
Usnesení z 70. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 3.7.2006 v 17:00 hodin 
v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
3.1.   Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za r. 2005.  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti 
(SPOZ) při Městském úřadě ve Slavkově u Brna a vyslovuje členkám SPOZ poděkování za 
jejich záslužnou a aktivní činnost.  

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 69. 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 50. schůze RM – 30.5.2005 
4.3. z 58. schůze RM – 28.11.2005 
5.3. z 61. schůze RM – 23.1.2006 
4.9.4. z 62. schůze RM – 13.2.2006 
4.19., 4.25. z 65. schůze RM – 3.4.2006 
4.29. z 66. schůze RM – 24.4.2006 
4.16.2. z 67. schůze RM – 2.5.2006 
2.5.2. z XXXIV. mimořádné schůze RM – 15.5.2006 
3.3., 4.3., 4.2., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5., 4.13., 4.15., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.33., 5.1.2. z 
68. schůze RM – 29.5.2006 
3.2., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11.2., 4.11.3., 4.12., 4.13., 4.14.2., 4.15., 4.17., 
4.18., 4.19., 5.1., 5.2. z 69. schůze RM – 5.6.2006 
• další úkoly trvají.  

 
3.2.   Průběžné plnění programu rozvoje města.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu 
rozvoje města  za I. pololetí roku 2006 na vědomí.  

 
4.2. Úprava plánu vedlejší hospodářské činnosti.  

Usnesení: 
Rada Města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a schvaluje následující 
úpravu plánu VHČ: 
UP č.1 - Bytové prostory: 
Nová výnosová položka: Prodej bytů                                           + 359 770,-- Kč 
Navýšení nákladové položky: Ostatní služby                              +  50  000,-- Kč 
UP č.2 - Správní budova – Koláčkovo nám. 727 
Výnosová položka: Nájmy – Koláčkovo nám. 727                       + 58 000,-- Kč 



Nákladové položky: Ostatní materiál                                       +   3 000,-- Kč 
 Opravy a udržování                                 + 46 000,-- Kč 
 Ostatní služby  +   9 000,-- Kč  

 
4.3. Závazná poptávka úvěru.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje : 
1) Závaznou poptávku úvěru za stanovených zadávacích podmínek dle přílohy č.1 – ,,Závazná 
poptávka úvěru“, která je nedílnou součástí této zprávy s následujícími změnami: splátky v 
prvních pěti letech á 600 tis. Kč a termín podání nabídek do 25.8.2006. 
2) Oslovení následujících bankovních domů zařazených do výběrového řízení : 
a) Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov, Kobližná 3, 632 32 Brno 
b) Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka v Prostějově, Žižkovo náměstí 17, 796 98 Prostějov 
c) Hypoteční banka, a.s., pobočka Brno, Malinovského náměstí č.4, 663 17 Brno 
d) ČSOB, a.s., pobočka Brno, Joštova 5, 601 79 Brno  

 
4.4.   Návrh RO č. 27-29/2006.  

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.27 – dotace na podporu informačních technologií : 
Příjmy: 
- zařazení nové položky - dotace na IS RŽP ve výši 100.000,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky – Městský úřad ve výši 100.000,- Kč 
RO č.28 – dotace na úhradu výkonu dopravně - správní agendy : 
Příjmy: 
- zařazení nové položky - dotace na výkon dopravně – správní agendy ve výši 250.900,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky – Městský úřad ve výši 250.900,- Kč 
RO č. 29 – výstroj a výzbroj pro SDH: 
Příjmy: 
-  zařazení nové položky – dotace JMK – ,, výstroj a výzbroj“ pro SDH ve výši 100 000,- Kč  
Výdaje: 
-  zvýšení položky č.33 -  Sbor dobrovolných hasičů ve výši 100.000,- Kč  

2) přijetí dotace ze SR na zabezpečení výdajů spojených s realizací nového informačního 
systému ,,Ústřední evidence podnikatelů – Registr živnostenského podnikání“ pro 
zabezpečení jednotného výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání ve výši 100. 
000,- Kč 
3) přijetí dotace ze SR v souvislosti s přijetím zákona č.411/2005 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích  na úhradu výkonu dopravně – správní agendy ve výši 250.890,- 
Kč.  
4) přijetí dotace z rozpočtu JMK na ,,výstroj a výzbroj“ pro SDH ve výši 100 000,- Kč  



   

4.5.   Plnění usnesení RM – „Plakátovací plocha-přemístění“; -„Oprava chodníku po Z.Ú. v 
sídl. Nádražním a prořez modřínu“; - „Navýšení vjezdu v ul. Malinovského“; - „Opravy 
komunikace Z.H.“; - „Opravy MK dodavatelsky“  

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

 
4.6.   Pronájem části pozemku par.č. dle PK 3362/1 v k.ú. Slavkov u Brna společnosti 
Rostěnice, a.s.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje dodatek č.5 ke Smlouvě o nájmu zemědělských 
pozemků ze dne 9.7.2002 s nájemcem ROSTĚNICE, a.s., IČ 63481821, sídlem Rostěnice 49, 
682 01 Vyškov, v předloženém znění.  

