
Usnesení z 62. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 13.2.2006 v 17:00 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 61. 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: 
4.4. z 50. RM – 30.5.2005 
4.18. 56. schůze RM – 17.10.2006 
4.7.2. z 58. schůze RM – 28.11.2005 
4.18. z 59. schůze RM – 5.12.2005 
4.3., 4.16.1., 4.16.2., 4.8.1. z 60. schůze RM – 9.1.2006 
3.1.4., 4.10., 4.2.1., 4.4.2., 4.9., 4.11.2., 4.12. z 61. schůze RM – 23.1.2006 
• vypouští ze sledování: 
4.6.2.e) – 60. schůze RM – 9.1.2006 
• další úkoly trvají.  

3.1.  Program rozvoje města na rok 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu o programu rozvoje  města na rok 
2006 na vědomí a předkládá ji v jednání řádného zasedání ZM.  

 
3.2.   Zpráva bytové komise  

Usnesení: 
Rada města bere zprávu o činnosti bytové komise v roce 2005 na vědomí.  

4.1. Inženýrské sítě v ulici Sadová ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Schvaluje přijetí daru ve výši 21 tis. Kč od CATEGORY s.r.o., Vídeňská 125, Brno, IČ 
25571192 jako 30 % podílu na nákladech projektové studie IS v lokalitě Sadová ve Slavkově 
u Brna. 
3. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové studie IS v lokalitě Sadová 
ve Slavkově u Brna s Ing. Petrem Nykodýmem. 
4. Ukládá Finančnímu odboru připravit rozpočtové opatření na pokrytí podílu města na 
projekční studii IS ve výši 49 tis. Kč.  

 
4.2.  Výběr dodavatele na projektovou dokumentaci regenerace panelového sídliště 
Zlatá Hora  



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna. 
1/ dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci „Regenerace 
panelového sídliště Zlatá Hora ve Slavkově u Brna“ se zhotovitelem Ing. arch. Aleš Putna za 
cenu 309 400,-Kč. 
2/ Jmenuje pracovní skupinu ve věci „Regenerace panelového sídliště Zlatá Hora ve Slavkově 
u Brna“ v následujícím složením. 
- Ing. Ivan Charvát,   místostarosta Města Slavkova Brna 
- Ing. Lýdie Mertová,   předseda představenstva Žuráň, SBD Slavkov u Brna 
- Radoslav Lánský,    ředitel Technických služeb Města Slavkov u Brna  
- Ing. arch. Antonín Havlíček člen komise pro výstavbu města Slavkova u Brna 
- Ing. Miroslav Zavadil,    vedoucí odboru ŽP, Městský úřad Slavkov u Brna  
- Ing. Jarmila Pechová,      vedoucí odboru BTH, Městský úřad Slavkov u Brna 
- Ing. Petr Lokaj,    technik odboru IR, Městský úřad Slavkov u Brna  

 
4.3.  Pronájem pozemků parc.č.2929/1 a 2929/9 v k.ú. Slavkovu Brna – paní Sigmundová  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní  smlouvy s paní Ludmilou 
Sigmundovou na pronájem pozemků parc.č.2929/9 zahrada a 2929/1 zahrada, vše v k.ú. 
Slavkov u Brna  s ročním nájemným ve výši 762,-Kč a roční výpovědní lhůtou ke dni 1.10. 
běžného roku.  

 
4.4.  Hostování lunaparků na hodech  ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  
2. Souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí provozovatele  Vlastislava Schulze v aleji 
ulice Kaunicova ve Slavkově u Brna při Slavkovských hodech  v květnu 2006.  

 
4.6.  Dodatek č.4 k nájemní smlouvě  - Rostěnice, a.s.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje dodatek č.4 ke Smlouvě o nájmu zemědělských 
pozemků ze dne 9.7.2002 s nájemcem Rostěnice, a.s. v předloženém znění.  

 
4.7.   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.  

 
4.8.   Skončení nájmu  pozemku parc.č.983 v k.ú. Slavkov u Brna (býv. Panská školka)  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje „Dohodu o skončení nájmu“  na pozemek 
parc.č.983 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.  

