
Usnesení z 41. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 23.10.2008 v 17:00 
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: 
4.8. z 30. schůze RM – 28.04.20008 
4.23.2. z 34. schůze RM – 25.06.20008 
3.3. z 36. schůze RM – 11.08.2008 
4.8., 4.21. z 37. schůze RM – 25.08.2008 
4.7. z 38. schůze RM – 01.09.2008 
4.6.2., 4.12., 4.14., 4.23., 5.3. z 39. schůze RM – 29.09.2008  
2.1. z XXXV. schůze MRM – 10.10.2008 
4.7., 4.12.2., 4.12.3., 4.13., 4.18., 4.20., 4.30., 4.32.2., 4.33., 4.34.1., 4.24.2. z 40. schůze RM 
– 13.10.2008 
• vypouští ze sledování: 
4.46. z 29. schůze RM – 15.04.2008 
4.5. z 38. schůze RM – 01.09.2008  
• další úkoly trvají.  

   

3.1. Rozbory hospodaření města za III. Q roku 2008-hlavní činnost  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

 
3.2.  Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí 2008  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu: „Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za III. 
čtvrtletí 2008“ a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.  

 
4.1. Rozdělení příspěvkové organizace Historické muzeum na dva samostatné právní subjekty 
– revokace usnesení X. ZM z roku 2005  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení revokace usnesení X. ZM konaného 
dne 21.3.2005 (uvedeno pod bodem 4.4.) ve věci rozdělení příspěvkové organizace Historické 
muzeum ve Slavkově u Brna na dva samostatné právní subjekty v tom smyslu, že se toto 
rozhodnutí ruší.  

   



 
4.2. Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci na rozšíření zabezpečení CCTV čínského 
altánu v zámeckém parku  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu z Ministerstva kultury ČR na  
zabezpečení čínského altánu  CCTV. 
2. Rada města ukládá Zámku Slavkov – Austerlitz připravit předmětnou žádost v daném 
termínu.  

 
4.3 Návrh rozpočtu roku 2009 - městská policie  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a ukládá FO zařadit do návrhu 
rozpočtu roku 2009 variantu č. 1.  

 
4.4. Příspěvek pro ŘKF  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Příspěvek pro Římskokatolickou farnost – oprava varhan“ 
bere její obsah na vědomí a ukládá FO předložit na mimořádné zasedání zastupitelstva 
rozpočtové opatření č. 33 na zajištění financování uvedeného příspěvku pro 
Římskokatolickou církev Slavkov u Brna na opravu varhan ve výši 43.200 Kč.  

 
4.5.  Žádosti církví o příspěvek  na opravy nemovitostí na území města Slavkova u  
Brna.  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna nedává souhlas k poskytnutí příspěvku na opravu 
církevních objektů na území města ve vlastnictví Náboženské obec Církve československé 
husitské ve Slavkově u Brna a Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Heršpicích. 
2. Rada města Slavkov u Brna ukládá městskému úřadu zapracovat do rozpočtu města na rok 
2009 položku na krytí příspěvků města na obnovu církevních objektů na území města 
Slavkova.  

 
4.6.  Změna  nájemce na poliklinice ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
1.  Rada města souhlasí  s ukončením  smlouvy o nájmu nebytových prostor k datu 
31.10.2008  v objektu pronajímatele Poliklinika Slavkov u Brna, Malinovského 551, Slavkov 
u Brna ze dne 3.11.1997, ve znění pozdějších dodatků se Zdeňkem Krčmářem, IČ: 48900273. 
2.  Rada města souhlasí  s ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor k datu 31.10.2008 v 
objektu pronajímatele Poliklinika Slavkov u Brna, Malinovského 551, Slavkov u Brna ze dne 
3.11.1997, ve znění pozdějších dodatků s Milanem Košťálem, IČ: 48900281. 
3.  Rada města souhlasí  s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2/2008  k datu 
31.10.2008 v objektu pronajímatele Poliklinika Slavkov u Brna, Malinovského 551, Slavkov 



