekonstrukce elektroinstalace  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o dosavadním průběhu  realizace stavby „Poliklinika 
Slavkov-stará část - rekonstrukce elektroinstalace“ s tím, že ukládá odboru finančnímu 
začlenit dofinancování akce do návrhu plánu VHČ  na rok 2007 ve výši 830 tis. Kč vč.  19% 
DPH.  
Rada města ukládá odboru BTH předložit radě návrh smlouvy s termínem 2.10.2006.  

 
4.15. Poliklinika, žádost o pronájem garáže      



Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem garáže č. 3 o výměře 
18,60 m2 a části dispečerské místnosti o výměře 6 m2 v objektu Polikliniky Slavkov u Brna, 
č.p. 551, ul. Malinovského p. Jiřím Moudrým a firmou Sanita Vyškov, s.r.o., Pod Újezdem 1, 
682 01 Vyškov, IČ: 60734001, na dobu určitou, do 31.10.2006. Výši nájemného stanoví rada 
města 400,- Kč/m2/rok za garáž a 900,- Kč/m2/rok za část dispečerské místnosti.  

 
4.16.  Automobil pro pečovatelskou službu  

Usnesení: 
Rada města ukládá úřadu zařadit do návrhu rozpočtu roku 2007 částku potřebnou k nákupu 
vozidla.  

 
4.17.  Návrh na poskytnutí finanční dotace z rozpočtu M ěsta Slavkova u Brna v r. 2006  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Svazu Diabetiků, územní organizaci 
Slavkov u Brna ve výši  5 000 Kč z položky na humanitární účely, na zajištění pronájmu 
prostor pro pořádání Dia výstavy  a na  propagaci akce.    
2. Rada města souhlasí s převzetím záštity nad pořádáním Dia výstavy. 
3. Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, klubu„Paprsek“ ve výši 2 000,- Kč na pořízení rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek. 
4. Rada města schvaluje  poskytnutí částky 5 000,- Kč občanskému sdružení Vysokoškolští 
humanisté na úhradu nákladů spojených s 3. rokem studia Ousmana Conté z Conakry v rámci 
projektu Adopce afrických dětí na dálku.  

4.18.  Zápach z vepřína na ulici Topolová  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí. 
2) Rada města Slavkova u Brna konstatuje, že samosprávné orgány města budou vyvíjet 
trvalý a dlouhodobý tlak prostřednictvím programu rozvoje regionu a města, nástroji 
územního plánování a ve spolupráci s provozovateli a vlastníky nemovitostí na omezení 
živočišné výroby nebo úplnou změnu využívání budov v areálu bývalého Agroklasu na ul. 
Topolová.  

 
4.19. Návrh spolupráce se společností RESPONO, a.s. v oblasti biologicky rozložitelného 
odpadu  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu podpořit projekt sběru a likvidace 
biologicky rozložitelného odpadu a pokračovat ve spolupráci mezi Městem Slavkov u Brna a 
společností RESPONO, a.s. na realizaci tohoto projektu, včetně vstupu do dobrovolného 
svazku obcí.  



 
4.20.  Pozemky v lokalitě Špitálská – jezdecký areál  

Usnesení: 
1. Rozhodnutí ve věci pronájmu pozemků parc.č. 3073/1; 3073/52; 3073/40 3073/39; 3073/42 
a 3073/50 v k.ú. Slavkov u Brna rada města odkládá. 
2. Rada města Slavkov u Brna dává souhlas k pronájmu pozemků KN v k.ú.Slavkov u Brna: 
- parc.č.3078/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře      31 m2 
- parc.č.3078/3 ostatní plocha, zeleň o výměře     191 m2 
- parc.č.3073/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře     14 m2 
- parc.č.807 ostatní plocha, jiná plocha o výměře   295 m2 
- parc.č.803 ostatní plocha, zeleň o výměře    671 m2 
- parc.č.804/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře   421 m2 
 formou smlouvy o budoucí nájemní smlouvě vlastníkovi přilehlých nemovitostí (p.Samantha 
Zieglerová) za účelem vybudování příjezdové komunikace, odstavných  a ostatních ploch. 
Vlastní nájemní smlouva na dobu neurčitou za symbolickou cenu 1,-Kč/ročně bude uzavřena 
po vybudování příjezdové komunikace, odstavných  a ostatních ploch. Nebudou-li plochy 
vybudovány do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí nájemní smlouvě, tato smlouva zanikne. 
3. Rada města Slavkov u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
pozemku parc. č. 3080/508 orná půda o výměře 2309 m2 s Jezdeckým sportovním klubem 
Vergoz, sídlem Špitálská 769, Slavkov u Brna, IČ 270 175 24 na dobu neurčitou s roční 
výpovědní lhůtou pro potřeby chovu koní. Roční nájemné ve výši 2% z ceny pozemků 
stanovené vyhláškou č.463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s 
přiřazenými průměrnými cenami zem. pozemků, tj.421,-Kč je splatné vždy do konce měsíce 
února příslušného kalendářního roku. Poměrnou část nájemného za r.2006 uhradí nájemce 
před podpisem nájemní smlouvy.  