 
5.1. 
Usnesení: 
1) Rada města vyslechla požadavky zástupců Sportovního klubu - SK Slavkov u Brna. 
2) Rada města ukládá MěÚ připravit návrh nového dodatku ke smlouvě o výpůjčce se 
Sportovním klubem – SK Slavkov u Brna. T.: 27.2.2006  

 
5.2. 
Usnesení: 
Rada města byla seznámena se záměry budoucích stavebníků v lokalitě obytné zóny Zlatá 
Hora.  

 
4.5. Úplatný převod plynárenského zařízení z majetku Města Slavkova u Brna do 
majetku Jihomoravské plynárenské, a.s Brno  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření kupní 
smlouvy s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. , Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 49970607 
na prodej  STL plynovodu PE DN 63 v délce 154,0 m na pozemcích  p.č. 1787/13, 1787/21, 
1787/23 (dle KN) a p.č. 1428 (dle PK) v k.ú. Slavkov u Brna   a NTL plynovodu PE DN 90  v 
délce 74.5 m na pozemcích p.č. 1480 (dle KN) a pozemcích dle PK 296/6, 296/21  v k.ú. 
Slavkov u Brna za cenu celkem  120.000,- Kč. Z toho částka  96.000,- Kč (80 %) bude 
převedena na účet prodávajícího do 30 dnů od oboustranného podpisu kupní  smlouvy. Částka 
24.000,- Kč (20 %) bude uvolněna až po zřízení věcných břemen k pozemkům  dotčených 
plynárenským zařízením.  

 
4.25.   Přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu 2+1 s příslušenstvím v domě č.p. 1154 v 
sídlišti  Nádražní, Libuše Hornyšová,  

Usnesení: 
Rada města  trvá na provedení výkonu rozhodnutí (popř. soudní exekuce) vyklizením bytu v 
sídlišti Nádražní 1154, Slavkov u Brna podle usnesení Okresního soudu ve Vyškově č.j. E 
1333/99-9 ze dne 24.9.1999.  

 
4.9.  Zabezpečení LSPP rok rok 2006  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu města:  
a) Schválit převod zůstatku finančních prostředků LSPP z roku 2005 do příspěvku roku 2006. 
Podíl pro Město Slavkov u Brna činí pro rok 2006 14.980,- Kč. 
b) Přijmout dotaci JmK pro rok 2006 na LSPP ve výši 599.000,- Kč. 
c) Schválit spolupráci při zabezpečení LSPP mezi regiony Slavkovska a Bučovicka v rozsahu 



jak ukládá smlouva JmK a ve střídání ordinačních týdnů dle roku 2005. 
d) Schválit uzavření smluv mezi Městem Slavkovem u Brna a obcemi regionu na zabezpečení 
LSPP v roce 2006. 
e) Schválit uzavření smlouvy mezi Městem Slavkovem u Brna a Zdravotnickou záchrannou 
službou Jihomoravského kraje, p.o.. 
2. Rada města ukládá FO připravit rozpočtová opatření k bodu 1. a) a 1. b) tohoto usnesení. 
3. Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Slavkovem u Brna a Jihomoravským 
krajem v oblasti LSPP pro rok 2006 za podmínky schválení přijetí dotace JmK 
zastupitelstvem města. 
4. Rada města schvaluje znění smlouvy mezi Městem Slavkovem u Brna a ostatními obcemi 
regionu.  

4.10.  LSPP  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a 
doporučuje ZM ponechat přebytek hospodaření LSPP za rok 2005 ke krytí výdajů LSPP v 
roce 2006.  
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ připravit návrh rozpočtového opatření.  

 
4.23.   Prodej bytu č. 3 Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada  města doporučuje ZM prodat byt Tomáši Dvořákovi za cenu 359 770,- Kč  se 
zaplacením kupní ceny nebo předložení záruky peněžního ústavu před podpisem kupní 
smlouvy.   

   

4.11.   RO č. 1 – doplnění příjmů a výdajů roku 2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu na 6.3.2006.  

 
4.12.   Schválení rozpočtu Historického muzea ve Slavkově u Brna pro rok 2006  

Usnesení: 
RM po projednání zprávy „Schválení rozpočtu Historického muzea ve Slavkově u Brna pro 
rok 2006“ bere tuto na vědomí a : 
1) Schvaluje rozpočet Historického muzea pro rok 2006 s úpravou (+182 tis. Kč – zvýšení 
příjmů; -182 tis. Kč – příspěvek – odpisy DHM) 
2) Schvaluje odpisový plán Historického muzea pro rok 2006 v předloženém znění 
3) Schvaluje odpisový plán Virtuální bitvy po celou dobu odepisování v předloženém znění 
4) Schvaluje čerpání rezervního fondu organizace ve výši 400.000,- Kč 
5) Schvaluje čerpání fondu reprodukce majetku na pořízení SW a výpočetní techniky ve výši 
50.000,- Kč.  

4.13.   Umístění a dozorování žáků ZŠ Tyršova při stravování na ZŠ Komenského  



Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s navrženým řešením dozoru a odkládacího prostoru pro žáky ze ZŠ 
Tyršova stravující se ve školní jídelně ZŠ Komenského. 
2. Rada města ukládá finančnímu odboru zapracovat financování do rozpočtu roku 2006.  

