
Usnesení ze 72. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 14.8.2006 v 17:00 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
Ad 2) Plnění usnesení Rady města  Slavkova u Brna  z 1. až 71. schůze RM z období 
2002-2006  

Usnesení: 
1)   Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM ve Slavkově u Brna s tím, že 
• považuje za splněné body: 
4.34.2. z 64. schůze RM – 6.3.2006 
2.1.1. z XXXIV. mimořádné schůze RM – 15.5.2006 
4.13. z 67. schůze RM – 2.5.2006 
5.1.1., 4.8.1. z 68. schůze RM – 29.5.2006 
4.14.1. z 69. schůze RM – 5.6.2006 
4.8., 4.11., 4.12., 4.13., 4.17.2., 4.18. ze 70. schůze RM – 3.7.2006 
3.4., 3.1.3., 3.8., 3.9., 3.10.2., 3.12. ze 71. schůze RM – 17.7.2006 
• vypouští ze sledování:  
3.1.3. z X. mimořádné schůze RM – 15.6.2004 
• další úkoly trvají. 
2)  Rada města ukládá MěÚ zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2007 částku potřebnou na 
zpracování záměru vymístění městské knihovny na ul. Husova.  

 
4.16. Dopis Radě města Slavkov u Brna od Petra Navrátila  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere dopis p. Petra Navrátila na vědomí.  

 
4.17. Vyjádření k dopisu pana Petra Navrátila - akce Zahradní dny  

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

 
4.18. Vyhodnocení programu Orbis 2006 - 8. středoevropské Jamboree  

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

 
3.1. Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za 1/2 roku 2006  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města 
Slavkova u Brna za 1/2 roku 2006“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit 
rozbory hospodaření města za 1/2 roku 2006. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje využití účtu fondu sdružených prostředků k 
ukládání kaucí na pokuty ve správním řízení o přestupcích v dopravě.  



 
3.2.  Návrh rozborů hospodaření příspěvkových organizací města za 1/2  roku 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvkových 
organizací Města Slavkova u Brna za 1. pololetí roku 2006“ bere její obsah na vědomí a 
doporučuje ZM ke schválení .  

 
4.1. Závěry prov ěrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2006 ze škol a 
školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá vedoucí finančního odboru dle možností 
zapracovat finanční potřeby do rozpočtu roku 2007.  

 
4.2. Žádost ZŠ Komenského o povolení čerpání investičního fondu  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZŠ Komenského o povolení 
čerpání investičního fondu“ schvaluje čerpání investičního fondu ZŠ Komenského do výše 
100 000,-Kč na pořízení dvou splitových klimatizačních jednotek AS 18 UA/AO-18N. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna žádá vedení ZŠ Komenského při výběru dodavatele o 
oslovení nejméně tří firem.  

 
4.3. Úprava plánu vedlejší hospodářské činnosti  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá na 73. schůzi RM dne 4.9.2006.  

 
4.7. Přechod pro chodce na ul. Malinovského ve Slavkově u Brna u ZŠ Komenského  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební část přechodu pro chodce na ul. 
Malinovského s firmou SILNICE BRNO, spol. s r.o., Vídeňská 104, Brno, IČ 41603281 v 
částce 119.000,-Kč vč. DPH. 
2. Schvaluje objednání dodávky a instalace svítidel a stožárů s kabeláží pro  výše uvedený 
přechod u firmy Ivan Durek, Jiráskova 498, Slavkov u Brna,  IČ 11489634 s termínem do 
30.9.2006. 
3. Ukládá FO připravit návrh rozpočtového opatření. T.: 4.9.2006  

 
4.4. Koncepce placeného parkování na Palackého náměstí  

Usnesení: 
Rada města: 



1. bere výše uvedenou zprávu na vědomí 
2. souhlasí se zavedením výše uvedené regulace parkování na Palackém náměstí pouze v 
případě současného zřízení městské policie. 
3. ukládá MěÚ předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva současně se zprávou týkající se 
návrhu zřízení městské policie. 
4. doporučuje zastupitelstvu města přijmout opatření, vedoucí k regulaci parkování na 
Palackého náměstí ve Slavkově u Brna dle uvedeného návrhu.  

 
4.5. Návrh zřízení městské policie  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí a doporučuje ZM schválit záměr zřídit městskou 
policii. 
2. Ukládá městskému úřadu předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města. 
3. Ukládá městskému úřadu začlenit do návrhu rozpočtu města na rok 2007 částku potřebnou 
ke zřízení  a provozu městské policie.  

