
Usnesení z 65. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 3.4.2006 v 17:00 hodin 
v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
4.13.  Zemědělský lihovar – informativní zpráva   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy a vyslechnutí zástupců generálního 
projektanta IKP Consulting Engineers, s.r.o. bere zprávu na vědomí.  

3.1.   Zpráva o činnosti odboru vnitřních věcí  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy o činnosti odboru 
vnitřních věcí v roce 2005  bere tuto na vědomí a vyslovuje poděkování všem pracovnicím 
tohoto odboru.  

3.2.   Zpráva o činnosti odboru obecní živnostenský úřad  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru obecní živnostenský úřad 
Městského úřadu Slavkov u Brna a vyslovuje poděkování všem pracovníkům tohoto odboru.  

Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 64. 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: 
4.16.1. z 58. schůze RM – 28.11.2005 
4.14.2. z 60. schůze RM – 9.1.2006 
3.1., 4.1.2., 4.1.4., 4.3., 4.6., 4.5., 4.9.3., 4.13.2., 4.17.1., 4.17.2., 4.18.1., 4.22., 4.34., 4.35. z 
62. schůze RM – 13.2.2006 
4.1., 4.4.1.  z 63. schůze RM – 27.2.2006 
4.21., 4.22., 3.1., 3.2., 4.3., 4.1., 4.34.1., 4.5., 4.6., 4.9., 4.12., 4.16., 4.18., 4.19., 4.20., 4.23., 
4.27., 4.28., 4.38. z 64. schůze RM – 6.3.2006 
• vypouští ze sledování: 
3.3.2., 3.3.3. – 45. schůze RM – 7.3.2005 
4.5. z 60. schůze RM – 9.1.2006 
• další úkoly trvají.  

 
3.3.   Zpráva o činnosti komise rady města pro regeneraci městské památkové zóny ve 
Slavkově u Brna  

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

3.4.   Rozdělení přislíbené státní dotace z Programu MPZ pro rok 2006  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy doporučuje zastupitelstvu 
města : 
- dát souhlas k požádání a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace 
MPR a MPZ ve výši 580,- tis Kč 
- dát souhlas k rozdělení přislíbené dotace z Programu jak je uvedeno v tabulce této zprávy. 
- dát souhlas k poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 127 tis. Kč jako podíl k dotaci z 
Programu regenerace MPZ a MPR Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna na opravu 
hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele se špitálem v ulici Špitálská ve Slavkově u Brna.  

 
3.5.   Zpráva o činnosti MěÚ za rok 2005  

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

 
3.6.   Ceník úhrad za služby a činnost TSMS a vyčíslení technické pomoci  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje předložené ceny na městském koupališti na rok 
2006. 
2. Rada města ve Slavkově u Brna ostatní stávající ceny ponechává nezměněné. 
3. Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí předložené vyčíslení nákladů TSMS, za 
nezbytnou technickou pomoc na uspořádání Halového mistrovství České republiky v 
beachvolejbale mužů v nákupním a zábavním centru Olympia Brno ve výši Kč 3.934,- Kč.  

 
4.1.   Návrh programové náplně Napoleonských dnů ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a ukládá HM předložit ji na nejbližším 
jednání ZM. 
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá HM zajistit smluvně účast vojáků (v doporučeném 
minimálním  počtu 100). 
3) Rada města Slavkova u Brna ukládá HM předložit návrh financování. T.: 26.4.2006  

   

4.2.   Schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v 1. NP zámku  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna schvaluje uzavření předložené nájemní smlouvy s Ladislavem 
Horváthem IČ: 70498024 s úpravou čl. III., odst. 2 a 5, čl. IV. a čl. V., odst. 3. 
2. Rada města Slavkova u Brna doporučuje Zastupitelstvu města Slavkova u Brna zvýšit o 
vybrané nájemné provozní příspěvek Historickému muzeu ve Slavkově u Brna.  

   

4.3.   Schválení pronájmu nebytových prostor kasemat  



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje pronájem nebytových prostor kasemat Jednotce sboru 
dobrovolných hasičů ve Slavkově u Brna.  

   

4.4.   Schválení zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna 
- doporučuje Zastupitelstvu města Slavkova u Brna na základě výsledků projednání s 
dotčenými orgány státní správy a ostatními známými účastníky projednání a na základě výše 
citovaného posouzení NOÚP schválit v souladu s ust. § 20 zákona č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu Zadání změny č.III ÚPN SÚ Slavkov u Brna zpracovaný 
odborem ŽP MěÚ ve Slavkově u Brna v únoru 2006.   
- souhlasí, aby Návrh změny č. III ÚPN SÚ Slavkov u Brna zpracoval zpracovatel platného 
územního plánu  Ing. arch. Václav Zemánek CSc, autorizovaný architekt, Kohoutova 16, 
Brno.  

