
Usnesení z 60. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 9.1.2006 v 17:00 hodin 
v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 59. 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. z 51. RM – 27.6.2005 
3.2.3. z 53. schůze RM – 22.8.2005 
4.2.2., 4.14.2. z 57. schůze RM – 31.10.2005 
3.2., 4.1.1., 4.1.2., 4.6., 4.11., 4.15., 4.24., 5.1. z 58. schůze RM – 28.11.2005 
4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 3.1., 4.2., 4.11., 4.12., 4.13., 4.15.1., 4.17.1., 4.17.2., 4.19.1., 4.24., 4.29., 
4.31., 3.2., 4.1. z 59. schůze RM – 5.12.2005 
2.1. z XXXI. mimořádné schůze RM – 8.12.2005 
2.1., 2.3., 2.4., 2.6., 3.3. z XXXII. mimořádné schůze RM – 12.12.2005 
• vypouští ze sledování: 
4.10. (druhá odrážka) – 50. schůze RM – 30.5.2005 
4.12. – 53. schůze RM – 22.8.2005 
4.4. – z 58. schůze RM – 28.11.2005 
• další úkoly trvají.  

 
3.1. Program a termíny schůzí RM a ZM na I. pololetí roku 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání návrhu programu a termínů schůzí RM a ZM na I. 
pololetí roku 2006 tento schvaluje s doplněním programu na 61. schůzi RM – 23.1.2006 
(Návrhy rozpočtů PO).  

 
4.1.   Nájemní smlouva Lohmann&Rauscher  

Usnesení: 
Rada města souhlasí se změnou podmínek v textu nájemní smlouvy schválené usnesením 
4.13.1 na její 58. schůzi dne 28.11.2005 tak, že v článku V. schváleného textu se v odstavci 2. 
nahrazuje slovo „jednoleté“ slovem „dvacetileté“ a před datem 31.12.2015 se vypouští slovo 
„k“.  

 
4.2.  Pravidla pro vyřizování stížností  

Usnesení: 
Rada města stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování stížností v doplněném znění (v čl. 6 
odst. 4 – Tajemník MěÚ předloží radě města čtvrtletní přehled o stavu stížností a jejich 
řešení).  

 
4.3.  Pronájem pozemků  - Agria, a.s. Nížkovice  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna  dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
zemědělských pozemků v k.ú. Slavkov u Brna, k.ú. Hodějice a k.ú. Vážany nad Litavou se 
společností Agria, a.s., sídlem Nížkovice č.p. 74, PSČ 684 01, v upraveném znění (čl. III: 
nájemné bude uhrazeno do 31.10. běžného roku). 
4.4.  Prodej pozemku parc.č. 3073/19 ostatní plocha, silnice o výměře 1448 m2 
zastavěného stavbou silnice I/50 – obchvat  Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji 
pozemku parc.č.3073/19 ostatní plocha-silnice v k.ú. Slavkov u Brna, zastavěného stavbou 
silnice I/50 – obchvat Slavkova o výměře 1448 m2 z majetku města do vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 
Praha 4, IČ 65993360 za odhadní cenu. Prodejní cena bude převedena do Fondu pro výkupy 
pozemků.  

 
4.5.    Pronájem  části  pozemku p.č.  1859-ostatní   plocha  v k.ú. Slavkov u Brna - 
plnění usnesení 58. schůze RM bod 4.2.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panem Ivanem 
Smutným na pronájem části  pozemku p.č. 1859-ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o 
výměře 2 m2, za  cenu 150,- Kč za m2  a kalendářní rok a za podmínek uvedených v této 
zprávě.  Nájemní smlouva bude uzavřena až po předložení pravomocného dodatečného 
povolení stavby vydaného  Stavebním úřadem MěÚ Slavkov u Brna.  

