Usnesení z 44. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 01.12.2008 v 15:00
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna

2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 74. schůze RM z období 2002-2006 a
z 1. - 43. schůze RM z období 2006-2010
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM ve Slavkově u Brna s tím, že
• považuje za splněné body:
2.1.1. z XXXII. schůze MRM – 09.09.2008
4.17.1., 4.22., 4.28. z 40. schůze RM - 13.10.2008
4.10., 4.15.1. z 41. schůze RM – 23.10.2008
3.3., 4.1. z 42. schůze RM – 10.11.2008
3.3., 4.5., 4.6., 4.7., 4.10., 4.14. z 43. schůze RM – 24.11.2008
• další úkoly trvají.

3.1. Návrh rozpočtu na rok 2009
Usnesení:
Rada města ukládá MěÚ projednat s příspěvkovými organizacemi návrhy jejich rozpočtů na
rok 2009.
T: 3.12.2008

4.1. Návrh na RO č. 40/2008
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí a doporučuje zastupitelstvu
města ke schválení:
RO č. 40 – Propagace města:
Výdaje:
- Zvýšení položky č. 114 – propagace města ve výši 100.000 Kč
- Snížení položky č. 115 – Vzpomínkové akce, Napoleonské dny ve výši 100.000 Kč

4.2. Výběr lokality pro novou MŠ – v návaznosti na koncepci školství
Usnesení:
Rada města bere výše uvedenou zprávu na vědomí a předkládá ji do jednání nejbližšího
zasedání zastupitelstva města.

4.3. Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu: „Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty“ a schvaluje změnu ustanovení, která se týkají služeb poskytovaných v souvislosti s
nájmem bytových a nebytových prostor, ve všech nájemních smlouvách. Přeúčtovávané

částky za služby spojené s pronájmem nemovitostí (popř. zálohy na ně) se od 1. 1. 2009
považují za částky včetně DPH v příslušné sazbě.

4.4. Odpis pohledávek – výživné
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí a doporučuje ZM ke
schválení odpis pohledávek z titulu nevymoženého výživného ve výši 976.656 Kč.

4.5. Příspěvek pro ZŠ Tyršova – kroužek debrujárů
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje poskytnutí
příspěvku pro ZŠ Tyršova na zajištění činnosti kroužku debrujárů ve výši 5.000 Kč z položky
č. 114 – Propagace města.

4.6. Žádost o finanční příspěvek pro oddíl stolního tenisu TTC Sokol Slavkov
Usnesení:
Rada města předkládá MěÚ k vyjádření.

4.7. Uznání dluhu a splátkový kalendář – Dohoda o splátkovém kalendáři – pí Květoslava
Šmídová
Usnesení:
Rada města schvaluje návrh „Uznání dluhu a dohody o splátkovém kalendáři“ sepsané s
Květoslavou Šmídovou v přiloženém znění.

4.8. Návrh změn v „Pravidlech pro prodej obecních bytů v domech na Sídlišti Nádražní č.p.
1153 až č.p. 1158
Usnesení:
Rada města souhlasí se zapracovanými změnami v „Pravidlech pro prodej obecních bytů v
domech na sídlišti Nádražní č.p. 1153 až č.p. 1158“ v předloženém znění a navrhuje je
zastupitelstvu města ke schválení.

4.9. Změna vyhlášky o poplatcích za komunální odpad
Usnesení:
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města upravit sazby poplatku za svoz komunálních
odpadů takto:
Typ „A“- týdenní svoz – nádoba 110 l
1.700 Kč/rok
1.300 Kč/rok.
Typ „C“ – čtrnáctidenní svoz – nádoba 110 l
Typ „M“ – měsíční svoz – nádoba 110 l 1.080 Kč/rok.

Týdenní svoz nádoba 1100 l (kontejner) 16.500 Kč/rok
Jednorázový svoz - nádoba 110 l
90 Kč
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu obecně závazné vyhlášky č.
2/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad ve znění vyhlášky č. 8/2007.

4.10. Odměna od společnosti ELEKTROWIN
Usnesení:
Rada města ukládá odboru životního prostředí vyřídit podklady potřebné pro získání odměny
pro společnost RESPONO a.s. od společnosti ELEKTROWIN a.s.

4.12. Prodej částí pozemků parc.č. 2733/11; 2743/49 a 2747/6 v lokalitě U Splavu pod
biketrialovým parkem a motokrosovou dráhou společnosti LIKO-S, a.s.
Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s prodejem částí pozemků parc. č.
2733/11 ostatní plocha o výměře cca 91 m2, parc. č. 2743/49 ostatní plocha o výměře cca 40
m2 a parc. č. 2747/6 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví města do vlastnictví společnosti LIKO-S, a.s., sídlem U Splavu 1419, Slavkov u
Brna. Před uzavřením kupní smlouvy bude vypracován geometrický plán pro oddělení
prodávaných částí. Kupní cena ve výši 300,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
(vypracování GP, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před
podpisem kupní smlouvy.

4.11. Revitalizace polikliniky - TDI
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s Ing. Miroslavem Rysem, IČ: 617 27
181 na výkon technického dozoru investora na akci: „Revitalizace polikliniky ve Slavkově u
Brna – I.etapa.“ za cenu 130.000 Kč, za předpokladu schválení financování zastupitelstvem
města.