 
4.7.   Souhlas s umístěním jednotlivých zastavení Křížové cesty na Urbánek.  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna dává Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna souhlas s 
umístěním jednotlivých zastavení “Křížové cesty” od sochy sv. Jana Nepomuckého  ke kapli 
sv.Urbana – drobných sakrálních staveb - na pozemcích ve vlastnictví města parc.č.3425 
ostatní plocha (dle PK parc.č.743/1); parc.č.3462 ostatní plocha; parc.č.3346/2 trvalý travní 
porost; parc.č.3348 ostatní plocha; parc.č.3391 ostatní plocha; parc.č.3390 ostatní plocha; 
parc.č.3398 ostatní plocha; parc.č.3397 ostatní plocha, vše v k.ú. Slavkov u Brna. 
2. Rada města ve Slavkově u Brna ukládá odboru IR připravit nájemní smlouvu na uvedené 
pozemky s dobou nájmu 99 let a cenou 1 Kč/rok.  

 
4.8.   Pronájem pozemku par.č. 1085/22 trvalý travní porost o výměře 278 m2  v k.ú. 
Slavkov u Brna společnosti GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje dodatek č.2 k nájemní smlouvě ze dne 20.6.2001 s  
nájemcem GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s. IČ 63495201, sídlem Slavkov u Brna, Na 
golfovém hřišti 1, PSČ 684 01, v předloženém znění.  

 
4.9.   Nabytí pozemků pod chodníky a veřejnou zelení v ul. Čs. armády ve Slavkově u 
Brna.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí 
pozemků v k.ú. Slavkov u Brna  
- p.č. 2714/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 364 m2 
- p.č. 2876 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 755 m2 
- p.č. 2902 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2026 m2 



- p.č. 2711 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2 
- p.č. 2903/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3351 m2 
z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 
č.p.390, Nové Město, Praha, 12800 do vlastnictví města formou bezúplatného převodu a 
doporučuje schválit  podmínky bezúplatného převodu uvedené ve zprávě.  

 
4.10.  Zápis z jednání komise pro výstavbu města Slavkov u Brna.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 4/2006 z jednání komise pro výstavbu města 
Slavkova u Brna na vědomí.  

   

 
4.11.  SEPES MEDIA, spol. s r.o. Brno – pronájem sloupu VO.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k pronájmu sloupu VO č. 001.01.002 na 
Malinovského náměstí ve Slavkově u Brna uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na 
pronájem částí pozemků a sloupů VO v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umístění a 
provozování propagačního a informačního systému komerční sféry města Slavkova u Brna, 
uzavřené se  společností SEPES MEDIA, spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930 
dne 29.1.2004.  

   

4.1.  Návrh postupu ve věci hudebních produkcí.  

Usnesení: 
1. Rada města bere předloženou zprávu na vědomí. 
2. Rada města upozornila majitele areálu SLAFPARK pana Petra Matuštíka na dodržování 
vyhlášky města č. 5/2004. Z 24. 6. na 25.6.2006 byli občané města obtěžováni nadměrným 
hlukem z produkce SLAFPARKU minimálně od 01:55 do 03:00. Majitel SLAFPARKU byl 
vyzván k přijetí účinných opatření k zamezení opakování tohoto negativního jevu. V případě 
opakování hluku z produkce bude město nuceno uplatnit regulační opatření. 
3. Rada města upozorňuje i ostatní provozovatele hudebních produkcí a restauračních zařízení 
na dodržování výše uvedené vyhlášky.  

 
4.12. Výběr dodavatele – Poliklinika, ul. Malinovského č.p. 288, výměna oken a 
vchodových dveří.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna: 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Harmonie Brno, s.r.o., Řípská 18a, 627 00 
Brno, IČ: 263 12 913, na akci: „Poliklinika, ul. Malinovského č.p.288, výměna oken a 
vchodových dveří“, za cenu 699 471,-Kč vč. DPH 19%.  