u Brna s Ivo Vojtasem,  IČ: 48900346. 
4.  Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č.4/2008 k datu 
31.10.2008 v objektu pronajímatele Poliklinika Slavkov u Brna, Malinovského 551, Slavkov 
u Brna s Milanem Kreutzerem, IČ:46986049. 
5.  Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy  o nájmu nebytových prostor s firmou SANIT-
K, s.r.o. se sídlem Rybníček 1, Vyškov, na pronájem 2 garáží a dispečerské místnosti v 
objektu polikliniky, Malinovského 551, Slavkov u Brna s účinností od 1.11.2008 a sazbou 
400,- Kč/m2/rok za garáž a sazbou 900,- Kč/m2/rok za dispečerskou místnost.  

 
4.7. Žádost o prodloužení doby nájmu bytu č. 8 na ulici Bučovická 187, Slavkov u Brna     

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19.10.2005 na 
pronájem bytu č. 8, Bučovická 187, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Danou Maradovou, 
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do 30.9.2011.  

4.8.  Souhlas se zřízením věcného břemene pro  E.ON Distribuce, a.s. – „SB-4607-465, 
Slavkov, rozšíření Jiráskova II. kabel NN“  

Usnesení: 
Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího  věcnému břemenu na umístění nového kabelového vedení NN kabelových 
skříní a jednoho podpěrného bodu včetně venkovního izolovaného vedení NN na pozemcích 
parc. č. 1494/4; 1494/1; 1551/1 a 1550  v katastrálním území Slavkov u Brna se společností 
E.ON Distribuce, a.s., sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 26078198 
zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ: 25733591 v předloženém znění.  

 
4.9.  Souhlas se zřízením věcného břemene pro  E.ON Distribuce, a.s. – „Slavkov 
ul.Slovákova p.č.760/1 Zrotal“  

Usnesení:  
Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího  věcnému břemenu na umístění nového kabelového vedení NN na pozemku 
parc. č. 760/4  v katastrálním území Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s., 
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 26078198 zastoupenou E.ON Česká 
republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591 v 
předloženém znění.  

 
4.10.  Žádost o upravení dodatku k NS – pronájem části pozemku parc. č. 1089/9 u restaurace 
na stadionu  

Usnesení: 
Rada města dává souhlas ke změně nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor – restaurace 
stadion ze dne 23. 8. 2007 tak, že doba nájmu části pozemku parc. č. 1089/9 (restaurační 
zahrádky) bude shodná s dobou nájmu nebytových prostor – restaurace stadion, tj. do 1. 10. 
2012.  



 
4.11. Ukončení užívání  pozemku  v lokalitě Nádražní  

Usnesení: 
Rada města:  
1. Ukládá odboru IR projednat s uživateli pozemku parc.č. 2847/1 v k .ú. Slavkov u Brna 
ukončení nájemních smluv dohodou ke dni  31. 01. 2009.  
2. Pro případ, že nedojde k uzavření dohody podle odst. 1, schvaluje výpověď nájemních 
smluv na uvedený pozemek. 
4.12. Cyklostezka Slavkov u Brna - Hodějice  

Usnesení:     
Rada města ukládá odboru IR pokračovat na přípravě realizace projektu: „Cyklostezky 
Slavkov u Brna – Hodějice“ dle varianty č.1, v intencích uvedených ve zprávě.  

 
4.13. Přeložka silnice II/416 a přístupové komunikace do průmyslové zóny jihozápad – 
informace  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou informaci na vědomí. 
2. Schvaluje zařazení částky 200.000 Kč  na PD akce „Sjezd do průmyslové zóny Šestisplav“ 
do návrhu rozpočtu roku 2009.  

