
Usnesení z 63. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 27.2.2006 v 19:15 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 62. 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: 
4.13.1., 4.13.2. z 58. schůze RM – 28.11.2005 
2.2. z XXXI. mimořádné schůze RM – 8.12.2005 
4.4. z 60. schůze RM – 9.1.2006 
4.6., 5.5., 5.4. z 61. schůze RM – 23.1.2006 
4.9.1., 4.9.2., 4.10., 4.23., 4.15., 4.20.1., 4.28., 4.16., 5.8. z 62. schůze RM – 13.2.2006 
• další úkoly trvají.  

4.1.   Poliklinika Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města  bere na vědomí zprávu o postupu přípravy stavebních úprav souboru budov 
Poliklinika Slavkov u Brna spočívajících ve výměně výplní okenních otvorů  a členěných do 
jednotlivých staveb podle budov označených čísly popisnými. 
Rada města ukládá Městskému úřadu Slavkov u Brna předložit  zprávu  o postupu přípravy 
stavebních úprav souboru budov Poliklinika Slavkov u Brna spočívajících ve výměně výplní 
okenních otvorů doplněnou  návrhem na jejich financování na řádnou schůzi  rady města dne 
6.3.2006.  

 
4.2.  Doplnění Pravidel pro pronájmy obecních bytů  

Usnesení: 
Rada města schvaluje přílohy k „Pravidlům pro pronájmy obecních bytů“, kterými je formulář 
pro podání žádosti o nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou ve Slavkově u Brna a 
formulář pro vyjádření lékaře,  v předloženém znění.  

 
3.1.   Společenský dům Bonaparte – jednání s firmou PRELAX spol. s r.o.  

Členové rady města diskutovali s Ing. Fuskem na následující témata: 
- střechy objektu Bonaparte - PRELAX spol. s r.o. dodá podklady včetně rozpočtu oprav 
- sály objektu Bonaparte - město zajistí u p. Šaňka orientační ocenění položek uvedených v 
jeho písemném materiálu, PRELAX spol. s r.o. se nebrání variantě provozování sálů městem, 
pokud město projeví zájem 
- venkovní posezení („zahrádka“) - PRELAX spol. s r.o. má zájem o sezónní provoz, rada 
města se bude žádostí zabývat na příští schůzi 
- přizděný vstup (zádveří) - letos se nebude odstraňovat,  
- restaurace Josefína - město a PRELAX spol. s r.o. sestaví návrh podmínek pro případného 
budoucího provozovatele 



- Informační centrum v objektu Bonaparte – byla společně vyhodnocena činnost a další 
postup  

 
4.3.   Návrh zprostředkovatelské smlouvy  

Usnesení: 
Rada města nesouhlasí s uzavřením smlouvy na zprostředkování nájmu nebytových prostor v 
budovách ul. Brněnská č.p. 727, Palackého náměstí 86 a Poliklinice Slavkov u Brna, s pí. 
Romanou Chvátalovou, v předloženém znění.  

 
4.4.  Návrh na poskytnutí finanční dotace z rozpočtu M ěsta Slavkova u Brna v r. 2006  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v celkové výši  7 
000,- Kč z položky na humanitární účely: 
 Svazu Diabetiků ČR, územní organizaci Slavkov u Brna na: 
- úhradu cestovného na preventivní pobyt v Luhačovicích v dubnu 2006 ve výši 3 000,- Kč. 
- uspořádání zdravotních přednášek v průběhu roku  2006 částku 4 000,- Kč   
2. Rada města Slavkova u Brna odkládá žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, klub „Paprsek“ o příspěvek na vybavení půjčovny rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené osoby, osoby po  úrazu a pro osoby starší.  

 
4.5.   Žádost o finanční dotaci na činnost Gardy města Slavkova  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna žádost odkládá.  

 
4.6. Alena Jarošová, výpověď z nájmu -  Poliklinika Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s ukončením platnosti nájemní smlouvy č. 6/99 ze dne 31.5.1999 ve 
znění pozdějších dodatků uzavřené s pí. Alenou Jarošovou na pronájem nebytových prostor o 
výměře 23,40 m2  ke dni 28.2.2006 dohodou s podmínkou, že  nájemce uhradí dluh formou 
první splátky ve výši 5 000,- Kč a následně v měsíčních splátkách minimálně 500,- Kč. 
2. Rada města ukládá MěÚ prověřit veškeré pohledávky na jednotlivých odborech.  

 
5.1. ISŠ - Žádost o snížení pronájmu sálu Společenského domu Bonaparte při pořádání 
školního plesu  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se sníženým pronájmem sálu a dalších prostor 
Společenského domu Bonaparte při pořádání školního plesu ISŠ dne 3.3.2006.  

 
5.2. Dražba pozemků  



Usnesení: 
Rada města stanovuje starostovi města pro účast na veřejné dražbě níže uvedených pozemků v 
k.ú. Slavkov u Brna, konané dne 28.2.2006, finanční limit kupní ceny takto: 
za p.č. 1259PK nejvýše 14.000,-Kč, 
za p.č. 1623/1 nejvýše 1.000,-Kč, 
za p.č. 2702/6, 2702/9 a 2702/10 nejvýše 17.000,-Kč.  

 