 
4.5. Žádost společnosti Seiferos CZ, o.p.s. o poskytnutí dotace – stanovisko odboru ŽP  

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

 
4.6.   Poradna pro rodinu (RP) – uzavření smlouvy na rok 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje uzavření smlouvy uvedené v příloze č. 3 s Centrem 
sociálních služeb Vyškov, o.p.s., o poskytování poradenských služeb  Poradnou  pro rodinu, 
manželství a mezilidské  vztahy Vyškov.  

 
4.7.   Rozpočet MěÚ na rok 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání této zprávy schvaluje rozpočet městského úřadu na 
rok 2006 v předloženém znění.  

 
4.8.   Rozpočet sociálního fondu  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání této zprávy schvaluje v předloženém znění: 
-  rozpočet sociálního fondu na rok 2005,  
-  výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na jednotlivé položky pro MěÚ a pro OS 
Pečovatelská služba.  



 
4.9.   Úhrada pohledávky – pí. Jarošová  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy mění své usnesení k bodu 4.6. ze 
63. schůze, tak, že nově zní:  
Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor podle nájemní smlouvy č.6/99 ze 
dne 31.5.1999 ve znění pozdějších dodatků uzavřené s pí. Jarošovou, ke dni 28.2.2006 a 
schvaluje uzavření předložené Dohody o ukončení nájmu a uznání dluhu s úpravou bodu 3 – 
splatnost 10.000,- Kč do 31.7.2006, zbývající částka nejpozději do 31.8.2007.  

 
4.10.   Rozpočtové opatření RO č. 6 – příspěvek Junák  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy doporučuje ZM přijetí RO č. 6 -  
příspěvek Junák: 
        Výdaje: 
- zvýšení položky  –  příspěvek pro Junák ve výši 6.400,- Kč 
- snížení položky – činnost orgánů místní správy ve výši 6.400,- Kč  

 
4.11. Zápis školských rad  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zápis č.3/2006 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u 
Brna, Tyršova 977, okres Vyškov a zápis č.4/2006 z jednání Školské rady Základní školy 
Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov.  

 
4.12.   Vytvoření pracovní skupiny pro rozpracování koncepce školství města Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s vytvořením skupiny pro rozpracování koncepce školství města 
Slavkova u Brna. Tato skupina bude složena ze sedmi členů. Z toho pět členů bude 
zastoupeno řediteli příspěvkových organizací, které zřizuje Město Slavkov u Brna, jeden člen 
bude pověřený zástupce města a jeden člen pověřený pracovník úřadu na úseku školství. 
2. Rada města souhlasí s pověřením starosty města Mgr. Petra Kostíka  a pracovnice na úseku 
školství Ing. Barbary Macháčkové jako členy pracovní skupiny pro rozpracování koncepce 
školství města Slavkova u Brna.  

 
4.14. Výběr  dodavatele  na investiční akce: Slavkov u Brna – sídliště Nádražní,  veřejné 
osvětlení I.  etapa a  Rekonstrukce městského rozhlasu  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna pro zakázku: 
1. Slavkov u Brna – sídliště Nádražní,  veřejné osvětlení I.  etapa schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s firmou Ivan Durek, IČ 11489634 za cenu 250.000,- Kč vč. DPH. 



2. Rekonstrukce městského rozhlasu v roce 2006 schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou  
Ivan   Durek, IČ 11489634 za cenu 100.000,- Kč vč. DPH.  

 
4.15.  Ustanovení komise pro výběr dodavatele a okruhu oslovených firem na investiční 
akci: „Pr ůmyslová   zóna Bučovická Slavkov u Brna – infrastruktura“   

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna pro zakázku: 
Průmyslová zóna Bučovická Slavkov u Brna – infrastruktura 
stanovuje okruh firem, které budou vyzvány k podání nabídky 
- Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno, IČ 45474281 
- VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., Masarykova 1197, Veselí nad Moravou, IČ 
46976469 
- TOPSTAV s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660 
- VESP s.r.o., Podzimní 2a, Brno, IČ 15526542 
- SILNICE BRNO,  spol. s r.o. , Vídeňská 104, 61900 Brno, IČ 41603281  
stanovuje členy komise pro hodnocení podaných nabídek: 
Ing. Ivan Charvát,  Ing. Jan Reichl, pan Pavel Lasovský, Ing. Jiří Černý, Ing. Petr Lokaj 
náhradníci: 
Ing. Jiří Doležel,  pan Antonín Vičar,  Mgr. Jan Habrda, Ing. Miroslav Zavadil,  Mgr. 
Bohuslav Fiala.  

 
4.16. Bytový dům – Koláčkovo nám.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna trvá na dodržení regulativů územního plánu v zóně Koláčkova 
náměstí ve Slavkově u Brna.  

