
Usnesení z 42. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 10.11.2008 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. - 38. 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: 
3.11.2. z 35. schůze RM – 21.7.2008 
3.4. z 36. schůze RM – 11.08.2008 
2.2.1. z XXXI. schůze MRM – 08.09.2008 
4.1., 4.9., 4.13., 4.16. z 39. schůze RM – 29.09.2008 
4.5., 4.9., 3.4., 4.10., 4.16., 4.23., 4.34.2. z 40. schůze RM – 13.10.2008 
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.1., 2.5.2., 2.6., 2.7., 2.8., 2.10.2. z XXXVI. schůze MRM - 23.10.2008 
4.4., 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5., 4.7., 4.9., 4.25., 4.26., 5.1. z 41. schůze RM – 
23.10.2008 
• další úkoly trvají.  

 
3.1. Návrh rozborů hospodaření města Slavkova u Brna za ¾ roku 2008  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za 3/4 
roku 2008“ bere její obsah na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozbory 
hospodaření města za 3/4 roku 2008.  

 
3.2.  Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za ¾ 2008 – TSMS, Zámek Slavkov-
Austerlitz  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 3/4    
roku 2008 – TSMS, Zámek Slavkov - Austerlitz“ bere její obsah na vědomí a doporučuje 
zastupitelstvu města hospodaření TSMS a Zámku Slavkov – Austerlitz za 3/4 roku 2008 ke 
schválení.  

 
3.3. Návrh rozpočtu města na rok 2009  

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

 
4.1. Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt „Obnova dřevěného barokního 
altánu“  

Usnesení: 
Rada města nesouhlasí s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtových prostředků 



Jihomoravského kraje na projekt v oblasti památkové péče s názvem „Obnova dřevěného 
barokního altánu“ v roce 2009 a ukládá řediteli ZS-A zpracovat a předložit žádost o finanční 
podporu na projekt s názvem „Statické zajištění klenby spojovacího krčku“.  

   

4.2. Přidělení krizového bytu – byt č.62 v DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna  

Usnesení neschváleno  

 
4.3. Vyhodnocení parkování na náměstí  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy o vyhodnocení parkování na Palackého náměstí bere její 
obsah na vědomí a předkládá zpracované návrhy k projednání příslušné pracovní skupině.  

 
4.4.  Zapůjčení radaru  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí a souhlasí ze zapůjčením 
radaru od Městské policie Šlapanice za cenu 6.000,-Kč  

 
4.5.  Výběr lokality pro novou MŠ  

Usnesení: 
Rada města bere výše uvedenou zprávu na vědomí a předkládá ji do jednání nejbližšího 
zasedání zastupitelstva města.  

 
4.6. Úprava rozpočtu MŠ Zvídálek – žádost o schválení přesunu finančních prostředků v 
rámci  rozpočtu školy 2008  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Úprava rozpočtu MŠ Zvídálek – žádost o schválení 
přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu školy“ schvaluje MŠ Zvídálek přesun 
finančních prostředků. Snížení položky platy a odvody pedagogických pracovníků ve výši 
260.000 Kč a zvýšení položky materiál ve výši 40.000 Kč, zvýšení položky potřeby pro 
výuku ve výši 10.000 Kč, zvýšení položky čistící prostředky ve výši 10.000 Kč a zvýšení 
položky DDHM ve výši 200.000 Kč. Vše pro potřeby MŠ Zvídálek v prostorách ZŠ 
Komenského.  

 
4.7.  Zvýšení nenárokových složek platů mezd ředitelům škol a školských zařízení 
zřizovaných Městem Slavkov u Brna  



Usnesení: 
Rada města projednala návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem 
Slavkov u Brna a s výší navrhovaných odměn souhlasí.  

 
4.8.  Výběr projektanta-taneční sál ZUŠ Fr. France  

Usnesení:  
Rada města 
1. Ruší usnesení ze 40. schůze rady města ze dne 13.10.2008, bod 4.32. 
2. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. arch. Antonínem Havlíčkem, IČ: 426 89 627 na 
vypracování projektové dokumentace na akci: „Víceúčelový sál ZUŠ Františka France 
Slavkov u Brna“, za předpokladu schválení financování v orgánech města.  

4.10. Záměr prodeje pozemků parc.č. 2929/1 a 2929/9 v k.ú. Slavkov u Brna – paní 
Sigmundová  

Usnesení: 
Rada města trvá na předchozích usneseních rady města v této věci, nesouhlasí se zveřejněním 
záměru prodeje pozemků parc. č. 2929/9 zahrada a 2929/1 zahrada, vše v  k. ú. Slavkov u 
Brna a postupuje tento záměr zastupitelstvu města.  

 
4.11. Výkup pozemků pod polními cestami v lokalitě Vinohrady  

Usnesení:     
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke koupi pozemků parc.č.3554/14 
ostatní plocha o výměře 28 m2, parc.č.3623/44 orná půda o výměře 37 m2, parc.č.3637/11 
orná půda o výměře 36 m2, parc.č.3637/22 zahrada o výměře 94 m2 a parc.č.3638/35 orná 
půda o výměře 76 m2  vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Ing. Jiřího Matyáše do 
vlastnictví města Slavkov u Brna. Kupní cena ve výši 20,-Kč/m2 bude uhrazena do 15ti dnů 
od doručení kupní smlouvy s vyznačením vkladu práva do KN. Náklady spojené s výkupem 
uhradí město.  

 
4.12. Žádost o povolení užívání veřejného prostranství pro cirkus  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s užitím veřejného prostranství – pozemků parc.č.325/1 a parc.č.324/1 v 
k.ú. Slavkov u Brna pro umístění cirkusu Tornádo, pořadatel p.Marcel Šimek, v souladu s 
podmínkami uvedenými ve zprávě.  

 
4.13.  Záměr prodeje pozemku parc.č. 3073/50 v k.ú. Slavkov u Brna – Autotransport 
Matuštík, s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 3073/50 orná půda o 
výměře 26 022 m2 v k. ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr zastupitelstvu města.  



 
4.14.  Nabídka bezdrátového řečnického systému  

Usnesení: 
Rada města souhlasí se zakoupením bezdrátového řečnického systému D.A.S. od firmy 
Bártek Rozhlasy s. r. o., Podlesí 418, Valašské Meziříčí.  

 
4.15. Zápis z jednání komise pro životní prostředí  

Usnesení: 
Rada města bere zápis z jednání komise pro životní prostředí č. 6/2008 na vědomí.  

 
4.16. Nabídka OK VISION, s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města neakceptuje předloženou nabídku na zakoupení DVD Česká republika.  

   

4.17. Žádost o poskytnutí spolupráce  

Usnesení: 
Rada města žádost firmy deredes s.r.o. o poskytnutí spolupráce neakceptuje.  

4.18. Návrh smlouvy – retenční nádrž Tyršova  

Usnesení: 
Rada města schvaluje předložený text kupní smlouvy a pro případ jeho odsouhlasení manželi 
RNDr. Pavlem a MUDr. Zdeňkou Szufnarowskými doporučuje zastupitelstvu města 
realizovat předkupní právo města a schválit nabytí  pozemků p.č. 3190/3 a 3190/4 v k.ú. 
Slavkov u Brna do vlastnictví města za cenu 300,-Kč/m2.  

 
4.9.  Posouzení vzhledu bytových domů v lokalitě Zelnice  

Usnesení: 
Rada města ukládá odboru IR vydat společnosti M plus, s.r.o. souhlas s výstavbou bytových 
domů v intencích závěrů ustanovené komise.  

 