 
4.14.   Zpráva o naplnění rozhodnutí RM na 60. schůzi dne 9.1.2006 od ZŠ Tyršova  

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

4.15.   Změna nájemní smlouvy – Lohmann-Rauscher  

Usnesení: 
Rada města souhlasí se změnou podmínek v textu nájemní smlouvy schválené usnesením 
4.13.1 na své 58. schůzi dne 28.11.2005 a usnesením 4.1. na své 60. schůzi dne 9.1.2006 tak, 
že v čl. III. odst. 1 se číslice „2015“ mění na „2035“ a „2016“ se mění na „2036“.  

4.16.   Ukončení nájmu – Josefína 
Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor pronajatých 
MVDr.Vítu Suchému na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 31.5.1996 
(prostory restaurace Josefína).  

 
4.17.   Společný projekt Slavkova u Brna a rakouského Hornu  v rámci iniciativy 
Interreg IIIA – Dispozi ční fond  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a souhlasí s 
podáním projektové žádosti. 
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční částku do 190.000,- Kč na 
předfinancování celého projektu.  

 
4.18.   „Poliklinika Slavkov u Brna“,  zvýšení nájemného:   
1.  Lékárna Slavkov, spol. s r.o., Malinovského 551, 684 01 Slavkov u Brna 
2.  Alena Jarošová, bytem Zlatá Hora 1365, 684 01 Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1. Rada města  souhlasí s uzavřením dodatku č. 5  ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze 
dne 30. 9. 1993  s  Lékárnou Slavkov, spol. s r.o.,  Malinovského  551,  Slavkov u Brna,  s  
účinností od 1. března 2006.   
2. Rada města souhlasí  s pronájmem nebytových prostor za účelem provozování občerstvení 
na poliklinice paní Aleně Jarošové, podle platné smlouvy  o  nájmu č. 6/99 ze  dne   31.1.1999 
ve znění pozdějších dodatků bez navýšení, za cenu 637,50 Kč/m2/rok.  

 
4.19.   Pronájem nebytových prostor – Palackého nám. 89, Slavkov u Brna  



Usnesení: 
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 Pal. náměstí), s firmou Modrá pyramida stavební 
spořitelna, a.s., Slovákova 11, Brno, IČ 60192852  a Českou pojišťovnou a.s., Gorkého 61/11, 
Brno, IČ 45272956,  (společně-místnost s oknem do dvora Panského domu)  za roční nájemné 
ve výši 1000,-Kč/m2.  

 
4.20.   JAMAK s.r.o., se sídlem Brno, Mateří 17, 614 00 Brno, ukončení nájmu  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory kuchyně 
a výdejny obědů   na  Polní 1444 v  Domě s pečovatelskou službou ve Slavkově u Brna. 
2. Rada města souhlasí s ukončením platnosti nájemní smlouvy ze dne 26.7. 2005 uzavřené s 
firmou JAMAK s.r.o., se sídlem Brno, Mateří 17, 614 00 Brno, IČ: 60747137 na pronájem 
nebytových  prostor  kuchyně a výdejny obědů    na   Polní 1444  v   Domě s pečovatelskou 
službou ve  Slavkově  u Brna  ke dni  28.2.2006  dohodou,  s podmínkou  úhrady pohledávky 
vůči městu za odběr tepla ve výši 27 727,70 Kč do 20.2.2006.  
3. Rada města souhlasí s ukončením platnosti Kupní smlouvy č. 3/2005 o dodávce tepla ze 
dne 29.7.2005 uzavřené s firmou JAMAK s.r.o., se sídlem Brno, Mateří 17, 614 00 Brno, IČ: 
60747137 ke dni ukončení pronájmu nebytových prostor kuchyně a výdejny obědů na   Polní 
1444  v   Domě s pečovatelskou   službou ve  Slavkově  u Brna.  

4.21.   Žádost o souhlas s  výměnou bytů mezi občany – Denisa Kachlířová a Jaromíra 
Raušerová  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s výměnou bytů mezi Denisou Kachlířovou a Jaromírou Raušerovou a 
ukládá odboru BTH zajistit uzavření nájemní smlouvy na byt   č. 2,   Litavská   1496,    
Slavkov u   Brna  s Jaromírou Raušerovou, s účinností  od 1. 4. 2006 na dobu neurčitou, za 
podmínky složení kauce ve výši 10-ti násobku nájemného včetně služeb spojených s nájmem 
bytu.  

 
4.22.  Žádost o souhlas s  výměnou bytů mezi občany – Marek Šiler a Lenka Klementová  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s výměnou bytů mezi Markem Šilerem a Lenkou Klementovou a ukládá 
odboru BTH zajistit uzavření nájemní smlouvy  na byt   č. 5,   Litavská   1496,    Slavkov u   
Brna s Lenkou Klementovou s účinností  od 1. 3. 2006 na dobu neurčitou,  za podmínky 
složení kauce ve výši 10-ti násobku nájemného, včetně služeb spojených s nájmem bytu.  

