
Usnesení z 64. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 6.3.2006 v 17:00 hodin 
v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 63. 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: 
4.2.2., 4.19. z 61. schůze RM – 23.1.2006 
4.20.2., 4.20.3., 4.21., 4.24., 4.26. z 62. schůze RM – 13.2.2006 
• vypouští ze sledování: 
2.5. z XXXII. mimořádné schůze RM – 12.12.2005 
4.15.  z 60. schůze RM – 9.1.2006 
• další úkoly trvají.  

   

3.1.   Návrh závěrečného účtu M ěsta Slavkova u Brna za rok 2005  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu Města 
Slavkova u Brna za rok 2005“ bere její obsah na vědomí a po  textových úpravách doporučuje 
ZM ke schválení závěrečný účet města za rok 2005 bez výhrad.    

 
3.2. Návrh závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2005  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvkových 
organizací Města Slavkova u Brna za rok 2005“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM : 
1. schválit hospodaření PO za rok 2005   
2. přidělit hospodářský výsledek DDM za rok 2005 v plné výši 36.439,61 Kč do rezervního 
fondu organizace, 
3. přidělit hospodářský výsledek ZUŠ za rok 2005 v plné výši 79.515,89 Kč do rezervního 
fondu organizace, 
4. přidělit hospodářský výsledek ZŠ Komenského za rok 2005 v plné výši 79.981,49 Kč do 
rezervního fondu organizace, 
5. přidělit hospodářský výsledek ZŠ Tyršova za rok 2005 ve výši 20.000,- Kč do fondu 
odměn a 240.094,21 Kč do rezervního fondu, 
6. přidělit hospodářský výsledek MŠ Zvídálek za rok 2005 ve výši 30.000,-Kč do fondu 
odměn a 103.570,27 Kč do rezervního fondu, 
7. přidělit hospodářský výsledek HM za rok 2005 ve výši  450.000,- Kč do rezervního fondu a 
48.647,- Kč do fondu odměn, 
8. přidělit hospodářský výsledek TSMS za rok 2005 ve výši 870.192,91 Kč do rezervního 
fondu,  

 
4.2.  Schválení rozpočtů PO a odpisové plány PO pro rok 2006  



Usnesení: 
1. RM  po  projednání  zprávy  „Schválení  rozpočtů  PO  pro  rok  2006“  bere  tuto  na 
vědomí a : 
a) Schvaluje rozpočty ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, ZUŠ Františka France, DDM a MŠ 
Zvídálek pro rok 2006 v souladu s jejich návrhy, jež jsou nedílnou součástí této zprávy a 
tohoto usnesení. 
b) Schvaluje odpisové plány a roční odpisy jež jsou provozním nákladem a zdrojem příspěvku 
od zřizovatele  u všech výše uvedených PO a stanovuje odvody do rozpočtu zřizovatele takto: 
c) Základní škola Komenského nám. v částce 288.036,-- Kč s částečnou výší odvodů do   
rozpočtu zřizovatele ve výši 164.464,-- Kč. 
d) Schvaluje čerpání fondů PO v roce 2006 v následujícím členění: 
e) ZŠ Komenského ve výši 85.000,- Kč z fondu reprodukce majetku na pořízení nového 
montážního žebříku. 
f) ZŠ Tyršova ve výši 200.000,- Kč z rezervního fondu organizace na zajištění víceprací při 
opravách tělocvičny případně další etapu úpravy  hlavního vchodu do budovy. 
g) ZŠ Tyršova ve výši 100.000,- Kč z fondu reprodukce majetku na  pořízení nové výpočetní 
techniky do učebny informatiky v případě neposkytnutí dotace ze SR. 
h) MŠ Zvídálek ve výši 70.000,- Kč z fondu reprodukce majetku na dovybavení školní 
zahrady. 
i) ZUŠ ve výši  45.000,- Kč z fondu reprodukce majetku na pořízení nového PC a ve výši 
90.000,- Kč z fondu reprodukce majetku na pořízení nového klavíru.  
j) TSMS ve výši 440.000,- Kč na nákup užitkového vozidla z fondu reprodukce majetku  
k) Schvaluje TSMS posílení fondu reprodukce majetku ve výši 530.000,- Kč z rezervního 
fondu organizace.  
l) TSMS ve výši 190.000,- Kč z rezervního fondu do kapitoly údržba komunikací ve městě.   
m) Ukládá všem organizacím při pořízení nového majetku z fondu reprodukce v roce 2006 
neprodleně po jeho pořízení předložit prostřednictvím FO návrh na odpisový plán pro celou 
dobu odepisování. 
2. účinnost tohoto usnesení nastane dnem schválení rozborů hospodaření příspěvkových 
organizací za rok 2005 zastupitelstvem města.  

