
Usnesení ze 71. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 17.7.2006 v 17:00 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

   

Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 70. 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: 
4.7., 4.16. z 68. schůze RM – 29.5.2006 
4.4.2., 4.4.3., 4.6., 4.17.1. ze 70. schůze RM – 3.7.2006 
• další úkoly trvají.  

3.1.   Informace o projektu výstavy vín – Chvála vínu  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí.  
2. Rada města Slavkova u Brna podporuje tento projekt a přebírá nad ním záštitu. 
3. Rada města Slavkova u Brna schvaluje podání žádosti o podporu projektu výstavy vín – 
Chvála vínu.  

3.2.  Informace o komerčních pronájmech za 1. pololetí 2006  

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

3.3.   Program Napoleonských dní  

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

3.6.   Pozemky v lokalitě Špitálská – jezdecký areál  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ připravit na schůzi RM  konanou dne 4.9. 2006 
podklady pro realizaci projektu vycházející ze žádosti předané p. Pavlem Zieglerem dne 
5.7.2006.  

3.7.  Nabytí pozemků pro komunikaci do lokality Zelnice v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města: 
1. Dát souhlas ke koupi části pozemku parc.č.360/1 zahrada  o výměře cca 140 m2 a části 
pozemku parc.č.357/3 zahrada o výměře cca180 m2 z vlastnictví Ing. Jiřího Tesáka do 
vlastnictví Města Slavkov u Brna. Přesná výměra vykupovaných pozemků bude určena 
geometrickým plánem, který bude vypracován ještě před jednáním ZM. Kupní cena ve výši 
300,-Kč/m2 bude uhrazena do 15ti dnů ode dne doručení smlouvy  s vyznačením vkladu 
vlastnického práva do KN. Náklady spojené s prodejem  (geometrický plán, správní poplatek 



za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město. Na úhradu kupní ceny budou použity 
prostředky z položky rozpočtu “výkupy pozemků” na r.2006. 
2. Dát souhlas ke koupi části pozemku parc.č.360/2 zahrada o výměře cca 140 m2 z 
vlastnictví manželů Františka a Věry Tesákových do vlastnictví Města Slavkov u Brna. Přesná 
výměra vykupovaného pozemku bude určena geometrickým plánem, který bude vypracován 
ještě před jednáním ZM. Kupní cena ve výši 300,-Kč/m2 bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
doručení smlouvy  s vyznačením vkladu vlastnického práva do KN. Náklady spojené s 
prodejem  (geometrický plán, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí 
město. Na úhradu kupní ceny budou použity prostředky z položky rozpočtu “výkupy 
pozemků” na r.2006. 
3. Dát souhlas ke koupi pozemků parc.č. 389/1 orná půda o výměře 274 m2 a parc.č.389/2 
zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 133 m2  se stavbou skladu v k.ú. Slavkov u Brna z 
vlastnictví Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna do vlastnictví Města Slavkov u Brna, a to 
ve výši odhadní ceny staveb (433.085,-Kč) a ceny za pozemky ve výši 300,-Kč/m2, 
tj.122.100,-Kč, celkem tedy 555.185,-Kč 
Kupní cena bude splatná ve dvou splátkách. První splátka ve výši do 200 tis Kč. bude 
uhrazena do 15ti dnů ode dne doručení smlouvy  s vyznačením vkladu vlastnického práva do 
KN. Zbývají část kupní ceny bude uhrazena do 30.5.2007. Náklady spojené s prodejem 
(správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město. Na úhradu kupní ceny 
budou použity prostředky z Fondu pro výkupy pozemků. 
4. Dát souhlas k nabytí části pozemku parc.č.357/1 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 
cca 620 m2 z vlastnictví České republiky-Pozemkového fondu ČR formou bezúplatného 
převodu podle §5 zákona č.95/1999 Sb.  

 
3.14.    Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene na pozemku 296/6 v k.ú. Slavkov u Brna v přiloženém znění.  

 
3.4.  Návrh na uzavření smlouvy mezi Městem Slavkov u Brna a obchodní společností 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. – navýšení základního kapitálu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh na uzavření smlouvy mezi 
Městem Slavkov u Brna a obchodní společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. – 
navýšení základního kapitálu“ souhlasí s uzavřením Dohody o upsání akcií při zvyšování 
základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 13, 
Vyškov, PSČ : 682 01, IČ : 49454587 v předloženém znění, které je součástí uvedené zprávy.  

