
Usnesení z XXXVI. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 23.10.2008 
v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Slavkova u Brna  

   

2.1. Návrh smlouvy na zajištění technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Zelnice pro 
bytovou výstavbu společnosti KALÁB – stavební firma, s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy a seznámení s textem smlouvy o spolupráci a budoucích 
převodech mezi městem Slavkov u Brna a společností KALÁB- stavební firma, spol. s r.o. 
doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k jejímu uzavření v předloženém znění.   

 
2.2. Návrh plánovací smlouvy na zajištění technické a dopravní infrastruktury v lokalitě 
Zelnice pro výstavbu tří bytových domů společnosti M plus, s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy a seznámení s textem plánovací smlouvy mezi městem 
Slavkov u Brna a společností M plus, s.r.o. doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k 
uzavření předložené smlouvy doplněné o nacenění dopravní a technické infrastruktury 
uvedené v čl. III. odst 1.1.6. a 1.1.7..   
         

2.3. ROP Zámek – schválení financování dotačního projektu  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy bere její obsah na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města 
ke schválení způsob financování neuznatelných nákladů na stavební práce ve výši 1.080.000,-
Kč z prostředků získaných z prodeje Zelnic.  

 
2.4.  Návrh RO 29-31/2008  

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

RO č. 29 – úprava kurtů: 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – Úprava kurtů – beachvolleyball Slavkov u Brna v částce 50.000 Kč 
- snížení položky č. 88 – PD sjezd do prům. zóny Šestisplav v částce 50.000 Kč  

RO č. 30 – odbahnění záchytného rybníka: 
Výdaje : 
-  zařazení nové položky –  Odbahnění záchytného rybníka v částce 70.000 Kč 
-  snížení položky č. 10 – Péče o krajinu v částce 70.000 Kč  

RO č. 31 – příspěvek pro Moravský rybářský svaz: 
Výdaje : 



-  zařazení nové položky –  Příspěvek pro Moravský rybářský svaz  v částce 80.000 Kč 
-  snížení položky č. 10 – Péče o krajinu v částce 80.000 Kč  

2.5.  Prodej domu Lomená č.p. 706 na poz. parc.č. 676 a poz. parc.č. 676 – posouzení a 
hodnocení nabídek  

Usnesení: 
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  uzavření kupní smlouvy na  prodej 
domu č.p.Lomená 706 na poz.p.č.676 a poz.p.č.676 v k.ú.Slavkov u Brna" s Janem 
Hadincem, za nabídkovou cenu 616.111 Kč. 
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy s dalšími 
uchazeči v pořadí podle výše nabízené kupní ceny, pokud by nedošlo k uzavření smlouvy s 
Janem Hadincem.  

 
2.6.  Výkup pozemků parc. č. 2847/3; 2818/4; 2816/6; 2817/1 a 3047/26  v k. ú. Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s výkupem pozemků parc. č. 2847/3  
ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 2818/4 ostatní plocha o výměře 14 m2, parc. č. 2816/6 
ostatní plocha o výměře 169 m2, parc. č. 2817/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 a parc. č. 
3047/26 orná půda o výměře 858 m2 všechny v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví JUDr. 
Michala Fialy, do vlastnictví města. Kupní cena výši  300,-Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů 
ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou o povolení vkladu vlastnického práva od 
příslušného katastrálního úřadu po skončení vkladového řízení. Náklady spojené s výkupem 
(správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město.  

 
2.7. Výkup pozemku parc. č. 357/5  v k. ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s výkupem pozemku parc.č.357/5 
zahrada o výměře 461 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Františka Kudy, do 
vlastnictví města. Kupní cena výši  300,-Kč/m2 bude uhrazena  do 15 dnů ode dne doručení 
kupní smlouvy s doložkou o povolení vkladu vlastnického práva od příslušného katastrálního 
úřadu po skončení vkladového řízení. Náklady spojené s výkupem (správní poplatek za 
podání návrhu na vklad do KN) uhradí město.  

 
2.8.  Concentus Moraviae – návrh tříleté smlouvy  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření předložené smlouvy s ředitelem 
Mezinárodního centra slovanské hudby Brno, o. p. s. o přípravě a pořádání části 
Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE.  

 
2.10. Osvětlení v ulici ČSČK  



Usnesení: 
Rada města: 
1/ Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s panem Ivanem Durkem, IČ:114 89 634 na 
vybudování veřejného osvětlení v ulici ČSČK, za podmínky schválení financování v orgánech 
města.  

2/ Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 
RO č.32 – veřejné osvětlení v ulici ČSČK: 
Výdaje: 
- snížení položky č. 66 – Přechod pro chodce Tyršova-Čelakovského v částce 270.000 Kč 
- snížení položky č. 88 – PD sjezd do prům. zóny Šestisplav v částce 100.000 Kč 
- zařazení nové položky – Veřejné osvětlení v ulici ČSČK v částce 370.000 Kč  

 
2.9.   Program 7. mimořádného zasedání zastupitelstva města  

Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje program 7. mimořádného zasedání 
zastupitelstva města v předloženém znění.  

 


