
Usnesení z 67. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 2.5.2006 v 17:00 hodin 
v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
4.17.  Informace – rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci 
Napoleonské expozice  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ podat rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže ve věci Napoleonské expozice. 
2) Rada města Slavkova u Brna předkládá tuto zprávu v jednání 15. mimořádného zasedání 
ZM jako informaci.  

 
4.6. Žádost o zřízení věcných břemen po pozemcích města  - přípojka VN 22 kV a 
přípojka VTL plynovodu pro  stavbu Zemědělského lihovaru  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna  zprávu odkládá. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna  ukládá komisi pro životní prostředí zpracovat stanovisko k 
záměru výstavby zemědělského lihovaru ve Slavkově u Brna. T.: 12.5.2006 do 12,00 hod.  

 
4.14. ORIONREAL – GRAND PRIX AUSTERLITZ – žádost  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s: 
- využitím zvýhodněné sazby pronájmu společenských sálů v objektu Bonaparte; 
- použitím znaku města Slavkova u Brna v tiskových materiálech souvisejících s touto akcí; 
- uvedením této akce v materiálech města, popř. i odkaz na webových stránkách; 
- uvedením této akce na tiskových a reklamních materiálech, které budou vydané v souvislosti 
s propagací Napoleonských dnů ve Slavkově u Brna; 
- uvedením města Slavkova u Brna jako partnera této akce; 
- zařazením ceny rady města Slavkova u Brna jako oficiálního ocenění.  

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 66. 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: 
4.25. z 64. schůze RM – 6.3.2006 
4.6., 4.14.1., 4.14.2. z 65. schůze RM – 3.4.2006 
4.1., 4.19., 4.20.  z 66. schůze RM – 24.4.2006 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.  Návrh financování Napoleonských dnů 2006  



Usnesení: 
1) Rada města Slavkov u Brna bere předloženou zprávu na vědomí. 
2) Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu města, aby Napoleonské dny byly 
koncipovány jako pouze jednodenní akce, a to v sobotu 12.8.2006.  

4.1.  Pořízení nového vozidla TSMS  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy doporučuje zastupitelstvu města schválit : 
1) uzavření Smlouvy o účelovém pronájmu nákladního vozidla Renault Midlum mezi TSMS 
a společností G.B.A. s.r.o., se sídlem Na Lysině 25, 147 00 Praha 4 , IČ:25714848, v ceně 
1.984.500,- Kč za dalších podmínek uvedených v této zprávě; 
2) způsob financování pořízení tohoto vozidla dle návrhu v této zprávě; 
3) uzavření Dohody o partnerství v projektu Čisté Město mezi TSMS a společností G.B.A. 
s.r.o.  

4.2.  Dotace na výstavbu tří bytových jednotek ve dvoře bytového domu Főgnerova 
č.p.109  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí oznámení Státního fondu rozvoje bydlení o příslibu dotace na 
výstavbu tří nájemních bytů na akci  „Stavební úpravy objektu ul.  Főgnerova č.p.109, 
Slavkov u Brna - na parc. č. 938 v kat. území Slavkov u Brna“ ve výši 1 650 tis. Kč  a 
doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o realizaci záměru.  

4.3.  Soubor budov „Poliklinika“ , výměna oken – doplnění  

Usnesení: 
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení  akce "Poliklinika, ul. 
Malinovského č.p. 288, výměna oken a vchodových dveří" do plánu  s realizací v roce 2006. 
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování výměny oken a  
vchodových dveří  v budově polikliniky Malinovského č.p. 288 prostřednictvím bankovního 
úvěru nebo jiného bankovního produktu s dobou splácení do 2 let.  
3. Rada města ukládá MěÚ zpřesnit náklady uvedené stavební akce do jednání zastupitelstva 
města.  

4.4. Projektová dokumentace obytné zóny Zelnice  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna předloženou zprávu odkládá. 
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá komisi pro výstavbu projednat uvedený materiál.  