   

4.17. Návrh smluv Jihomoravské plynárenské, a.s. na odkup plynárenského zařízení v 
majetku M ěsta Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření smluv s 
Jihomoravskou plynárenskou , a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 49970607 a to: 
- smlouvy kupní, jejímž předmětem je koupě ideální 44/100 movité části rozvodného 
plynárenského zařízení za dohodnutou  cenu celkem  600.000,- Kč, 
- smlouvy darovací, jejímž předmětem je dar ideální 56/100 movité části rozvodného 
plynárenského zařízení v hodnotě 755.737,-Kč, 
- dohody o narovnání, dle které se strany dohodly, že s ohledem na úspěšné projednání 
převodu plynárenského zařízení vybudovaného nebo nabytého obcí přešlo toto do vlastnictví 
Jihomoravské plynárenské, a.s,.  

 
4.18. Smlouva o sdružení Mlýn Herold spol. s r.o. Brno – splátky  



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o sdružení  ze dne 
22.12.2005 mezi MLÝN HEROLD spol. s r.o.,  Bulharská 52, 612 00 Brno, IČ 60730196 a 
Městem Slavkov u Brna  na splátkování sdružených prostředků ve výši 500 tis. Kč  na 
výstavbu infrastruktury v průmyslové zóně Bučovická ve Slavkově u Brna.  

 
4.19. Zatékání do garáží MŠ Malinovského Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere tuto informaci na vědomí a ukládá řediteli TSMS zajistit 
navýšení vjezdových obrubníků k nemovitosti č.p. 280 v ulici Malinovského. T.: 30.6.2006  

 
4.20. Pronájem části pozemku  parc.č.2690/1 v lokalitě Polní v k.ú. Slavkov u Brna – 
zahrádka č.79  o výměře cca 85 m2  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní Růženou 
Obdržálkovou na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 85 
m2, označené jako zahrádka č.79,  s ročním nájemným ve výši 119,-Kč.  

 
4.21. Pronájem části pozemku  parc.č.1070 zahrada v lokalitě Za Parkem v k.ú. Slavkov 
u Brna o výměře cca 1215 m2  (původně parc.č.1068 nyní sloučená do parc.č.1070)  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panem 
Ladislavem Stehlíkem na pronájem části pozemku parc.č.1070 zahrada v lokalitě Za Parkem 
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 1215 m2, označené jako původní parcela 1068,  s ročním 
nájemným ve výši 608,-Kč.  

 
4.22. Průzkum zájmu o odkoupení obecních bytů  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

4.23.  Pronájem nebytových prostor Palackého nám. 126 - Josefína  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

 
4.24. Žádost o prodloužení platnosti nájemní smlouvy – Jiří a Stanislav Mixovi  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením  dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 3, 
Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Jiřím Mixou a panem Stanislavem 



Mixou obsahujícím prodloužení doby nájmu na dobu určitou, a to po dobu  tří let  do 
30.4.2009.  

 
4.25. Pronájem  nebytových prostor Panský dům, UNILES, a.s.  

Usnesení: 
Rada Města rozhodla o uzavření  smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově Panského 
domu, Palackého náměstí 89, kanceláře s příslušenstvím o celkové výměře 152,80 m2 s 
firmou UNILES, a.s., středisko Nové Hvězdlice, 683 41 Bohdalice, IČ: 47307706, za roční 
nájemné ve výši  1000 Kč/m2 za kanceláře a 530,- Kč/m2 za ostatní prostory  s inflační 
doložkou, s účinností od 1. července 2006.  

 
4.26. Výpověď  nájmu a nový pronájem na poliklinice, ul. Tyršova  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí se skončením nájmu podle Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 
1/2005 ze dne 30.12.2005 uzavřené s firmou EFEKTA-MODE s.r.o., se sídlem Křenová 14, 
Brno, IČ 25319159 na pronájem nebytových prostor o výměře 14,69 m2 dohodou ke dni  
31.3.2006.  
2. Rada Města rozhodla o uzavření  smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově 
polikliniky, ul. Tyršova č.p. 324 o výměře 14,69 m2 s pí. Bajkovou Dagmar za roční nájemné 
ve výši 900 Kč/m2.  

   

   

 
4.27. Žádost o započtení prací,  MVDr. Vít Suchý  

Usnesení: 
Rada města  zamítá žádost  nájemce  MVDr. Víta Suchého o započtení ceny proti nájemnému 
ve výši 19 809,10 Kč.     

 
4.28. Sdělení vlastníků bytů domu  ul. ČSA  č.p. 1211, Slavkov u Brna    

Usnesení: 
Rada města nemá námitky vůči předloženému záměru oprav, ale finanční plnění vzhledem k 
uzavřené smlouvě o smlouvě budoucí kupní ponechává na novém majiteli.  