 
4.21.  Prodej části pozemku parc.č.1943 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna do 
vlastnictví pana Josefa Novoměstského, Jiráskova 1171, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas  k prodeji části 
pozemku parc.č.1943 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 200 m2 z vlastnictví 
města do vlastnictví pana Josefa Novoměstského za účelem přístavby prodejny AUTO-
MOTO formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za kupní cenu 500,-Kč/m2.  Záloha na 
kupní cenu ve výši 100.000,-Kč bude uhrazena při podpisu  smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě. Nepředloží-li budoucí kupující do 1 roku od uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě pravomocné stavební povolení, tato smlouva zanikne. Vlastní kupní smlouva bude 
uzavřena  do 1 roku od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí  přístavby.  

 
4.22. Věcné břemeno k části pozemku parc.č.25 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna  schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene  práva chůze a 
jízdy po pozemku parc.č.25 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna ve prospěch Mgr. Anny 
Divácké v předloženém znění s tím, že náklady spojené s vkladem věcného břemene uhradí 
Mgr. Anna Divácká.  



 
4.23. Ukončení užívání pozemků v lokalitě Zelnice – výpovědi z nájmu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s podáním výpovědi z užívání pozemků 
parc.č.354/1; 354/4 a 354/5  orná půda v k.ú. Slavkov u Brna současným nájemcům ke dni 
1.10.2006.  

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

Usnesení: 
1.   Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji  
částí pozemku parc.č.3698/24 v k.ú. Slavkov u Brna  dle předložené situace zástavby o 
celkové výměře cca 950 m2 za cenu 500,-Kč/m2 formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
Pavlu Čáslavovi, podnikajícímu pod obchodní firmou Pavel Čáslava – Čáslava - Stav, IČ: 
15240720,  místo podnikání Masarykova 31, Brno. Zálohu na kupní cenu  ve výši 500,-Kč/m2 
uhradí budoucí kupující při podpisu smlouvy o budoucí kupní  smlouvě. Nepředloží-li 
budoucí kupující do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě pravomocné územní 
rozhodnutí na výstavbu bytových domů, tato smlouva zanikne. Vlastní kupní smlouvy budou 
uzavřeny po zaměření realizované zástavby vždy pro jednotlivé rozestavěné bytové domy. 
2.   Rada města ve Slavkově u Brna  pro případ schválení prodeje pozemků podle předchozího 
odstavce dává souhlas k pronájmu částí pozemků parc.č. 3698/21 a 3698/22 v k.ú. Slavkov u 
Brna o celkové výměře cca 1050 m2, Pavlu Čáslavovi, podnikajícímu pod obchodní firmou 
Pavel Čáslava – Čáslava - Stav, IČ: 15240720,  místo podnikání Masarykova 31, Brno za 
účelem výstavby bytových domů podle přiložené orientační situace zástavby. Nájemné za i 
jen započatý kalendářní rok ve výši 25,-Kč/m2 (s inflační doložkou) je splatné vždy do konce 
měsíce února příslušného kalendářního roku, vždy za období od vydání stavebního povolení 
na příslušný bytový dům do uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemky pod tímto 
domem. Nájemce bude přitom povinen udržovat po celou dobu trvání nájemní smlouvy celé 
pozemky parc.č. 3698/21, 3698/22 a 3698/24. 
3.   Rada města pro případ schválení prodeje pozemků podle odstavce 1. schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby a chůze na pozemcích parc.č. 
3698/21 a 3698/22 ve prospěch Pavla Čáslavy, podnikajícího pod obchodní firmou Pavel 
Čáslava – Čáslava - Stav, IČ: 15240720,  místo podnikání Masarykova 31, Brno. Věcná 
břemena budou zřizována po zápisu jednotlivých rozestavených staveb do katastru 
nemovitostí na základě předložení geometrického plánu  úplatně  za jednorázovou částku  ve 
výši 10ti násobku ročního nájemného podle odst.2. tohoto usnesení. Nepředloží-li p.Čáslava 
do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu 
bytových domů, tato smlouva zanikne.  

   

4.26.  Pozemky pod administrativní budovou na Koláčkově náměstí čp.727.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s navrženým postupem při řešení majetkoprávních 
náhrad k pozemkům a souhlasí s předložením této zprávy k projednání ZM na jeho nejbližší 
řádné zasedání dne 18.9.2006.  



 
4.27.  Zápis z jednání komise pro výstavbu města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 5/2006 z jednání komise pro výstavbu města 
Slavkova u Brna na vědomí.  