 
4.3. RO č. 2,3,4 – doplnění příjmů a výdajů roku 2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a doporučuje 
ZM schválit RO č. 2,3,4- doplnění příjmů a výdajů v roce 2006: 
RO č.2-doplnění příjmů a výdajů 
Příjmy 
1.+  913.000,- Kč zvýšení výsledku hospodaření VHČ za rok 2005 položka č. 39 
2.+  484.000,- Kč zvýšení daně z příjmů za obec za rok 2005 položka č. 5  
3.-   700.000,- Kč snížení půjčky od VHČ na zateplení domu položka č. 38 
4.+      81.000,- Kč zařazení příjmů od obcí na SDH  nová položka 
5.+  693.000,- Kč zvýšení správních poplatků odboru DSH položka č. 14 
6.+  490.000,- Kč čerpání úvěru na střechy zámku  nová položka 
7.-       30.000,- Kč snížení příjmů z prodeje pozemků roku 2005 položka č. 30 
        1.931.000,- Kč   

Výdaje 
1.+    58.000,- Kč finanční vypořádání roku 2005   položka č. 37 



2.+    80.000,- Kč Informační centrum  položka č. 93 
3.+   482.000,- Kč TSMS – leasing   nová položka 
4.+    500.000,- Kč ZŠ Tyršova - podlahy v tělocvičně  nová položka 
5.+  400.000,- Kč MěÚ – náklady na energie, fotografická kabina  položka MěÚ 
6.+  180.000,- Kč spoluúčast k dotaci na ošetření stromů v ZP nová položka 
7.+  150.000,- Kč TSMS – příspěvek na údržbu komunikací položka č. 21 
8.+       40.000,- Kč SDH - vysílačky                                    položka č. 33 
9.-    75.000,- Kč   Vitríny Ulma                                    položka č. 25 
10.+      22.000,- Kč příspěvek pro ZŠ Komenského – šatny položka č. 16 
11.+      15.000,- Kč příspěvek pro ZŠ Komenského- odpisy položka č. 16 
12.-       30.000,- Kč snížení tvorby FRR – pozemky  položka č. 39 
13.+      49.000,- Kč podíl projektové studie IS v lokalitě ulice Sadová nová položka 
14.+      10.000,- Kč zvýšení položky – projekty EU  položka č. 1 
15.+    50.000,- Kč příspěvek – Junáci  nová položka 
        1.931.000,- Kč   

RO č.3 – vrácení půjčky VHČ 
Výdaje: 
2. snížení položky č.39-tvorba FRR – pozemky ve výši 580.000,- Kč 
3. zvýšení položky č.46-splátka půjčky od VHČ ve výši 580.000,- Kč 
RO č.4 – dar na vybudování IS v ulici Bučovická 
Příjmy: 
4. zařazení nové položky – dar od firmy Lohmann – Rauscher ve výši 1.500.000,- Kč 
Výdaje: 
5. zvýšení položky č.69 – IS v ulici Bučovická ve výši 1.500.000,- Kč.  

 
3.3. Zpráva o činnosti a připravenosti Historického muzea ve Slavkově u Brna na rok 
2006  

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

 
4.1.  Napoleonské dny 2006 - plnění usnesení 14. MZM  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání návrhu Napoleonských dnů ve Slavkově u 
Brna v roce 2006 : 
1) doporučuje ZM, aby realizátorem Napoleonských dnů v roce 2006 bylo ve Slavkově u 
Brna Město Slavkov u Brna. 
2) doporučuje ZM vypsat poptávku organizátora a realizátora Napoleonských dnů v roce 2006 
ve Slavkově u Brna s oslovením těchto organizací (seznam bude doplněn při jednání ZM na 
návrh členů ZM) 
3) doporučuje ZM schválit komisi pro výběr organizátora a realizátora Napoleonských dnů v 
roce 2006 ve Slavkově u Brna ve složení: Rada města rozšířená o Mgr. Vladimíra Soukopa a 
Mgr. Petra Lukase  

   