 
4.6.  Ustanovení komise pro výběr dodavatele, stanovení podmínek zadání zakázky a 
okruhu oslovených   firem pro akce:  
Rekonstrukce kabin a střechy tribuny stadionu Slavkov u Brna 
-     Rekonstrukce ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna pro akci: 
1. Rekonstrukce kabin a střechy tribuny stadionu Slavkov u Brna 
a) stanovuje okruh firem,které budou vyzvány k podání nabídky: 
- Pavel Čáslava-Čáslava-Stav, Masarykova 31, 656 22 Brno, IČ 15240720 
- Ivo Hroš, Sibiřská 1181/87, 621 00 Brno-Řečkovice, IČ 13420577 
- PREAL s.r.o., Brno, Ďurďákova 55 čp. 363,  PSČ 613 00, IČ 26225247 
- REISTAV s.r.o., Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 26917289 
- Rekonstruktiva spol. s r.o., Mírové náměstí 18, 695 01 Hodonín, IČ 46970932   
b) stanovuje složení komise pro výběr  nejvhodnější nabídky: 
členové: Ing. Jiří Doležel, Ing. Ivan Charvát, pan Jan Hudec, pan Antonín Vičar, Ing. Petr 
               Lokaj      
náhradníci: pan Zdeněk Pavlík, Ing. Luděk Budík, Mgr. Bohuslav Fiala,  Ing. Miroslav 
Zavadil, 
                     Ing. Jiří Černý 
2. Rekonstrukce ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna 
a) schvaluje zadání zakázky v „ otevřeném řízení“  dle  zákona o veřejných zakázkách č. 



40/2004         Sb. 
b) stanovuje kvalifikační kritéria pro zadání zakázky 
minimální limit celkového obratu uchazeče za poslední tři zúčtovací období 50 mil. Kč,  
bankovní reference, 
certifikace uchazeče podle normy řady ISO 9000, 
referenční stavby v oblasti školských staveb, 
c) hlavní kritéria hodnocení 
cena díla 
záruční doba  
d) stanovuje  složení  komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
   členové:  pan Zdeněk Pavlík, Mgr. Jaromír Pytela,  Ing. arch. Ladislav Mohelník 
(autorizace),                  
                  Ing. Jiří Černý (autorizace), Ing. Petr Lokaj, 
   náhradníci:  Ing. Jiří Matyáš, Ing. Ivan Charvát, Ing.arch. Antonín Havlíček, Ing. Miroslav 
                         Zavadil, Ing. Barbara Macháčková, 
d) pověřuje výkonem TDI pana Jana Hudce a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na 
výkon TDI,  
e) pověřuje projekční přípravou akce Projektový a vývojový ústav spol.  s r.o. Brno, 
Purkyňova 95 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku PD akce.  

 
4.7.   Plnění usnesení 47. schůze RM z 18.4.2005 bod 4.13.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna  
1. Ruší své usnesení z 47. schůze bod 4.13. 
2. Ukládá MěÚ zařadit  potřebnou částku pro zpracování PD kašny u kostela do návrhu 
rozpočtu na rok 2007.  

 
4.8.   Ukončení nájemní smlouvy ze dne 01.05.2004 objektu bývalého WC, nájemce Petr 
Chrastina   

Usnesení: 
1. Rada města po projednání žádosti o ukončení pronájmu nebytových prostor 5,6 m² 
býv.veř.WC, souhlasí s ukončením nájmu s Petrem Chrastinou ke dni 31.12.2005. 
2. Rada města souhlasí s předloženým splátkovým kalendářem s úpravou textu platebních 
podmínek.   

 
4.9.  Výpověď z nájmu části nebytových prostor       

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v budově 
polikliniky, Tyršova 324 ve Slavkově u Brna ze dne 27. 10. 1997 ve znění pozdějších dodatků 
s pěti   nájemci - MUDr. Svatava Kojetínská, MUDr. Blanka Molčíková, MUDr. Eva 
Čechová,  MUDr. Radmila Mazlová a MUDr. Jana Ševčíková, obsahujících změny  ploch 
předmětu nájmu  tj. místnosti se zubním rentgenem  a z toho vyplývající změny  ceny  nájmu, 
s účinností  od 1. 2. 2006, ve znění dle přílohy.  



 
4.18.  Dopis – Ing. Stanislav Paluda – vzpomínkové akce  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala dopis Ing. Stanislava Paludy ze dne 22.12.2005 a 
e-mail ze dne 4.1.2006 a počítá s využitím jeho nabídky na spolupráci.  