 
4.28. Napoleonská expozice – rozhodnutí ÚOHS  

Usnesení: 
1. Rada města ukládá městskému úřadu předložit tuto zprávu zastupitelstvu města a po 
projednání této věci zastupitelstvem podat žalobu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže č.j. S033/2006/DO-05877/2006/510-če. 
2. Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu Historického muzea ve výši 15.000,- Kč za 
účelem úhrady pokuty udělené ÚOHS.  

 
4.29. Program na podporu vysokorychlostního internetu  

Usnesení: 
Rada města schvaluje odstoupení města Slavkov u Brna od programu na podporu 
vysokorychlostního internetu pro obce z důvodu technické problematičnosti realizace a malé 
výhodnosti pro město.  

 
4.30.  ORIONREAL spol. s r.o. – WC v budově Společenského centra Bonaparte  

Usnesení: 
Rada města zve p. Stanislava Šidu k projednání jeho námětu na schůzi rady města dne 
2.10.2006.  

 
4.31. Žádost o spoluúčast na projektu reprezentační publikace s DVD o Jihomoravském 
kraji   

Usnesení: 
Rada města neakceptuje spoluúčast na realizaci projektu reprezentační publikace s DVD o 
Jihomoravském kraji.  

 
4.32. Evropská databanka – informační operátor – kooperace s městy a obcemi  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s bezplatnou kooperací s Evropskou databankou v oblasti poskytování 
informačních služeb pro město.  

4.33. Stanislav Firtl – zpráva ze závodů do vrchu  



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

 
4.34. 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: 
3.3.2., 3.5.2. z 13. mimořádného zasedání ZM – 14.11.2005 
4.8.2., 4.10. z XIII. řádného zasedání ZM - 19.12.2005 
3.2.2. z 14. mimořádného zasedání ZM – 27.2.2006 
4.10.2. z XIV. řádného zasedání ZM – 20.3.2006 
3.4.3., 3.10. z 15. mimořádného zasedání ZM – 15.5.2006 
4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.2.2., 4.3.2., 4.6.1, 4.6.2., 4.8.1., 4.8.2., 4.9.1., 
4.9.2., 4.12.3., 5.1.3. z XV. řádného zasedání ZM – 19.6.2006 
• vypustit ze sledování: 
3.3.2. z IV. řádného zasedání ZM – 22.9.2003 
3.3., 3.6. ze 14. mimořádného zasedání ZM – 27.2.2006 
• vzít na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  

 
4.35.  Program XVI. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

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

 
4.36.  Žádost o pronájem nebytových prostor 
Usnesení:  

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 12/2006 v 
budově polikliniky ve Slavkově u Brna, Malinovského nám. č.p. 288, určených pro 
provozování občerstvení, s Oldřichem Svobodou, IČ 152 40 762, kterým se upravuje doba 
nájmu původně na dobu neurčitou, nově na dobu určitou, do 31.12.2006, v případě 
oboustranného zájmu může být před uplynutím této lhůty změněna na dobu určitou.  

 
4.37.  Větrné elektrárny - Rousínov  

Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí.  

   

   

4.39. Smlouva o uložení sedimentů  



Usnesení: 
Rada města schvaluje smlouvu o uložení sedimentů s Moravským rybářským svazem, MO 
Slavkov u Brna.  

5.1. Dar – AUTO – BAYER s.r.o. 
Usnesení: 
Rada města souhlasí s přijetím daru ve výši 13.000,-Kč od obchodní společnosti AUTO - 
BAYER s.r.o., se sídlem Slavkov u Brna, Bučovická 299, PSČ 684 01, IČ:469 94 360, na 
částečnou úhradu nákladů spojených se zabezpečením a realizací stavby dešťové kanalizace, 
veřejného osvětlení a chodníku v ulici Bučovická.  

 
5.2. 
Místostarosta Ing. Ivan Charvát informoval členy rady o zasedání představenstva společnosti 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., týkajícím se stavu projektu „Rekonstrukce a výstavba 
vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov“.  

5.3. 
Usnesení: 
Rada města ukládá řediteli TSMS podat stanovisko k článku RSDr. Zdeňka Uhlíře ve 
Slavkovském zpravodaji.     T: 18.9.2006  

 
5.4. Informace tajemníka MěÚ 
Usnesení: 
Rada města bere na vědomí informace tajemníka MěÚ týkající se: 
- rozšíření úředních hodina na MěÚ 
- změn systému na registru vozidel odboru dopravy a SH 
- oslovení veřejnosti v souvislosti s aktualizací webových stránek města 
- zapojení úřadu do projektu CAF jako moderního nástroje zvyšování kvality úřadu pomocí 
sebehodnocení v rámci projektu realizovaném v JmK za spolufinancování prostředky EU 
- zapojení úřadu do vzdělávání trenérsko lektorských dovedností v rámci téhož projektu  

   

5.5.  Nájemní smlouva – Xertec – frankovací stroj 
Usnesení: 
Rada města schvaluje nájemní smlouvu na frankovací stroj s firmou XERTEC Praha, spol. s 
r.o. v předloženém znění.  

 