 
4.6. Návrh směny pozemků se společností GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke směně 
pozemků parc.č. 1085/7 trvalý travní porost, o výměře 2761 m2; parc.č.1085/22 trvalý travní 
porost, o výměře 278 m2 a parc.č.1085/12 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2 z 
vlastnictví Města Slavkov u Brna za pozemek parc.č.1089/14 ostatní plocha - jiná plocha, o 
výměře 1177 m2 z vlastnictví společnosti GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s. IČ 63495201, 
sídlem Na golfovém hřišti 1020, Slavkov u Brna. Doplatek na dorovnání rozdílu hodnoty 
směňovaných pozemků ve výši 54.080,-Kč  uhradí  společnost GOLF INVEST 
AUSTERLITZ a.s. před podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené se směnou  (znalecké 
posudky, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí rovným dílem  město a 
GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.  

 
4.8. Věcná břemena - golf  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení elektrického 
vedení NN přes pozemky p.č. 1238/1, 1090/1, 1091, 1092/2, 1087/2, věcného břemene 
uložení kanalizační přípojky přes pozemky 1089/9 a 1087/2, vše v k.ú. Slavkov u Brna, pro 
oprávněného Austerlitz Golf s.r.o., se sídlem Brno, Jánská 79/1-3, IČ: 49447394.  

 
4.9. Zateplení fasády a oprava střešního pláště bytového domu Zlatá Hora č.p.1237  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna : 
1. Souhlasí s oslovením následujících firem na dodávku stavebních prací na bytovém domě 
Zlatá Hora čp. 1237.  



-      GipsCon, s.r.o. Vojanova 1, č.p.1 61500 Brno-Židenice, IČ: 46905332 
- Ing. Jan Reichl, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 676 03 271 
-      Ivo Hroš, 62100 Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, Sibiřská 1181/87, IČ: 134 20 577 
2.  Schvaluje   kritéria pro hodnocení nabídek,  uvedená v této zprávě. 
3. Ustanovuje následující výběrovou komisi na výběr dodavatele výše uvedené akce 
Ing. Ivan Charvát, Ing. Jarmila Pechová,  pan Jan Hudec, Ing. Petr Lokaj, Ing. Miroslav 
Zavadil 
Náhradníci: Ing. Jiří Doležel, Mgr. Bohuslav Fiala,  ing. arch. Antonín Havlíček, Ing. Jiří 
Černý, paní Eva Horáčková  

 
4.10. dořešení duplicitního vlastnictví pozemků pod restaurací Gól  

Usnesení: 
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek p.č. 1643/22 v k.ú. Slavkov u 
Brna společnosti DAMILA GROUP, a.s., v likvidaci, se sídlem Slavkov u Brna, Zlatá Hora 
1414, okres Vyškov, PSČ 684 01, IČ: 255 36 494. 
2. Rada města pro případ schválení prodeje podle odst. 1 schvaluje vyplacení ceny pozemku 
1643/22 v k.ú. Slavkov u Brna dle znaleckého posudku ve smyslu výzvy správkyně konkurzní 
podstaty úpadce DAMILA 96, s.r.o., se sídlem Palackého nám. 76, Slavkov u Brna, IČ: 
45477906. 
3. Ukládá funkcionářům města projednat se společností DAMILA GROUP, a.s., výši kupní 
ceny za pozemek 1643/22 v k.ú. Slavkov u Brna.  

 
4.11. Nová právní úprava nájemních vztahů, novelizace občanského zákoníku - doplnění  

Usnesení: 
Rada města předkládá materiál k rozhodnutí zastupitelstvu města.  

 
4.12. Žádost paní Zdeňky Salajkové o přednostní umístění v DPS, Polní 1444, Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
Rada  města  nesouhlasí  s přednostním umístěním – nájmem bytu paní  Zdeňce Salajkové, 
bytem Kobeřice 273, 684 01 Slavkov u Brna v Domě s pečovatelskou službou ve Slavkově u 
Brna.  

 
4.13. Žádost o pronájem nebytových prostor  

Usnesení: 
Rada  města souhlasí se změnou termínu zahájení nájmu nebytových prostor v budově 
Polikliniky ve Slavkově u Brna, Malinovského nám. č.p. 288, určených pro provozování  
občerstvení,  a to  od 1. září 2006,  po ukončení stavebních prací spojených s výměnou oken.   

 
4.14. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy     



Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 1, Zlatá 
Hora 1358, Slavkov u Brna, uzavřené dne 29. 8. 2005 s manželi Alenou a Milošem 
Bednaříkovými, bytem Zlatá Hora 1358, Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení doby 
nájmu bytu o tři roky  do 31. 8. 2009.  