4.34.   SK - Beachvolleyball – žádost o zařazení realizace projektu „Rozšíření hřišť na 
Beachvolleyball“ do rozpočtu města pro rok 2006  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna schvaluje zapůjčení písku a nezbytnou technickou výpomoc 
prostřednictvím TSMS pro SK-Beachvolleyball Slavkov na akci SK- Beachvolleyball 
Slavkov a Města Slavkova u Brna v brněnské Olympii ve dnech 20.-26.3.2006. 
2. Rada města Slavkova u Brna souhlasí s pronájmem nebytového prostoru pro vybudování 
beachvolleybalových kurtů v prostoru aleje na Kounicově ulici. 
Rada města souhlasí s nezbytnou technickou výpomocí prostřednictvím TSMS na akci SK-
Beachvolleyball Slavkov a Města Slavkova u Brna ve dnech 7.-13.6.2006.  

   

 
3.4.  Zpráva o činnosti TSMS v roce 2005 a připravenost na rok 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání Zprávy o činnosti TSMS v roce 2005 a 
připravenosti na rok 2006 bere tuto na vědomí.  

 
4.4. Odpisový plán vedlejší hospodářské činnosti  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje výši odpisů vedlejší hospodářské činnosti a způsob 
převodu na účet hlavní činnosti.  

 
4.5. Výběr dodavatele na zpracování prognózy vývoje obyvatelstva  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje zadání studie „Prognóza vývoje počtu dětí a potřebné 
kapacity MŠ a ZŠ ve Městě Slavkově do konce roku 2020“ u katedry geografie PřF UP v 
Olomouci (zodpovědná osoba V. Toušek).  

 
4.6.   Koncepce školství ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu „Koncepce školství ve Slavkově u Brna“ a předkládá tuto 
zprávu na zasedání zastupitelstva města.  

 
4.7.   Zápis komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže a rozdělení příspěvků na 
práci s mládeží  

Usnesení: 
1. Rada města bere zápis č.29/2006 z jednání komise pro školní a mimoškolní aktivity 
mládeže na vědomí. 



2. Rada města schvaluje rozdělení příspěvků na práci s mládeží pro rok 2006 takto : 
Žadatel Činnost Žádost v Kč Schválený příspěvek (v Kč) 
Moravská hasičská jednota soutěže, stravné, sport.potřeby 22 500 12 000 
Tělocvičná jednota Sokol soutěže, cestovné 110 000 60 000 
OK Střelka akce,,pomůcky 8 000 5 000 
Řím.-kat.farnost akce pro děti, ceny, cestovné … 36 000 18 000 
Cykloklub závody,propagace 10 000  5 000 
SK Fotbal soutěže 131 150 55 000 
Junák besídky,soutěže,akce  15 000 10 000 
Svaz diabetiků odměny,soutěže,edukační pobyt 14 000 5 000 
SSK E-COM trénink,soutěže,závody 19 000 9 000 
Sportovní klub gymnastiky dresy,startovné,soutěže,nářadí 15 000 7 000 
Sportovní klub GLITTER ST. kostýmy,soutěže,hud. nosiče 20 000 12 000 
Sportovní klub - ZŠ Tyršova turnaj „KARENA-POKAL“ 5 000 5 000 
Lodní modeláři příprava stanoviště,soutěže 36 000 10 000 
Obč. sdružení  PER VOBIS Svatourbanské hody,kroje atd. 40 000 20 000 
MK Austerlitz (minibike) soutěže, příprava stanoviště 46 000 15 000 
PC Austerlitz (petanque) cestovné, startovné, vybavení 12 000 6 000 
Šachový klub DDM cestovné na soutěže 5 000 5 000 
Pěvecký sbor Gloria keybord, skříň na noty, noty 20 000 11 000 
Celkem  564 650 270 000 
4.8.   Zpráva o podání žádosti DDM ve Slavkově u Brna o zapsání kapacity  

Usnesení: 
Rada města schvaluje žádost DDM Slavkov u Brna o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků 
a studentů do rejstříku škol a školských zařízení.  

 
4.9.   Zpráva o přípravě a realizaci projektu „Rekonstrukce a výstavba 
vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov“  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) doporučuje Zastupitelstvu města ve Slavkově u 
Brna pověřit RM jednáním ve věci poptávky bankovního úvěru v částce 14,306.000,-Kč na 
financování zvýšení základního kapitálu Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s. formou úpisu 
akcií v rámci realizace projektu „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na 
okrese Vyškov“.  