 
4.24.  Společný nájem bytu manžely  – Marie Halámková  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, sídliště Nádražní 1153, 
Slavkov u Brna s paní Marií Halámkovou. Jedná se o společný nájem bytu manžely. Tato 



smlouva nahradí původní nájemní smlouvu ze dne 1.11.1960 uzavřenou se zemřelým 
manželem.     

 
4.26.   Výpověď z části nájmu nebytových prostor – Jiří Moudrý   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5. ke smlouvě o nájmu nebytových   prostor v 
budově polikliniky ze dne 3. 11. 1997, ve znění  pozdějších  dodatků,  uzavřené  s  Jiřím  
Moudrým, obsahujícím změnu plochy v předmětu nájmu  na 18,60 m2 a z toho vyplývající 
změnu ceny nájmu, s účinností od 1. 5. 2006 po uplynutí výpovědní lhůty.  

 
4.27.   „Kompostárna pro město Slavkov“ – informace  

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

 
4.28.   Ošetření stromů v zámeckém parku – informace o poskytnuté podpoře ze 
Státního fondu životního prostředí ČR a žádost o udělení souhlasu k přijetí dotace  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy doporučuje zastupitelstvu 
města schválit přijetí dotace ve výši 718 894 Kč  (80%) na realizaci akce „Ošetření stromů v 
zámeckém parku ve Slavkově u Brna“.  

4.29.   Žádost o převzetí záštity Města Slavkova u Brna nad výstavou Zahradní dny  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání žádosti pana Petra Navrátila: 
1. Nesouhlasí s převzetím záštity Města Slavkova u Brna nad výstavou Zahradní dny, která se 
bude konat ve dnech 29. a 30. dubna 2006.  
2. Doporučuje panu Petru Navrátilovi jednat o spolupráci při pořádání výstavy Zahradní dny s 
Historickým muzeem.  

 
4.30.   HM – provizorní zabezpečení vodního příkopu  

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

 
4.31.   Diakonie Broumov – žádost o uspořádání humanitární sbírky  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky.  



 
4.32.   IRC - Zpráva o činnosti Informa čního Regionálního Centra Austerlitz za období 
od 1.10. do 31.12.2005  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu o činnosti Informačního Regionálního Centra 
Austerlitz za období od 1.10. do 31.12.2005 na vědomí.  

 
4.33.   IRC – Zpráva o účasti města Slavkova u Brna na veletrhu cestovního ruchu 
REGIONTOUR 2006  

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

4.34.   Moravský rybářský svaz – žádost o zapůjčení kinosálu  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se zapůjčením kinosálu dne 18.3.2006 Moravskému 
rybářskému svazu MO Slavkov u Brna.  

 
4.35.   PER VOBIS – Zámecká dechová kapela- žádost o poskytnutí příspěvku  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč z položky 
propagace města.  

4.36.   Nástěnné mapy Jüttner – nabídka zpracování nástěnné mapy – město Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna neakceptuje předloženou nabídku.  

4.37.   ZO – ČZS – žádost o použití znaku města Slavkova u Brna na publikaci – kronika  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s použitím znaku města Slavkov u Brna na přední 
stranu obalu publikace „Zahrádkářské paměti z minulého století ve Slavkově u Brna“.  

4.38.   HALÓ, s.r.o. – nabídka prezentace města Slavkova u Brna 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s prezentací města Slavkov u Brna na stránkách Haló, 
Region (duben, 1 strana, spolupráce s HM).  

5.3. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s umístěním pozvánky na valnou hromadu honebního 
společenstva Slavkov u Brna na webových stránkách města.  



5.4. 
Rada města vyslechla informaci o bilanci Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s. za rok 2005.  

5.5. 
Rada města vyslechla informaci o programu akcí s partnerským rakouským Hornem dne 
24.6.2006.  

5.6. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s pořádáním závodů automobilů do vrchu ve dnech 19. 
a 20.8.2006 ARC Kyjov.  

5.7. 
Rada města vyslechla poděkování Farního sboru Českobratrské církve evangelické za 
poskytnutí příspěvku.  

5.8. 
Rada města schvaluje uzavření dodatku s firmou F.D.A. Bezpečnostní služba, s.r.o.  

5.9. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se svoláním mimořádného zasedání zastupitelstva 
města na den 27.2.2006.  

5.10. 
Rada města  vyslechla informaci o vandalském činu (pokácení stromů) u slavkovského 
rybníka.  

 
5.11. 
Rada města vyslechla informaci o setkání starostů měst s rozšířenou působností s hejtmanem 
JmK a bodech jejich jednání (zabezpečení v případě záplav, rodinné pasy, informace o HZS, 
možnost čerpání finančních prostředků v rámci projektů EU).  

 