4.5. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy Silnice Brno spol. s r.o. - plnění usnesení z 66. 
RM bod 4.13.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 na prodloužení  nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2713/1 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o 
velikosti 2600 m2 uzavřené s firmou SILNICE BRNO, spol. s r.o., Vídeňská  104, 61900 



Brno, IČ 41603281 na dobu určitou do 31.5.2014.  Nájemné za každý kalendářní rok ve výši 
30.000,- Kč bude splatné do konce února příslušného  kalendářního roku.  

4.7. Změna směrnice k uplatnění zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, na základě novely zákona   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání předložené zprávy „Směrnice k uplatňování 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ bere její změnu na vědomí a 
směrnici schvaluje s úpravou v čl. V.  

   

4.8.  Oznámení o uzavření provozu MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
1) Rada města souhlasí s uzavřením provozu Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna v 
době hlavních prázdnin v termínu od 17.7.2006 do 13.8.2006. 
2) Rada města souhlasí s vybíráním poměrné části úplaty v měsíci červenci a srpnu pouze za 
děti, které budou docházet do Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna.  

4.9. Návrh na  soudce přísedící pro Okresní soud ve Vyškově  

Usnesení: 
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města navrhnout tyto občany Slavkova u Brna jako 
přísedící pro Okresní soud ve Vyškově: 
• paní Mgr. Romana Derková 
• paní Bc. Lenka Stránská 
• paní Mgr. Zdeňka Zukalová 
• pan Mgr. Pavel Nosek 
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit MěÚ vyžádat pro navržené občany 
okresním soudem požadované dokumenty (lustrační osvědčení a výpis z rejstříku trestů).  

4.10. Zpráva o činnosti Informa čního Regionálního Centra Austerlitz za období od 1.1. 
do 31.3. 2006  

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

4.11. Program 15. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program 15. mimořádného 
zasedání Zastupitelstva města v doplněném znění.  

4.12. Stanovisko starosty města Újezd u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí.  



4.13. Ústav archeologie a muzeologie – žádost o finanční podporu  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje poskytnutí příspěvku na „IX. konferenci doby 
popelnicových polí a doby halštatská“ ve výši 2.000,- Kč z kapitoly propagace města.  

4.15. RO č. 7 – odpisy HM  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a doporučuje 
ZM ke schválení:  
RO č. 7- odpisy HM: 
Příjmy: 
      -       zvýšení položky –  odvody z odpisů HM ve výši  273.000,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky  –  příspěvek HM ve výši  273.000,- Kč  

 
4.16.   Pronájem nebytových prostor Koláčkovo nám., DINA-HITEX, spol. s r.o.  

Usnesení: 
1. Rada města ruší usnesení  přijaté pod bodem 4.25. na  66. schůzi, konané dne 24.4.2006. 
2. Rada Města rozhodla o uzavření  smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově 
Koláčkovo náměstí č.p. 727, kanceláře č. 214 o ploše 70,0 m2 s firmou Sarda MedTech, s.r.o., 
Vídeňská 56a, 639 00 Brno, IČ: 27685691, za roční nájemné ve výši  1000 Kč/m2 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. května 2006.  

5.1. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje uzavření smlouvy s firmou Pavel Čáslava – Čáslava – 
Stav, soukromá stavební firma, Úzká 669, 684 01 Slavkov u Brna se sídlem firmy 
Masarykova 31, 656 22 Brno na akci Rekonstrukce ZŠ Komenského.  

 
5.2. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se slevněným vstupným (50 % na permanentky) pro 
pracovníky MěÚ a členy ZM na městské koupaliště pro letošní sezónu.  

 
5.3. 
Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval členy rady města o dopise z Ministerstvo 
dopravy, ve kterém je uvedeno, že v souvislosti se zavedením bodového systému a dalších 
legislativních změn obdrží město finanční dotaci na technické a personální vybavení.  

 