 
4.10.   Plnění usnesení 16. schůze RM, b.4.6. „Provádět kontrolu provozního řádu, 
výkonu správy a údržby dětského hřiště v ulici Litavská a hřiště na sídlišti Zlatá Hora“   

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

 
4.11. Žádost o převedení finančních prostředků z rezervního fondu TSMS (do 
investičního fondu a rozpočtu TSMS)  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí v souvislosti s rozhodnutím k bodu č. 
4.2. Schválení rozpočtů PO a odpisové plány PO pro rok 2006.  

 
4.12. Zpráva o průběhu a výsledku regulace zdivočelých holubů  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a předkládá ji v jednání řádného 
zasedání ZM.  

 
4.13. ZŠ Komenského – likvidace holubů  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna se seznámila s dopisem ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jaromíra 
Pytely a zasílá mu zprávu, kterou projednala na své 64. schůzi Rady města pod bodem č. 
4.12.- Zpráva o průběhu a výsledku regulace zdivočelých holubů.  

 
4.14.  Výsadba liniového porostu- stromořadí v biocentru B 14 na pozemku p.č. 3123/37  
lokalit ě Nad Oborou v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy bere tuto na vědomí, 
souhlasí se zpracovaným záměrem odboru ŽP na realizaci stromořadí na pozemku p.č. 
3123/37 v k.ú. Slavkov u Brna  a schvaluje výběrovou komisi ve složení: 
-     Ing. Petra Flodrová -  technička – zahradnice CDC Golf, s.r.o., Slavkov u Brna 
- Ludmila Černá- odbor ŽP MěÚ  Slavkov u Brna 
- Ing. Miroslav Zavadil – odbor ŽP MěÚ  Slavkov u Brna 
- Radoslav Lánský – ředitel TSMS 
- Ing. Ivan Charvát – místostarosta města 
 Náhradníci: Ing. Monika Kudlová, Zdeněk Mařík, Ing. Petr Lokaj, Zdeněk Pavlík- člen RM  

   

4.15.   Zrušení nařízení města č. 4/2004 týkající se zpoplatněného stání na Palackého 
náměstí  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje Nařízení města Slavkov u Brna, kterým se ruší 
nařízení 4/2004, 10/2004 a 2/2005 v předloženém znění.  

   

4.16. Návrh řešení prostoru po demolici domku č.p. 290 při gotické hradbě v prostoru 
křižovatek ulice Hradební, Zborovská a Boženy Němcové – rozšíření prohlídkového 
okruhu městem Slavkovem  



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala návrh pana Jaromíra Seiferta, podporuje jej a 
předkládá jej v jednání řádného zasedání Zastupitelstva města dne 20.3.2006.  

   

4.17. Letní posezení před objektem čp. 126 – Bonaparte na Palackého náměstí ve 
Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna  
1/ dává souhlas společnosti  ORIONREAL, spol. s r.o., Táborská 131, 615 00 Brno, IČ 
49450573 k provozování letního posezení před objektem č.p.126 na Palackého náměstí ve 
Slavkově u Brna v kruhové části a u nového severního vchodu do restaurace. 
2/ dává souhlas společnosti PRELAX spol. s r.o., Za Mlýnem 2, 750 00 Přerov, IČ:25375997 
k provozování letního posezení před objektem č.p.126 na Palackého náměstí ve Slavkově u 
Brna na místní komunikaci u vchodu do Centra Bonaparte s tím, že přilehlý chodník zůstane 
volný.  
3/ stanovuje následující podmínku souhlasu: letní zahrádky mohou být provozovány v 
měsících květnu – září 2006.  

 
4.18. Plnění usnesení XIII. řádného zasedání zastupitelstva města, bod 4.16. – Junáci  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Slavkova u Brna 
poskytnout příspěvek ve výši 50 000,-Kč místnímu svazu skautů a skautek ČR – Junák, 
středisko 626.03 Slavkov u Brna na opravu jejich klubovny.  

 
4.19. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – manželé Červinkovi   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13. 4. 
2005 na pronájem bytu č. 7, sídl. Nádražní 1192,  Slavkov u Brna, uzavřené  s manželi 
Martinou a Jaroslavem Červinkovými, na dobu určitou, a to v délce tří let, do 31. 3. 2009.  

 
4.20.  Žádost o pronájem volného bytu – Milena Hofírková  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 14, Polní 
1444, Slavkov u Brna, s paní Milenou Hofírkovou, od 1. 4. 2006.  

