
Usnesení z 66. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 24.4.2006 v 17:00 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 65. 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: 
4.1.3., 4.2.1., 4.8., 5.1.2. z 62. schůze RM – 13.2.2006 
4.6.2.  z 63. schůze RM – 27.2.2006 
4.24.2., 5.5., 5.6. z 64. schůze RM – 6.3.2006 
4.20., 4.21., 4.1.3., 4.9., 4.18., 4.26.1., 4.26.2., 4.29.1., 4.29.2., 4.31.2. z 65. schůze RM – 
3.4.2006 
• vypouští ze sledování: 
5.8. z 61. schůze RM – 23.1.2006 
4.6.1. z 63. schůze RM – 27.2.2006 
• další úkoly trvají.  

 
5.1. Smlouva o financování v rámci dispozičního fondu INTERREG III A v JmK na 
česko-rakouské hranici  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje uzavření smlouvy o o financování v rámci 
dispozičního fondu INTERREG III A v JmK na česko-rakouské hranici  

   

4.1.   Výběrové řízení na pronájem  - Josefína  

Usnesení: 
Rada města   vyhlašuje   záměr pronájmu   nebytových prostor   v  budově Palackého náměstí  
č.p.126 Bonaparte o ploše 201,2 m2, dříve užívaných jako restaurace „Josefína“ podle 
podmínek „Vyhlášení soutěže“ ve znění dle přílohy se změnou lhůty pro podání nabídek na 
31.5.2006.  

3.1.  Zpráva o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu ve Slavkově u Brna.  

 
3.2.  Zpráva o činnosti stavebního úřadu MěÚ ve Slavkově u Brna  

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



 
4.2.  Pohledávky  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a ukládá 
MěÚ dále intenzivně pracovat na řešení pohledávek města.  

 
4.3.  Návrh odpisového plánu HM na rok 2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy mění své usnesení k bodu 4.12. z 
62. schůze, tak, že nově zní:  
1. Rada města schvaluje: 
-odpisový plán Historického muzea ve Slavkově u Brna pro rok 2006 v celkové výši 
359.248,- Kč 
-částečnou výši odpisů v hodnotě 272.230,- Kč 
-schvaluje odpisový plán po celou dobu odepisování : 
a) INV 1476  Vitrína – zbraně 3 
b) INV 1477  Vitrína – řeka 
c) HW – virtuální bitva 
2. Rada města po projednání této zprávy:  
-ukládá FO předložit návrh úpravy rozpočtu Města Slavkova u Brna v příjmech a výdajích pro 
  rok 2006 ve výši 272.230,- Kč  
3. Účinnost tohoto usnesení nastane dnem schválení úpravy rozpočtu roku 2006 ve výši 
272.230,- Kč v zastupitelstvu města  

 
4.4. Stanovení výše úplaty – školného ZUŠ Fr. France ve šk. roce 2006/2007  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí výši úplaty za vzdělávání na ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna 
ve školním roce 2006/2007.  

 
4.5. Žádost o povolení výjimky zřizovatelem školy  

Usnesení: 
Rada města odkládá zprávu na 68. schůzi RM dne 29.5.2006 a žádá o konkretizaci daného 
problému.  

4.6. Oznámení o vyhlášení volných dnů na ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres 
Vyškov  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o vyhlášení volných dnů tzv. ředitelského volna na 
Základní škole Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov v době od 24.4. do 25.4.2006.  

 
4.7.  Informace o projektu kompostárny  



Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna bere zprávu o projektu kompostárny na vědomí. 
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ dále jednat s pronajímatelem Ondřejem 
Bednářem. 
3) Rada města souhlasí s navýšením počtu kontejnerů na separovaný sběr papíru o 2 ks, a 
kontejnerů na sběr plastů o 1 ks.  

 
4.8. Zpětný odběr elektrospotřebičů – zapojení do systému ASEKOL , ELEKTROWIN 
a EKOLAMP   

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna souhlasí se zapojením města do systému zpětného odběru 
elektroodpadů a elektrozařízení.  
2) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zpětném odběru elektroodpadu se společností 
ASEKOL s.r.o., společností ELEKTROWIN a.s.  a společností EKOLAMP s.r.o.  a souhlasí  
s uzavřením mandátních smluv se  společností RESPONO, a.s. .  

 
4.9.  Smlouva o zřízení věcných břemen po pozemcích města pro E.ON Distribuce, a.s.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen 
po pozemcích města parc.č.63; 64; 96/2 a 165 vše v k.ú. Slavkov u Brna se společností E.ON 
Distribuce, a.s. v předloženém znění.  

