
Usnesení z 43. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 24.11.2008 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. - 42. 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: 
4.6.1., 4.7., 4.8., 4.19., z 39. schůze RM – 29.09.2008 
4.17.2. z 40. schůze RM – 13.10.2008 
2.10.1. z XXXVI. schůze MRM – 23.10.2008 
4.2.1., 4.2.2., 4.8., 4.15.2. z 41. schůze RM – 23.10.2008 
2.1., 2.2., 2.3. z XXXVII. schůze MRM – 05.11.2008 
• vypouští ze sledování: 
4.32.1. z 40. schůze RM – 13.10.2008 
• další úkoly trvají.  

 
3.4. Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2008  

Usnesení: 
Rada města bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města k 
21.11.2008 na vědomí a v doplněném znění ji předkládá v jednání řádného zasedání 
zastupitelstva města.  

 
3.1. Zápis komise kulturní a výroční zpráva  

Usnesení: 
Rada města bere zápis č. 3/2008 z jednání komise a výroční zprávu předsedy komise kulturní 
na vědomí a vyslovuje členům komise poděkování za jejich aktivní činnosti při práci komise i 
při pořádání kulturních akcí městem Slavkov u Brna.  

 
3.3. Návrh rozpočtu na rok 2009  

Usnesení: 
Rada města projednala druhý návrh rozpočtu města na rok 2009 a předkládá jej MěÚ k 
dopracování dle připomínek členů rady města.  

 
3.2.  Činnost komise pro sport a volný čas  

Usnesení: 
Rada města bere zprávu předsedy komise pro sport a volný čas na vědomí a vyslovuje členům 
komise poděkování za jejich aktivní činnosti při práci komise.  



   

 
3.5. Návrh rozborů hospodaření školských příspěvkových organizací města za ¾ 2008  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Rozbor hospodaření školských příspěvkových organizací 
Města Slavkova u Brna za 3/4 2008“ bere její obsah na vědomí a doporučuje zastupitelstvu 
města ke schválení .  

 
4.1. Návrh RO č.35 – 40/2008  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí a doporučuje zastupitelstvu 
města ke schválení:  

RO č. 35 – Odpisy majetku – Zámek Slavkov - Austerlitz: 
Příjmy :  
-     Zvýšení položky – pokuty v hodnotě 37.000 Kč 
Výdaje: 
-     Zvýšení položky č. 19  –  příspěvek pro Zámek Slavkov – Austerlitz ve  výši 37.000 Kč  

RO č. 36 – Kompostárna: 
Příjmy :  
-      Zvýšení položky – půjčka z VHČ ve výši 4.431.000 Kč 
-      Snížení položky č. 38 – dotace ze SR – Kompostárna ve výši 8.900.000 Kč  
Výdaje: 
-      Zvýšení položky č. 13  –  kompostárna ve výši 4.431.000 Kč 
-      Snížení položky č. 13 – kompostárna ve výši 8.900.000 Kč   

RO č. 37 – Odpadové hospodářství: 
Příjmy :  
-     Zvýšení položky – pokuty v hodnotě 50.000 Kč 
Výdaje: 
-     Zvýšení položky č. 3  –  odpadové hospodářství ve  výši 50.000 Kč  

RO č. 38 – příspěvek na péči: 
Příjmy: 
- Zvýšení položky č. 35 – dotace ze SR na příspěvek na péči v částce 1.128.000 Kč 
Výdaje: 
- Zvýšení položky č. 97 – příspěvek na péči v částce 1.128.000 Kč  

RO č. 39 – hmotná nouze: 
Příjmy: 
- Snížení položky č. 34 – dotace ze SR na dávky v hmotné nouzi v částce 2.300.000 Kč 
Výdaje: 
- Snížení položky č. 96 – dávky v hmotné nouzi v částce 2.300.000 Kč  



 
4.2.  Provoz zámku na přelomu roku  

Usnesení: 
Rada města tuto informaci bere na vědomí.  

   

4.3.  Dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem územně analytických podkladů – 
Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města dává souhlas k uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2008 v 
předloženém znění.  

 
4.4. Projednání povodňového plánu města Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města se seznámila s povodňovým plánem města Slavkov u Brna a schvaluje jeho 
vydání.  

 
4.5.  Komise pro výstavbu a rozvoj města  

Usnesení: 
Rada města ukládá funkcionářům města oslovit Ing. arch. Antonína Havlíčka, Ing. Jana 
Reichla, pana Jana Hudce, Ing. Antonína Světlíka, Ing. arch. Dušana Jakoubka, Ing. Pavla 
Galatu, Ing. Jiřího Černého a Ing. Petra Lokaje s nabídkou, zda mají zájem o práci v komisi 
pro výstavbu a rozvoj.  