 
3.5.   Příprava projektu likvidace biologicky rozložitelného odpadu na okrese Vyškov  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí. 
Rada města souhlasí s pokračováním spolupráce mezi Městem Slavkov u Brna a společností 
RESPONO, a.s. na projektu nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v regionu 
Vyškov.  



 
3.8.   Žádost o ukončení pronájmu části pozemku p.č. 1784/87 – ostatní plocha  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k ukončení nájmu 60 m2 pozemku p.č. 1784/87 – 
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna k datu 30.9.2006 uzavřením dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě ze dne 12.5.2006 uzavřené s Pavlem Čáslavou, podnikajícím pod obchodní  firmou 
Pavel Čáslava-Čáslava-Stav, Masarykova 31, 602 00 Brno, IČ 15240720.     

 
3.9. Výběr dodavatele fasády zámku Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Rekonstruktiva 
spol. s r.o., Mírové náměstí č.p. 18, Hodonín, IČ: 649 709 32, na akci: „Slavkov u Brna, 
Zámek (hl. budova), postupná obnova fasád aj.“ za cenu 3.444.234,- Kč vč. DPH 19%.  

 
3.10. Žádost o pronájem nebytových prostor – poliklinika - Oldřich Svoboda a EYES 
OPTIK, s.r.o.  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor         
určených pro provozování občerstvení, o celkové  ploše 24, 31 m2 ,  za cenu 637,50 
Kč/m2/rok 
       s  účinností  od 1. srpna 2006,  s panem   Oldřichem  Svobodou,  Němčany 259, 684 01, 
IČ: 
       15240762.   
2.   Rada  města  souhlasí  s  uzavřením  dodatku  č. 4    ke   Smlouvě o nájmu  č.  2/2000  ze   
dne             
      8.2.2000 ve znění pozdějších dodatků  s firmou EYES OPTIK,  s.r.o., Havlíčkova 3/13, 
682 01  
     Vyškov, IČ: 25576682, zastoupenou  Jiřím Sedláčkem,  bytem tamtéž, s účinností od 
1.8.2006,  
      v přiloženém znění.  

 
3.11. ZŠ Tyršova – žádost o změnu účelu čerpání rezervního fondu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a schvaluje 
změnu čerpání rezervního fondu takto: 
1) do výše 100.000,- Kč na vícepráce při rekonstrukci podlah v tělocvičně 
2)   do výše 100.000,- Kč na pořízení softwaru.  

 
3.12.  Článek do Slavkovského zpravodaje k problematice hluku z pořádání veřejných 
hudebních produkcí  



Usnesení: 
Rada města schvaluje předložený text a ukládá městskému úřadu zajistit jeho publikaci ve 
Slavkovském zpravodaji.  

2.1. Recyklační centrum ve Slavkově u Brna  

Pan Tomáš Valehrach informoval členy rady města o předpokládaném harmonogramu 
realizace výstavby a zprovoznění recyklačního centra s tím, že by toto centrum bylo otevřeno 
do konce měsíce září 2006.  

3.13. Grand Prix d´Austerlitz – žádost o povolení stanování na stadionu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna vyhovuje předložené žádosti.  

 
3.15. Závody v dálkovém a zimním plavání ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
1. RM Slavkov u Brna souhlasí s uspořádáním závodů Mistrovství ČR v dálkovém a zimním 
plavání dne 14.10.2006 ve Slavkově u Brna a se zapůjčením areálu koupaliště pro tuto akci. 
2. RM Slavkov u Brna přebírá záštitu nad pořádáním závodů v dálkovém a zimním plavání 
dne 14.10.2006, které jsou součástí seriálu Mistrovství ČR.  

4.2. 
Starosta města informoval členy rady města o průběhu a výsledcích služební cesty do 
lotyšského města Césis.  

4.3. 
Rada města vyslechla informaci o problémech s mládeží, která obtěžuje návštěvníky zahrádky 
u Společenského centra Bonaparte jízdou na kolech po schodech.  

 