 
4.29. Výpověď z části nájmu nebytových prostor     

Usnesení: 
1. Rada města  vyhlašuje záměr  pronájmu nebytových prostor - garáže o výměře  18,60 m2 
na  poliklinice,  Malinovského   č.p. 551  ve  Slavkově u Brna. 
2. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7  ke smlouvě o nájmu nebytových   prostor v 



budově   polikliniky ze dne 3. 11. 1997, ve znění  pozdějších  dodatků,  uzavřené  s 
Jaroslavem Červinkou, obsahujícím snížení plochy pronajatých prostor v   předmětu   nájmu  
o      18,60 m2  a  z  toho  vyplývající  změnu  výše nájemného,   vše  s účinností  od 1. 7. 
2006,  po uplynutí výpovědní lhůty.  

 
4.30. Pronájem  nebytových prostor Koláčkovo nám., Radim Rosendorf  

Usnesení: 
Rada Města rozhodla o uzavření  smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově 
Koláčkovo náměstí č.p. 727, kanceláře o výměře 10,70 m2 s p. Radimem Rosendorfem, IČ: 
68712308, za roční nájemné ve výši  1000 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, s účinností od 1.4.2006.  

 
4.31. Úřad práce ve Vyškově, skončení nájmu v prostorách Palackého nám. 86  

Usnesení: 
1. Rada města rozhodla o odkoupení čtyř kusů akumulačních kamen od Úřadu práce ve 
Vyškově za celkovou cenu max. 2 000,- Kč, která zůstanou zabudovaná jako jediný zdroj 
vytápění v prostorách Panského domu pronajatých firmám Natmal s.r.o.  a Modrá pyramida 
stavební spořitelna, a.s.. 
2. Rada města souhlasí se skončením nájmu podle Smlouvy o nájmu na pronájem nebytových 
prostor pro kanceláře úřadu práce ze dne 3.2.1992 a Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 
1/2004 na pronájem nebytových prostor pro státní sociální podporu ze dne 19.3.2004 dohodou 
ke dni  14.4.2006.  

 
4.32. Přehled podaných stížností na MěÚ za I. čtvrtletí roku 2006  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za 1. čtvrtletí roku 2006.  

   

4.33. JSK Vergoz – žádost o morální podporu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna podporuje realizaci vybudování jezdeckého areálu 
Jezdeckého sportovního klubu Vergoz s cílem poskytovat zejména dětem a mládeži zázemí 
pro využití volného času sportovními aktivitami. Tato aktivita směřující k podpoře sportu je v 
zájmu Města Slavkova u Brna.  

 
4.34. Petr Hlásenský – žádost o použití znaku Města na kolekci Slavkov a Slavkovské 
bojiště  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna nesouhlasí s použitím znaku města pro pana Petra Hlásenského.  



 
4.35. MRS – žádost o zapůjčení sálů Bonaparte  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s poskytnutím velkého a malého sálu v Centru 
Bonaparte za zvýhodněnou cenu pro MO Moravský rybářský svaz ve Slavkově u Brna na akci 
„Rybářský věneček“ dne 20.1.2007.  

 
4.36. ZŠ Komenského – žádost o využití stadionu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s využitím stadionu dne 2.6.2006 v době od 9,00 do 
11,30 hodin za účelem uspořádání sportovního dopoledne pro žáky 1. stupně ZŠ Komenského 
ke Dni dětí.  

 
4.37. Dopis SDH Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí.  

4.38. Obnova fasády Zámku Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Souhlasí s podílem města ve výši 15 %  k předběžně přiznanému státnímu příspěvku 3 mil. 
Kč od MK ČR   na rok 2006 na obnovu fasády Zámku Slavkov u Brna  z programu ZAD na 
rok 2006. 
1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit  financování podílu města půjčkou z Fondu 
obnovy ve výši 450.000,- Kč.   Půjčka bude splácena ve  dvou rozpočtových obdobích, tj. v 
roce 2007 a 2008.  
2. Souhlasí s navrženým rozsahem prací v roce 2006 s finančním objemem 3,45 mil. Kč dle 
varianty č. 1   tj.   obnova fasády západního průčelí vnější fasády od pískovcové římsy mimo 
balustrád, vstupního pískovcového můstku do zahrady a veškerých sanačních ploch v přízemí 
– ve  valu.   
3. Souhlasí se zahájením výběrového řízení veřejnou obchodní soutěží dle zákona č. 40/2004 
Sb. o veřejných zakázkách v otevřeném řízení.  

5.1. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík seznámil členy RM s dopisem ředitele ÚP o možnosti 
rozšíření spolupráce s odstraňováním následků povodní – vytváření pracovních příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací.  

5.2. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík seznámil členy RM s poděkováním ZO ČZS ve Slavkově u 
Brna za příspěvek na vydání publikace.  

 