 
4.10.  Smlouva o zřízení věcných břemen po pozemcích města pro E.ON Distribuce, a.s.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen 
po pozemcích města parc.č.525/1; 562 a 563 vše v k.ú. Slavkov u Brna se společností E.ON 
Distribuce, a.s. v předloženém znění.  

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

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 1/2006 z jednání komise pro výstavbu města 
Slavkova u Brna na vědomí.  

 
4.13. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna odkládá zprávu z důvodu dalšího jednání s nájemcem.  

 
4.12. Žádost o pronájem části  pozemku p.č. 1784/256 – ostatní plocha a části pozemku  
p.č.  1784/87 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna  



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s firmou Pavel 
Čáslava-ČÁSLAVA-STAV, Masarykova 31, 602 00 Brno, IČ 15240720 na pronájem části 
pozemku p.č. 1784/256-ostatní plocha  a části pozemku p.č. 1784/87 – ostatní plocha v k.ú. 
Slavkov u Brna za účelem umístění zařízení staveniště. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 25,- Kč za m2 a započatý kalendářní 
rok za podmínek uvedených ve výše uvedené zprávě. 
Rada města ukládá odboru IR zpřesnit výměru pronajatých pozemků před uzavřením nájemní 
smlouvy.  

   

4.14. Žádost o povolení prodeje grilovaných kuřat  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna nedává souhlas Ing. Jaroslavu Breburdovi k prodeji grilovaných 
kuřat  na parkovišti Boženy Němcové ve Slavkově u Brna.  

 
4.15. Projednání žádosti občanů nepovolit letní posezení před pizzerií Vittorio v ulici 
Úzká  ve Slavkově u Brna    

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna nedává souhlas k povolení letního posezení před pizzerií 
Vittorio v ulici Úzká ve Slavkově u Brna.   

 
4.16. GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s. - žádost o schválení  záměru na dostavbu  
zázemí hřiště  

Usnesení: 
Rada města odkládá zprávu na 68. schůzi RM dne 29.5.2006.  

 
4.17. Pronájem dvou částí pozemku  parc.č.2690/1 v lokalitě Polní v k.ú. Slavkov u Brna 
– zahrádka č.7  o výměře cca 80 m2 a zahrádka č.36 o výměře cca 85 m2  

Usnesení: 
     Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy: 
1. s paní Jitkou Hrabovskou na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna 
o výměře 80 m2, označené jako zahrádka č.7,  s ročním nájemným ve výši 112,-Kč; 
2. s manželi Josefem a Marií Stehlíkovými na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. 
Slavkov u Brna o výměře 85 m2, označené jako zahrádka č.36, s ročním nájemným ve výši 
119,-Kč.  

4.18. Nabytí pozemku parc.č.3073/28 – díl „j“ o výměře 1 m2 v k.ú. Slavkov u Brna (u 
Penny Marketu)  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí 



pozemku parc.č.3073/28 - díl „j“ o výměře 1 m2 z vlastnictví společnosti A+R, s.r.o., sídlem 
Jirny 353, PSČ 250 90, IČ:26746000 do vlastnictví Města Slavkov u Brna  formou 
bezúplatného převodu.  

 
4.19. Pronájem  nebytových prostor Panský dům, Modrá pyramida, stavební spořitelna  

Usnesení: 
Rada Města rozhodla o uzavření  dodatku č. l ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
3/2006 uzavřené s firmou Modrá pyramida stavební spořitelna a.s., Bělehradská 128, 121 21 
Praha, obsahujícím změnu  velikosti pronajatých ploch, úpravu jejich dispozice a s tím 
související změnu výše nájmu.   

4.20. Pronájem  nebytových prostor Panský dům, NATMAL s.r.o.   

Usnesení: 
Rada Města rozhodla o uzavření  dodatku č. l ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
2/2006 uzavřené s firmou NATMAL s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno, obsahujícím 
změnu  velikosti pronajatých ploch, úpravu jejich dispozice a s tím související změnu výše 
nájmu.   
4.21. Žádost o pronájem nebytových prostor – Pavel Kr čmář  

Usnesení: 
Rada  města  souhlasí  s  uzavřením  nájemní  smlouvy na pronájem místnosti č. 223 o výměře 
16, 38 m2 v objektu pronajímatele na poliklinice Slavkov u Brna, č.p. 324 ul. Tyršova, s 
panem  Pavlem Krčmářem, pro účely rehabilitačních masáží za cenu 900 Kč/m2/ rok a to s 
účinností od 1. 6. 2006.  

