
Usnesení z 61. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 23.1.2006 v 17:00 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

   

Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 60. 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.-3.odrážka – 46. RM – 4.4.2005 
4.12., 4.19. z 58. schůze RM – 28.11.2005 
4.21.2., 4.22., 4.14.2., 4.15.2., 4.16.1., 4.16.2., 4.19.2. z 59. schůze RM – 5.12.2005 
4.9., 4.12. z 60. schůze RM – 9.1.2006 
• vypouští ze sledování: 
4.13. – 47. schůze RM – 18.4.2005 
4.16.2. – 58. RM – 28.11.2005 
4.27., 4.28.– 59. RM – 5.12.2005 
• další úkoly trvají.  

3.1.  Schválení rozpočtů PO a návrh stanovení závazných ukazatelů pro PO pro rok 
2006  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Schválení rozpočtů PO a návrh stanovení závazných 
ukazatelů pro PO pro rok 2006“ bere tuto na vědomí a: 
1) Schvaluje rozpočet TSMS pro rok 2006 v předloženém znění, limit mzdových prostředků 
4.014,- tis. Kč a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 19. 
2) Stanovuje závazné ukazatele a limity pro finanční hospodaření PO pro rok 2006. 
3) Schvaluje pro PO HM limit mzdových prostředků 5.415,- tis. Kč a průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců 23. 
4) Ukládá ředitelce HM dopracovat návrh rozpočtu.  

4.1.   Panský dům, Palackého nám. 89, stavební úpravy  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala záměr stavebních úprav nebytových prostor 2. NP 
Palackého nám. 89 pro potřeby Finančního úřadu. Rozhodnutí odkládá do vyhodnocení 
zveřejněného záměru pronájmu.  

5.1. 
Rada města Slavkova u Brna projednala s PhDr. Oldřichem Rampulou, předsedou 
Československé napoleonské společnosti, možnosti vzájemné spolupráce.  

5.2. 
Rada města Slavkova u Brna vyslechla záměry pana Arnošta Urbana k investici na pozemcích 
p.č. 167 a 168 na ulici Boženy Němcové (Hradební) v k.ú. Slavkov u Brna a diskutovala o 
jejich realizaci.  



4.2.  Dodatky ke smlouvě na stavební práce na budově na ulici Brněnská 727  ve 
Slavkově u Brna   

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem Ing. Janem Reichlem za cenu 135 000,-Kč a k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě 
o dílo se zhotovitelem Ing. Janem Reichlem za cenu 165 000,-Kč. 
2. Rada města Slavkova u Brna souhlasí s financováním stavebních úprav budovy Brněnská 
č.p.727 z položky oprava, údržba nebytových prostor v rozpočtu VHČ na rok 2006.  

4.3.  Inženýrské sítě v ulici Sadová ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.  

 
4.4.  Změna usnesení 60. schůze RM z 9.1.2006 bod 4.6 odst. 2 písm. e) rekonstrukce ZŠ 
Komenského ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Ruší usnesení z 60. schůze RM dne 9.1.2006 bod 4.6. odst. 2 písm. e). 
2. Pověřuje projekční přípravou akce „Rekonstrukce ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna“ 
Ing. arch. Antonína Havlíčka a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku PD akce.      

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

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.  

 
4.6.   Pozemky pod areálem autobusového nádraží – dořešení vlastnických vztahů  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí 
pozemku parc.č. EN 341 o výměře 884 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví 
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.449/3, Brno do vlastnictví Města Slavkov u Brna, 
Palackého nám.65, Slavkov u Brna formou bezúplatného převodu.  

 
4.7.   Výběrové řízení na investiční akci  „Kompostárna pro město Slavkov“ - ustanovení 
komise pro výběr dodavatele stavby, komise pro dodavatele strojního zařízení, stanovení 
podmínek zadání zakázky a hodnocení nabídek  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna pro investiční akci „Kompostárna pro Město Slavkov“ schvaluje 
následující podmínky veřejné zakázky (výběrového řízení): 
1. Stavební část 



a) schvaluje zadání zakázky v „ otevřeném řízení“  dle  zákona o veřejných zakázkách č. 
40/2004 Sb. pro vybudování kompostárny dle schváleného projektu 
b) stanovuje kvalifikační kritéria pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
- bankovní reference, 
- doklad o pojištění za škodu způsobenou při výkonu povolání  
- certifikace uchazeče podle normy řady ISO 9000 
- referenční stavby obdobného charakteru 
- všeobecné smluvní podmínky 
c) stanovuje hlavní kritéria hodnocení 
- cena díla, 
- záruční doba  
d) stanovuje  složení  komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
- členové: Ing. Ivan Charvát, Ing. Jiří Doležel, p. Zdeněk Pavlík, Radoslav Lánský, Ing. 
Miroslav Zavadil, Ing. Jiří  Černý, Ing. Monika Kudlová,  
- náhradníci: Ing. Petr Lokaj, Mgr. Bohuslav Fiala, Ludmila Černá, Ing. Pavel Janeba, Bc. 
Martin Nohel 
2. Nákup strojního vybavení 
a) Schvaluje zadání zakázky v „ otevřeném řízení“  dle  zákona o veřejných zakázkách č. 
40/2004 Sb. pro výběr kompletní dodávky strojního vybavení kompostárny (překopávač, 
sběrové vozidlo). 
b) stanovuje kvalifikační kritéria pro zadání veřejné zakázky na dodávky 
- bankovní reference 
- seznam významných dodávek v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby 
dodání 
- technický popis a fotografie zboží určeného k dodání 
- osvědčení o shodě a certifikát jakosti pro zboží určené k dodávce 
c) hlavní kritéria hodnocení 
- celková cena (celkem za překopávač a sběrové vozidlo)  
- záruční doba 
- servisní podmínky 
- všeobecné smluvní podmínky 
d) stanovuje  složení  komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
- členové: Ing. Ivan Charvát, Ing. Jiří Doležel, p. Zdeněk Pavlík, Radoslav Lánský, Ing. 
Miroslav Zavadil, Ing. Jiří Černý, Ing. Petr Lokaj,  
- náhradníci: Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Monika Kudlová, Zdeněk Mařík, Ing. Jiřina 
Ševčíková, Ing. Pavel Janeba.  