 
4.21. Finanční ředitelství v Brně – ukončení umořování nájemného  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 5 ke „Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor a dohody o způsobu vypořádání finančních závazků, vyplývající ze 



smlouvy o sdružení“ ze dne 5.1.1994, ve znění pozdějších  dodatků, uzavřené s Finančním  
ředitelstvím v Brně, nám. Svobody 4, 602 00 Brno, který obsahuje odsouhlasení  konečné 
výše a data umořených prostředků a dohodu o způsobu platby nájemného v dalším období.  

 
4.22. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Monika Žurmanová  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem 
bytu č. 9, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, s  Monikou Žurmanovou, Slavkov u Brna, na 
dobu určitou, a to v délce tří let, do 31. 3. 2009.  

 
4.23. Soubor budov „Poliklinika“, výměna oken  

Usnesení: 
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení investičních akcí „Soubor 
budov Poliklinika, ul. Malinovského, výměna oken“ do plánu s realizací v roce 2006. 
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o záměru přijetí úvěru na 
provedení výměny oken souboru budov Poliklinika Slavkov u Brna. 
3. Rada města ukládá Městskému úřadu Slavkov u Brna zajistit výběrové řízení na dodavatele 
staveb „Soubor budov Poliklinika, ul. Malinovského, výměna oken“ s předpokládanou 
realizací  v červenci a srpnu 2006.     
4. Rada  města ukládá  Městskému úřadu  Slavkov u Brna  připravit podklady o možnostech 
poskytnutí úvěru na  provedení staveb  „Soubor budov  Poliklinika,  ul.  Malinovského,   
výměna oken“ s předpokládanou realizací  v červenci a srpnu 2006.  

 
4.24. Panský dům, nebytové prostory v I. NP, uliční část  

Usnesení: 
1. Rada města  ruší usnesení č. 4.19., přijaté na 62. zasedání  dne 13.2.2006. 
2. Rada města rozhodla o uzavření nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v 
objektu pronajímatele na Palackého  náměstí 89,  Slavkov u Brna  (v  uliční části  budovy, se 
vchodem z  průjezdu vlevo,  celkem tři místnosti   o  celkové   výměře  94 m2)  s  firmou   
Natmal s.r.o., Nováčkova 18,   Brno   (místnost s oknem do Palackého náměstí)   a s firmou 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Slovákova 11, Brno, IČ 60192852 (místnost s 
oknem  do  dvora Panského  domu)  za roční nájemné ve výši 1.000,-Kč/m2, s inflační 
doložkou.  

 
4.25. Česká pojišťovna, a.s. – dodatek č. 1  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1 k nájemní  smlouvě ze dne 
12.12.2005, uzavřené s Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 
45272956, DIČ: CZ45272956, který obsahuje změnu doby nájmu nebytových prostor v 
budově na ul. Brněnská č.p. 727 a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  



 
4.26. Panský dům, nebytové prostory ve II. NP, uliční část  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.   

 
4.27. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna předkládá zprávu v jednání řádného zasedání Zastupitelstva 
města bez návrhu.  
       

4.28. Návrh na soudce přísedící pro Okresní soud ve Vyškově  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna předkládá zprávu v jednání řádného zasedání Zastupitelstva 
města bez návrhu.  

4.29. Změna organizačního řádu  

Usnesení: 
Rada města schvaluje doplnění Organizačního řádu Městského úřadu ve Slavkově u Brna v 
části třetí, hlavě II, čl. 13 (Kancelář tajemníka) odst. 1) takto: doplňuje se písm. m)-
zabezpečuje agendu rušení trvalých pobytů.  

4.30.  Muzejní a vlastivědná společnost v Brně - Žádost o finanční příspěvek na vydání 
publikace  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna neschvaluje žádost o finanční příspěvek na vydání monografie 
„Středověká vesnice na Moravě“.  

4.31. SK Slavkov u Brna – žádost o poskytnutí příspěvku  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala předloženou žádost, která neodpovídá smluvním 
podmínkám, proto ji neakceptuje.  

4.32.  PČR – žádost – užívání sportovního areálu SK Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s žádostí s tím, že konkrétní podmínky projedná MěÚ.  

4.33.  ARC Kyjov – žádost o souhlas k pořádání závodů do vrchu  

Rada města Slavkova u Brna nepřijala žádné usnesení.  