 
4.13. Výběr dodavatele -  Stavební úpravy II.N.P., Palackého nám. č.p. 89, Slavkov u 
Brna.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna: 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Janem Reichlem, IČ: 676 03 271, na akci: 
„Stavební úpravy II.N.P., Palackého náměstí č.p.89, Slavkov u Brna“ za cenu 245 960,-Kč vč. 
DPH 19%.  

 
4.14. Ul. Kaunicova – osazení obrubníků.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna : 
1/  Bere uvedenou zprávu na vědomí. 
2/ Nesouhlasí se zadáním výše uvedené akce: „osazení obrubníků v ul. Kaunicova“ včetně 
způsobu financování v roce 2006.  

 
4.15. Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna : 
1/ Bere uvedenou zprávu na vědomí. 
2/ Souhlasí s pokračováním příprav řešení cyklostezky dle upravené varianty č.1.  

 
4.16. Pronájem nebytových prostor Koláčkovo nám., Šemora Pavel – TILIA.  

Usnesení: 
Rada Města schvaluje uzavření  smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Koláčkovo 
náměstí č.p. 727, kanceláře č. 216 o výměře 10,70 m2  a kanceláře č. 217 o výměře 10,70 m2 
s podnikatelem Šemorou Pavlem - TILIA, Koláčkovo nám. č.p. 723, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ: 46239847, za roční nájemné ve výši  1000 Kč/m2, s inflační doložkou, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 8. 2006 s podmínkou, že před uzavřením 
smlouvy uhradí, na základě faktury vystavené městem, uznaný dluh ve výši 20 249,50 Kč.  

 
4.17. Žádost o pronájem nebytových prostor.  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 1 o výměře 
18,40  m2 v objektu pronajímatele na poliklinice Slavkov u Brna, č.p. 551, ul. Malinovského, 
s firmou s firmou Nilfisk-Advance s.r.o., Lysinská 44/1863, Praha 4, IČ: 48589756, pro 
skladovací účely za cenu 400,- Kč/m2/rok, a to s účinností od 1. 7. 2006. 
2. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 2 o výměře 18,40 
m2 v objektu pronajímatele na poliklinice Slavkov u Brna, č.p. 551, ul. Malinovského, s 
panem Milanem Havlíkem, pro účely garážování osobního auta za cenu 400,- Kč/m2/rok, a to 
s účinností od 1. 8. 2006.  



4.18. Žádost o prodloužení platnosti nájemní smlouvy.  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením  dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 1, sídl. 
Nádražní 1193, Slavkov u Brna, uzavřené s manželi Danou a Jiřím Ondráčkovými, 
obsahujícím prodloužení doby nájmu na dobu určitou, a to po dobu  tří let,  do 31. 7. 2009.  

 
4.19. Zápis komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže.  

Usnesení: 
1. Rada města bere zápis č.30/2006 z jednání komise pro školní a mimoškolní aktivity 
mládeže na vědomí. 
2. Rada města ukládá finančnímu odboru provést kontrolu použití příspěvku na práci s 
mládeží za rok 2005 a 2006 u organizací SK Slavkov u Brna - fotbal a TJ Sokol Slavkov u 
Brna s termínem do 31.8.2006.  

4.20.  Odprodej nepotřebného nábytku.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy schvaluje odprodej 
nepotřebného nábytku dle uvedeného návrhu.  

4.21. Nabídka koncertu.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy nesouhlasí s uspořádáním 
koncertu z díla Jakuba Jana Ryby dle předložené nabídky s předpokládanými náklady města 
ve výši do 17 tis. Kč.  
4.22. Nabídka TTG zahraniční speciál 06/07.  

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

 
4.24. Služební cesta – Cesis, Lotyšsko – valná hromada Evropské sítě měst historických 
událostí  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje služební cestu do Cesis (Lotyšsko) v termínu 13. – 
16.7.2006 pro starostu města Petra Kostíka a Bc. Lucii Trokanovou.  

 
5.1. 
Tajemník MěÚ informoval radu města o stížnostech podaných na podatelnu MěÚ ve II. 
čtvrtletí 2006.  

5.2. 
Starosta města informoval radu města o průběhu služebních cest do polského družebního 
města Slawkówa a francouzského družebního města Darney.  



5.3. 
Starosta města informoval radu města o průběhu společných akcí se zástupci družebních měst, 
které se konaly 24.6.2006 v rámci projektu dispozičního fondu INTERREG III A.  

 5.4. 
Starosta města informoval radu města o anonymní stížnosti obyvatel města na hluk z 
„Motorestu“ na ul. Bučovická.  

5.5. 
Místostarosta města seznámil radu města s řešením problematiky dětského hřiště na sídlišti 
Zlatá Hora s tím, že opravy oplocení hřiště budou provedeny do 15.7.2006.  

   

 