4.13. Pronájem částí pozemků parc.č. 2741/9 a 2740/1 v lokalitě U Splavu pod motokrosovou
dráhou společnosti LIKO-S, a.s.
Usnesení:
Rada města nesouhlasí s pronájmem částí pozemků parc.č. 2741/9 a 2740/1 v lokalitě U
Splavu společnosti LIKO-S, a.s. pro motokrosovou dráhu z důvodu, že pozemky jsou
pronajaty jinému nájemci.

4.18. Parkování při svatebních obřadech

Usnesení:
1) Rada města po projednání souhlasí s vyhrazením parkoviště pro svatební obřady každou
sobotu od 09:00 do 15:00 hod od roku 2009.
2) Rada města ukládá odboru vnitřních věcí po projednání s příslušnými odbory zajistit
označení tohoto vyhrazeného parkoviště.
3) Rada města ukládá MěÚ předložit radě města návrh systému pro realizaci záměru.

4.14. Pronájem pozemku parc.č. 354/4 v lokalitě Zelnice v k.ú. Slavkov u Brna – „Svět
motýlů Papilio“
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

4.15. Nabytí pozemků pro zpřístupnění zahrad v lokalitě Sady Pod Oborou
Usnesení:
A) Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s nabytím:
1. části pozemku parc.č.3189/5 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při
východní hranici parcely – od p. Jiřího Šemory do vlastnictví města formou bezúplatného
převodu;
2. části pozemku parc.č.3189/6 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při
východní hranici parcely – od p. Romana Bašty a p.Marie Baštové do vlastnictví města
formou bezúplatného převodu;
3. části pozemku parc.č.3189/7 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při
východní hranici parcely – od p. Romana Bašty do vlastnictví města formou bezúplatného
převodu;
4. části pozemku parc.č.3189/8 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při
východní hranici parcely – od p. Mojmíra Holáska a p.Hany Hronové do vlastnictví města
formou bezúplatného převodu;
5. části pozemku parc.č.3189/9 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při
východní hranici parcely – od pí Jaroslavy Andratschkeové do vlastnictví města formou
bezúplatného převodu;
6. části pozemku parc.č.3189/10 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při
východní hranici parcely – od p. Josefa Andratschkeho do vlastnictví města formou
bezúplatného převodu;
7. části pozemku parc.č.3189/11 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při
východní hranici parcely – od pí Jitky Klaškové do vlastnictví města formou bezúplatného
převodu;
8. části pozemku pac.č.3189/12 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při
východní hranici parcely – od pí Olgy Vymazalové do vlastnictví města formou bezúplatného
převodu;
9. části pozemku parc.č.3189/13 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při
východní hranici parcely – od Ing. Štefana Kaluži a pí Zdeny Kalužové do vlastnictví města
formou bezúplatného převodu;
10. části pozemku parc.č.3189/14 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při
východní hranici parcely – od p. Miroslava Šebely do vlastnictví města formou bezúplatného
převodu.

B) Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke koupi částí pozemků
parc.č..3189/2 orná půda; 3189/3 orná půda a 3189/4 orná půda vše v k.ú. Slavkov u Brna –
pruhu v šíři 2 m při východní hranici uvedených parcel - od manželů Ing. Ivo a Ivany
Skřivánkových do vlastnictví města. Kupní cena ve výši 300,-Kč/m2 bude uhrazena do 15ti
dnů od doručení kupní smlouvy s vyznačením vkladu do KN.
Veškeré náklady spojené se shora uvedenými převody (vypracování geometrického plánu pro
oddělení převáděných částí pozemků, správní poplatky za podání návrhů na vklad do KN)
uhradí město.

4.16. Směna pozemku parc.č. 3189/25 orná půda o výměře 78 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke směně pozemku parc. č. 3189/25
orná půda o výměře 78 m2 z vlastnictví města za části pozemků z parc. č. 3189/1 díl „d“ o
výměře 52 m2, z parc. č. 3189/23 díl „c“ o výměře 13 m2 a z parc. č. 3189/24 díl „e“ o
výměře 39 m2 z vlastnictví manželů RNDr.Pavla a MUDr.Zdeňky Szufnarowských. Na
dorovnání rozdílu směňovaných výměr uhradí město manž.Szufnarowským do 30ti dnů po
obdržení směnné smlouvy s vyznačením zápisu vkladu do KN částku 7.800,-Kč. Náklady
spojené se vkladem směnné smlouvy do KN uhradí rovným dílem město a manž.
Szufnarowští.

4.17. Smlouva s dodavatelem poukázek na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy na odběr poukazu EXIT GROUP k účelům
stanoveným zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů“ s
Ing. Vladimírem Filipem, Orlí 14, 602 00 Brno, IČ 121 75 706.

4.19. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z
volebního období 2002-2006
Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení ZM
Slavkova u Brna s tím, že:
• považuje za splněné body:
3.3.2.a z IV. řádného ZM – 22.9.2003
4.3.4. z V. řádného ZM – 17.12.2007
4.17. z VI. řádného ZM – 31.3.2008
2.13. z 6. mimořádného ZM – 04.08.2008
4.2., 4.3., 4.5., 4.7., 4.20., 4.23. z VIII. řádného ZM – 15.09.2008
5.1., 2.8., 2.9., 2.10., 2.12. z 7. mimořádného ZM – 05.11.2008
• vypouští ze sledování:
5.2. z III. řádného ZM – 23.6.2003
4.29. z VII. řádného ZM – 21.6.2004
4.9. z IX. řádného ZM – 20.12.2004

4.10. z VII. řádného ZM – 16.06.2008
• bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

4.20. Program IX. řádného zasedání zastupitelstva města
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje program IX. řádného zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.