 
4.8. PRELAX – smlouva o zajištění provozu Informačního centra  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.  

4.9.   Žádost o pronájem volného bytu  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy na  byt č. 26, Polní 1444, 
Slavkov u Brna, s paní Zdeňkou Zbořilovou, od 1. 2. 2006.  



 
4.10.   Žádost o pronájem nebytových prostor – Brněnská 727, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 46 v 
II. NP  budovy ul. Brněnská 727, Slavkov u Brna firmě PVP Syntetik s.r.o., Nádražní 5 čp. 
189, Sokolov, IČ: 26326418   od 1. 2. 2006, nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.  

   

4.11.   Žádost o prodloužení trvání smlouvy  

Usnesení: 
1. Rada města bere předloženou zprávu na vědomí. 
2. Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy  paní Jaroslavě Jeřábkové na dobu 
určitou, a to o  jeden  rok, do 28. 2. 2007.  

 
4.12.  Přidělení bytu č. 5, Zlatá Hora 1228  

Usnesení: 
Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, I. kategorie, o 
velikosti 1+1 v sídlišti Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, na dobu určitou od 1. 2. 2006 do 31. 
1. 2007 za smluvní nájemné ve výši 29,26 Kč/m2 v pořadí Kamila Slezáková, Iveta 
Kučerňáková, Marek Policar.  

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

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna neschvaluje uzavření smlouvy uvedené v příloze č. 1 s Centrem 
sociálních služeb Vyškov, o.p.s., o poskytování služeb  Poradnou  pro rodinu, manželství a 
mezilidské  vztahy Vyškov  ve  spádovém  území  obce s rozšířenou  působností.  

4.14. Stanovení limitu prostředků na platy pro rok 2006 pro Pečovatelskou službu, 
organizační složku Města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje pro Pečovatelskou službu, organizační složku Města, v 
rámci schváleného rozpočtu výdajů pro rok 2006, limit prostředků na platy ve  výši  535  000 
Kč.  

 
4.16. Zpráva o naplnění rozhodnutí RM na 59. schůzi dne 5.12.2005 od ZŠ Komenského 
a ZUŠ  

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



 
4.17. Odvolání člena komise a jmenování nového člena  

Usnesení: 
1/ Rada města odvolává paní Simonu Ondruškovou na vlastní žádost z komise pro školní a 
mimoškolní aktivity mládeže ke dni 31.1.2006. 
2/ Rada města jmenuje paní Ivanu  Olejníkovou členkou komise pro školní a mimoškolní 
aktivity mládeže s účinností od 1.2.2006.  

4.18.  Nabídka na prezentaci města Slavkova u Brna v magazínu Československé obce 
legionářské pro rok 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna neakceptuje předloženou nabídku.  

 
4.19.  Doplnění bodu č. 4.19. z 60. schůze RM ve Slavkově u Brna z 9.1.2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u  Brna souhlasí s žádostí o příspěvek Českému svazu zahrádkářů ve 
Slavkově u Brna ve výši 8.000,- Kč.  

 
5.3.  Odpověď ředitele TSMS panu Miroslavu Kupčíkovi  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí a ukládá řediteli TSMS po provedení odstranění 
závad RM informovat.  

5.4. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje HM vyhovět žádosti o pořádání Country festivalu v 
termínu 5.8.2006.  

5.5. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod parkovištěm u Penny Marketu (zpráva k 
b. 4.12.-59. RM)  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje přijetí daru – stavby komunikace na části pozemku 
parc.č.775/9 v k.ú. Slavkov u Brna podle přiloženého plánku od společnosti A+R, s.r.o. Jirny 
353, PSČ 250 90.  

5.6. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s použitím znaku města francouzským historikem p. 
Bernardem Velayem, předsedou Francouzského heraldického výboru, pro bádání nad 
případnými souvislostmi znaku města s bitvou u Slavkova.  

 



5.7. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s přijímáním darů na pokrytí nákladů 2. městského 
plesu.  

5.8. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na 
zabezpečení LSPP pro rok 2006 a ukládá funkcionářům města dořešit podmínky této 
smlouvy.  

 