 
4.15. Žádost o pronájem nebytových prostor  

Usnesení: 
Rada  města  souhlasí  s  uzavřením  nájemní  smlouvy na pronájem místnosti č. 224 o výměře 
13,23 m2 za cenu 900,- Kč/m2/rok v objektu Polikliniky Slavkov u Brna, č.p. 324 ul. 
Tyršova, s paní Danielou Zittovou, trvale bytem Vážany nad Litavou 267, IČ: 68642971, s 
účinností od 1. 9. 2006, s podmínkou zajištění změny užívání (nyní kancelář, nově 
poskytování kosmetických služeb), na vlastní náklady, v termínu nejpozději do 30. 11. 2006.  

 
4.19. Zpráva o činnosti Informa čního Regionálního Centra Austerlitz za období od 1.4. 
do 30.6. 2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu o činnosti IRC za období II.Q.2006 na vědomí.  

 
4.20. Žádost o zápůjčce  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s bezúplatným zapůjčením mobilní buňky pro TJ 
Sokol Slavkov u Brna za účelem úběžiště s termínem do 31.12.2007.  

 
4.21. Žádost o poskytnutí části prostor stadionu  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s poskytnutím části prostor areálu fotbalového stadionu na den 23.9.2006 
za účelem konání soutěže požárnické všestrannosti družstev žáků.  

Ostatní:  

5.1. 
Rada města vyslechla informaci Historického muzea o podání žádosti k projektu Chvála vínu.  

 
5.2. 
1) Rada města vyslovuje uznání a poděkování všem pracovníkům Historického muzea za 
přípravu a úspěšný průběh Napoleonských dnů 2006. 
2) Rada města vyslovuje uznání a poděkování všem aktivním partnerům Historického muzea 
při pořádání Napoleonských dnů 2006.  



 
5.3. Informace o žádosti pana Petra Hlásenského o informace dle zákona č. 106/99 Sb. a 
jeho následném podnětu  

Usnesení: 
Rada města bere podnět pana Petra Hlásenského na vědomí.  

 
5.4. 
Rada města souhlasí s návštěvou družebního města Hornu členy zastupitelstva města a 
Zámecké kapely dne 2.9.2006.  

5.5. 
Rada města žádá firmu ELDACO s.r.o. o předložení konkrétních technických údajů, u nichž 
došlo k zásadnějším změnám oproti původnímu záměru. 
   
     
5.6. 
Členové rady města diskutovali s pořadatelem nadcházejících závodů do vrchu panem Jiří 
Moravcem podmínky konání závodů a jejich zajištění. 
Členové rady upozornili pana Moravce zejména na to, kde má být umístěn start závodu 
(poblíž zázemí hasičů, zdravotníků-za městem), dále zdůraznili, že zahřívání závodních 
automobilů nesmí být v obytné zóně, zahrádkáři musejí mít možnost dostat se na své 
zahrádky, přičemž pořadatelská služba musí zajistit uhlídání bezpečných výjezdů ze zahrádek. 
Je vyloučeno stání před vjezdy, pořadatel musí uklidit odpadky (dostali kontakt na firmu 
RESPONO), odvézt mobilní toalety. Město dá k dispozici část prostoru pro doprovodná 
vozidla, nicméně doporučuje pořadateli obrátit se na soukromý subjekt se žádostí o parkování 
v dostatečně kapacitním areálu.  

 
5.7. 
Rada města nesouhlasí s pořádáním humanitární sbírky Diakonie Broumov z důvodu jejího 
nedávného konání. 
Rada města však deklaruje podporu pro přádání sbírky v příštím roce.  

 
5.8. 
1) Rada města bere na vědomí odpověď na stížnost pana Svatopluka Zrotala na zápach v jižní 
části města. 
2) Rada města doporučuje MěÚ prošetřit vlastní provoz vepřína z hlediska zápachu a ukládá 
MěÚ o tomto podat následně zprávu.  T:15.9.2006  
    

5.9. 
Rada města schvaluje zařazení výstavy ovoce a zahrádkářských výpěstků všech ZO Českého 
zahrádkářského svazu (ČZS) bývalého okresu, kterou pořádá ZO ČSZ ve Slavkově u Brna ve 
spolupráci s Územní radou ČSZ ve Vyškově v termínu 23.-24.9.2006, mezi akce se 
zvýhodněným nájmem prostor v Centru Bonaparte.  
    



5.10. 
Rada města neschvaluje žádost TRINITY Finance s.r.o. (žádost o pronájem stolku a zásuvky, 
případně kanceláře u evidence motorových vozidel v budově MěÚ, umístění reklamního 
stojánku před budovou MěÚ).  

   
5.11. 
Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval členy rady města o zapojení městského úřadu 
do projektu „Kvalita řízení Jihomoravského kraje-CAF JMK“.  

 
5.12. 
Rada města neschvaluje žádost firmy deredes s.r.o. o vystavení prezentace firmy na úřední 
desce, případně webu města. 

 