 
4.6.  Záměr směny pozemku parc.č. 3189/25 orná půda o výměře 78 m2 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení:  
Rada města dává souhlas ke zveřejnění záměru směny pozemku parc.č. 3189/25  orná půda o 
výměře 78 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.  

 
4.7. Záměr prodeje 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 dává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje části pozemků  parc. č. 2733/11 
ostatní plocha  o  výměře 91 m2,  parc. č. 2743/49 ostatní plocha  o  výměře 40 m2  a parc. č. 
2747/6   ostatní plocha  o  výměře 15 m2  vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.  

 
4.8. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 284 v k.ú. Slavkov u Brna za účelem výstavby 
garáží  



Usnesení:     
Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č.284 zahrada v k.ú. 
Slavkov u Brna a postupuje tento záměr zastupitelstvu města.  

 
4.9. Odpověď na interpelaci Ing. Jiřího Tesáka – 7. MZM dne 05.11.2008  

Usnesení: 
Rada města bere odpověď na interpelaci na vědomí a předkládá ji  zastupitelstvu města.  

   

   

4.10.  Propojení ulic Jiráskova a Tyršova  

Usnesení: 
Rada města: 
1/ Souhlasí s provedením terénních úprav na akci propojení ulic Jiráskova - Tyršova v 
rozsahu dle příloh. 
2/ Ukládá odboru IR uzavřít s panem Josefem Žemlou písemnou dohodu o provedení prací 
dle bodu 1.  

 
4.11.  Návrh koncepce školství  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu „Koncepce školství města Slavkova u Brna“, předkládá ji 
zastupitelstvu města a doporučuje ji projednávat v ročních intervalech.  

 
4.12. Žádost ZUŠ Fr. France o schválení vyřazení investičního majetku  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Žádost ZUŠ Fr. France o schválení vyřazení investičního 
majetku“ schvaluje vyřazení elektrického ochlazovače vzduchu Convair  – inventární číslo 
DHIM 704 zakoupeného v roce 2000 v pořizovací ceně 11.497 Kč z majetku ZUŠ Fr. France.  

 
4.13. Výsledek konkurzního řízení na ředitele/ku Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 
977, okres Vyškov  

Usnesení: 
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, jmenuje Mgr. Jiřího Půčka ředitelem Základní školy Slavkov u Brna, 
Tyršova 977, okres Vyškov s účinností od 1. 2. 2009.  



 
4.14. Návrh dohody o užití nebytových prostor  

Usnesení: 
Rada města schvaluje předloženou dohodu o užití nebytových prostor s firmou E-COM s. r. 
o., IČ: 46342265.  

 
4.15. Nabídka komponovaného ohňostroje  

Usnesení: 
Rada města schvaluje objednání slavnostního silvestrovského ohňostroje u Ing. Ivana 
Martinka, IČ 13044991.  

 
4.16.  Vzpomínkové akce – ubytování vojáků  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o ubytování vojáků ve Slavkově u Brna a souhlasí s 
úhradou nezbytných souvisejících nákladů. 
4.17.  Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení: „Propagace 
a mediální prezentace města Slavkov u Brna“  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uvedenou zadávací dokumentaci a ukládá Mgr. Michaele Kavkové 
předložit radě města harmonogram realizace projektu.  

 
4.18. Úprava rozpočtu MěÚ  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy bere tuto na vědomí a souhlasí s předloženou úpravou 
rozpočtu městského úřadu na rok 2008.  

 
4.19.  Nabídka na změnu barevnosti Slavkovského zpravodaje  

Usnesení: 
Rada města ukládá MěÚ předložit radě města návrh smlouvy na vydávání Slavkovského 
zpravodaje v roce 2009.  

 
4.20.  Žádost o pronájem – CORIDA CZ, s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města předává žádost firmy CORIDA CZ, s.r.o. řediteli ZS-A.  

 
4.21.  Žádost o pronájem kinosálu – Moravský rybářský svaz  



Usnesení: 
Rada města předložené žádosti vyhovuje.  

 
Ostatní:  

5.1.  Žádost o snížení nájemného na sídlišti Nádražní 1155-1156  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s prodloužením doby snížení nájemného do 31.12.2008 za stejných 
podmínek.  

 

 

  