 
4.35. Program XIV. řádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna dne 
20.3.2006  

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

 
4.36. Plnění usnesení ze zasedání ZM z minulých volebních období a z volebního období 
2002-2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí doporučuje ZM: 
1. považovat  za splněné body: 
4.17. z VI. řádného zasedání ZM – 29.3.2004 
3.10.2. z 9. mimořádného zasedání ZM - 18.5.2005 
4.11. z  XI. řádného zasedání ZM – 20.6.2005 
3.2. z 13. mimořádného zasedání ZM – 14.11.2005 
4.8.1., 4.9.2., 4.12.2. z XIII. řádného zasedání ZM - 19.12.2005 
2. vzít na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  

4.37.  Dopis JUDr. Miloslava Honka  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala dopis JUDr. Miloslava Honka, předkládá jej redakční 
radě s tím, aby byla dodržována pravidla.  

 
4.38.  Zemědělský lihovar Slavkov u Brna – řešení vlastnických vztahů k pozemkům  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna  dává souhlas k pronájmu pozemků parc.č. dle PK 1847/2; 
1851/2; 3550/2 vše v k.ú. Slavkov u Brna investorovy stavby „Zemědělský lihovar Slavkov u 
Brna“ společnosti Trinity Investment a.s. , pověřuje odbor investic a rozvoje MěÚ ve 
Slavkově u Brna dojednáním podmínek pronájmu a ukládá předložit návrh nájemní smlouvy 
radě města k odsouhlasení. 
2. Rada města pro případ uzavření uvedené nájemní smlouvy doporučuje zastupitelstvu města 
zřídit předkupní právo k pozemkům parc.č. dle PK 1847/2; 1851/2; 3550/2 vše v k.ú. Slavkov 
u Brna pro Trinity Investment, a.s., se sídlem Na Žertvách 2230/44, Praha 86,  IČ:261 92 420. 
3. Rada Města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji pozemku parc.č.dle PK 
1713/8 o výměře 41 m2 z majetku města do vlastnictví Trinity Investment, a.s.., se sídlem Na 
Žertvách 2230/44, Praha 86,  IČ:261 92 420 za kupní cenu 300,-Kč/m2. Náklady spojené s 
prodejem uhradí kupující.  

4.39.  Rekonstrukce kabin včetně střechy – stadion Slavkov u Brna – uzavření smlouvy o 
dílo s vybraným dodavatelem  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na dodávku   stavby   



„Rekonstrukce kabin včetně střechy-stadion Slavkov u Brna “  s firmou REISTAV  s.r.o., Pod 
Oborou 1425, Slavkov u Brna , IČ 26917289   za cenu 2.379.542,- Kč včetně  DPH.  

 
4.40.  Žádost o souhlas vlastníka a pronajímatele s užíváním pronajatých prostor třetím 
subjektem  

Usnesení: 
Rada města dává jako pronajímatel souhlas FSIK-INTERNATIONAL s.r.o., IČ: 25557939, 
aby v nebytových prostorách pronajatých nájemní smlouvou ze dne 25.4.2005 umožnila 
bezúplatné užívání nově zakládané společnosti RAW konstrukce s.r.o. za podmínky, že 
nájemce zajistí dodržení podmínek uvedené nájemní smlouvy tímto subjektem. 
Rada města souhlasí s umístěním sídla společnosti RAW konstrukce s.r.o., dosud nezapsané v 
obchodním rejstříku, za kterou jedná zakladatel Milan Rozsypal, v budově č.p. 727 na 
pozemcích p.č. 625/1, 625/3, 625/4 v k.ú. Slavkov u Brna.  

4.41.  Dopis p. Miroslava Jandory  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna se seznámila s obsahem dopisu p. Miroslava Jandory.  

 
5.2. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna pověřuje Michala Boudného, člena zastupitelstva města, 
výkonem funkce oddávajícího. Při výkonu funkce bude užívat závěsný odznak.  

 
5.3. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna se seznámila s dopisem p. Jiřího Novotného, Brno.  

 
5.4.  Nabídka na letecké nasnímkování města Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna neschvaluje nabídku firmy MK Letecká fotografie a velkoplošná 
laboratoř – Miroslav Kamrla a Šárka Pavlíková na letecké nasnímkování města Slavkov u 
Brna.  

5.5. 
Usnesení: 
Rada města souhlasí s nájmem garáže po p. J. Moudrém pro OS – Pečovatelská služba.  

5.6. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uvolněním částky 27 tisíc Kč pro TJ Sokol Slavkov z 
položky č. 96 stadion – ostatní.  

 