   

5.1. 
Členové RM jednali s panem Bedřichem Malečkem o přípravě publikace o městě Slavkov u 
Brna.  

   

4.10. Poliklinika Slavkov-stará část rekonstrukce elektroinstalace  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o dosavadním průběhu  realizace stavby „Poliklinika 
Slavkov-stará část rekonstrukce elektroinstalace“.  

4.11. Zvýšení nájemného z pronájmu nebytových prostor na poliklinice ve Slavkově u 
Brna     

Usnesení: 
Rada města  bere na vědomí průběh a stav v uzavírání dodatků o navýšení nájmu ke 
smlouvám s nájemci nebytových prostor v souboru budov na poliklinice ve Slavkově u Brna 
ke dni 4.1.2006.  

4.12.  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Ladislav Stehlík  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy panu Ladislavu Stehlíkovi na dobu 
určitou, a to v délce tří let, do 31. 1. 2009.  

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

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu do příští schůze RM.  

4.14.  Pořádání  výchovně rekreačního tábora  pro děti v roce 2006  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna schvaluje projekt pořádání výchovně rekreačního tábora pro 
děti v  době od 29.7. do  5.8.2006 v rekreačním středisku Prudká, který bude organizován 
společně  městy Slavkov u Brna a  Bučovice. 
2. Rada města souhlasí s uzavřením dohody s městem Bučovice o pořádání výchovně 
rekreačního tábora pro děti v roce 2006 v předloženém znění.  



 
4.15.  Žádost ZŠ Tyršova o schválení o budoucí přerozdělení hospodářského výsledku za 
rok 2005  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Žádost ZŠ Tyršova o schválení 
budoucího přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2005“ doporučuje ZM schválit žádost 
ZŠ Tyršova o přerozdělení výsledku hospodaření roku 2005 do fondu odměn do výše 25.000,- 
Kč.    

 
4.16.  Žádost ZŠ Tyršova o schválení vyřazení investičního majetku  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Žádost ZŠ Tyršova o schválení 
vyřazení investičního majetku “ schvaluje vyřazení kopírky v pořizovací hodnotě 43 600,-Kč 
a počítačovou sestavu v pořizovací hodnotě 205 951,80 Kč  z majetku ZŠ Tyršova. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá řediteli ZŠ Tyršova doložit způsob fyzické 
likvidace.  

   

4.17.   Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
Rada města vydává platové výměry ředitelů škol a zástupkyně ředitelky Domu dětí a mládeže 
zřizovaných Městem Slavkov u Brna.  

 
4.19.  ČZS - Žádost o finanční příspěvek na vydání publikace „Kronika zahrádkářů 
Slavkov u Brna“  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu a žádá ZO – ČZS Slavkov u Brna o doplnění 
informací.  

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

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu a žádá o doplnění informací.  

 
4.21.  MHJ – žádost o poskytnutí prostor stadionu – 10.6.2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje žádost o poskytnutí prostor stadionu pro 
Moravskou hasičskou jednotu na den 10.6.2006.  



 
4.22.  Žádost DDM Slavkov u Brna o zvýhodněný nájem v prostorách Centra Bonaparte  

Usnesení: 
Rada města schvaluje zařazení plesu DDM, Komenského nám. 495, Slavkov u Brna v termínu 
5.3.2006 mezi akce se zvýhodněným nájmem prostor v Centru Bonaparte.  

 
5.2. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala e-mail pana Miroslava Kupčíka a postoupila jej 
TSMS jako správci komunikací včetně zimní údržby.  

5.3. 
Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s užíváním znaku města Vojenskou akademií 
(VA) ve Vyškově. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zapůjčením praporu města pro pořádání akcí 
VA Vyškov ve Slavkově u Brna.  

5.4. 
Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje poskytnutí zvýhodněné sazby za pronájem prostor 
Společenského domu Bonaparte za účelem pořádání tradičního Sportovního plesu, který se 
koná dne 25.2.2006.  

5.5. Informace – poděkování pana Martina Šidlíka  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí poděkování pana Martina Šidlíka.  

 