   

4.22. Žádost o ukončení pronájmu, Bond marketing s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s ukončením pronájmu nebytových prostor v objektu pronajímatele 
Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, ( smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 4. 1997 
ve znění pozdějších dodatků na pronájem dvou kanceláří o celkové výměře 31 m2 a smlouva 
č. 2/2004 ze dne 30. 4. 2004 ve znění pozdějších dodatků na pronájem skladovacích prostor o 
výměře 79,05 m2) dohodou ke dni 30. 4. 2006 za podmínky  úhrady  nájemného za měsíce 
leden – duben 2006 a vyúčtování služeb spojených s nájmem prostor za rok 2005 v celkové 
výši 42.039,97 Kč před podpisem dohody o ukončení, nejpozději však do 30.4.2006.   

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

Usnesení: 
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 DINA-HITEX spol. s 
r.o., Ždánská 987, 685 01 Bučovice, za roční nájemné ve výši  1000 Kč/m2 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  



 
4.24. Koláčkovo nám. č.p. 727, úprava plánu hospodářské činnosti  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s následující úpravou plánu podnikatelské činnosti v organizaci 
Koláčkovo nám. č.p. 727: 
-     snížení položky   - hrubá mzda ve výši  50 000,-- Kč 
                                      sociální pojištění hrazené organizací ve výši 14 000,-- Kč 
                                      zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši  6 000,-- Kč 
                                      ostatní služby ve výši 25 000,- Kč  
       zvýšení položky - elektrická energie ve výši 24 000,- Kč 
-      zařazení nové položky - plyn ve výši 71 000,- Kč  

   

 
4.25. Panský dům, nebytové prostory ve II.NP, uliční část  -   doplnění  

Usnesení: 
1. Rada města rozhodla o  rozšíření  plochy nebytových prostor pronajímaných Finančnímu 
ředitelství v Brně, nám.  Svobody 4,  602 00 Brno o   62,2 m2  ve II. NP  části  Panského 
domu, Palackého nám. 89, 684 01 Slavkov u Brna na dobu určitou do 31.12.2020,  za cenu 1 
000,- Kč/m2/rok pro kancelářské plochy a 530,- Kč /m2/rok pro ostatní plochy, s inflační 
doložkou.  
2. Rada města ukládá  Městskému úřadu Slavkov u Brna zajistit výběrové řízení na provedení 
stavebních   úprav v pronajímaných prostorách  dle bodu 1., v rozsahu dle  přiloženého 
výkresu.   

 
4.26. ORIONREAL – GRAND PRIX AUSTERLITZ – žádost  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá žádost na 67. schůzi RM dne 2.5.2006.  

 
4.27. „CYKLOJAZDA HISTÓRIE“ – žádost   

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zapojením města do akce CYKLOJAZDA 
HISTÓRIE 2006. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s použitím znaku města pro akci CYKLOJAZDA 
HISTÓRIE 2006.  

 
4.28. Běh Terryho Foxe 2006 – poděkování  

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



 
4.29.  Pronájem  nebytových prostor Koláčkovo nám., PROVIDENT FINANCIAL  s.r.o.   

Usnesení: 
Rada Města rozhodla o uzavření  smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově 
Koláčkovo náměstí č.p. 727, kanceláře č. 212 o výměře 17,30 m2 s firmou PROVIDENT 
FINANCIAL  s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČ: 25621351, za roční nájemné ve 
výši  1000 Kč/m2, s inflační doložkou, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s 
účinností od 1. 6. 2006.  

 
4.30.  Pronájem  nebytových prostor Koláčkovo nám., Božena Kováčová  

Usnesení: 
Rada Města rozhodla o uzavření  smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově 
Koláčkovo náměstí č.p. 727, kanceláře č. 211 o výměře 50,60 m2 s pí. Boženou Kováčovou, 
IČ: 48904392 za roční nájemné ve výši  1000 Kč/m2, s inflační doložkou,  na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.7.2006.  

   

   

5.2. Žádost o souhlas o používání znaku města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s použitím znaku města Slavkova u Brna k účelům 
propagace při mezinárodních automobilových závodů do vrchu 1°Slavkovské serpentiny AZ 
Servis Seat 2006, který se koná ve dnech 19.-20.8.2006.  

 
5.3. Magazín JOURNAL 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna neakceptuje nabídku Asociace nositelů legionářských tradic na 
propagaci města v magazínu JOURNAL.  

 
5.4. Nabídka společnosti KOMPAKT spol. s r.o.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna neakceptuje nabídku společnosti KOMPAKT na propagaci 
města v připravované publikaci.  

5.5. Agentura JITRO  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna neakceptuje nabídku Agentury JITRO.  

 