 
4.14.  Komise pro posouzení záměru výstavby v lokalitě Zelnic  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Jmenuje komisi pro posouzení záměru výstavby bytových domů v lokalitě Zelnice 
investora M Plus, s.r.o., 28. pluku 9/624, 101 00 Praha 10. Členové komise: Ing. arch. 
Antonín Havlíček, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Petr Lokaj. 
2. Ukládá funkcionářům města projednat zřízení  a náplň komise, která se bude zabývat 
rozvojem města.  

 
4.15.  Sběrné hnízdo na ulici Polní  

Usnesení: 
1) Rada města nesouhlasí s navrhovaným řešením a ukládá odboru ŽP zajistit přemístění 
stávajících pěti kontejnerů umístěných na parkovišti JMB v ul. Polní ke stávajícímu sběrnému 
místu kontejnerů u „haly chovatelů“. Důvodem je stávající umístění kontejnerů na pozemku, 
který nevlastní město. 
2) Rada města ukládá odboru ŽP zajistit rozšíření počtu kontejnerů na sběrném místě u „haly 
chovatelů“ o další dva.  

 
4.16. Nabídka na zakoupení medailí – Mohyla míru – Austerlitz  o. p. s.  



Usnesení: 
Rada města schvaluje nákup pamětních medailí od společnosti Mohyla míru – Austerlitz o. p. 
s. v počtu 20 ks.  

 
4.17. Žádost o příspěvek a nabídka propagace města – DVD Domenico Martinelli  

Usnesení: 
Rada města ukládá funkcionářům města projednat finanční zajištění příspěvku na projekt 
vytvoření DVD s názvem „Pocta Domenicu Martinellimu“ formou sponzorských příspěvků a 
darů.  

   

   

4.18. Vzpomínkové akce 2008 – pořádání jarmarku  

Usnesení: 
Rada města schvaluje pořádání jarmarku na náměstí ve Slavkově u Brna při příležitosti konání 
Vzpomínkových akcí v roce 2008 p. Janem Šedou, zastupujícím firmu Kovolitectví s. r. o., 
Kostelec nad Orlicí, IČ: 259 94 235.  

 
4.19. Závěry prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2008 ze škol a školských 
zařízení zřizovaných Městem Slavkov u Brna (bez základních škol)  

Usnesení: 
Rada města bere zprávu o závěrech prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 
2008 ze  školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov u Brna na vědomí.  

 
4.20. Návrh mimořádných odměn pro ředitele 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.  

 
4.21. Oznámení o uzavření provozu MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí omezení provozu pouze na MŠ Malinovského ve dnech 22. a 23. 
12. 2008 a  uzavření provozu MŠ Zvídálek v termínu od 29. 12. 2008 do 2. 1. 2009 včetně.  

 
4.22. Zápisy školských rad  



Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zápisy č. 1, 2/2008 z jednání Školské rady Základní školy 
Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov a zápisy č. 1, 2/2008 z jednání Školské 
rady Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov.  

 
4.23. Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín  

Usnesení: 
Rada města ukládá MěÚ projednat uvedenou žádost při tvorbě rozpočtu města Slavkova u 
Brna pro rok 2009.  

 
4.24. Dopis-žádost Národního divadla Brno-zahájení spolupráce  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s novým projektem Národního divadla Brno na svoji  prezentaci a 
pověřuje Ing. Barbaru Macháčkovou součinností s Národním divadlem Brno v uvedené věci.  

4.25. Zápis z jednání Komise pro sport a volný čas  

Usnesení: 
Rada města bere zápis č. 7/2008 z jednání Komise pro sport a volný čas na vědomí a ukládá 
MěÚ zajistit informovanost této komise v požadovaných věcech.  

 
4.26. Radka Májková – řešení stávajícího stavu, vymáhání pohledávek  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s firmou CCB credit,s.r.o., Přívrat 30, 
616 00 Brno, IČ: 279 14 348 na zastupování města při výkonu osobních návštěv dlužníka a 
inkasa dlužných částek Radky Májkové, za odměnu ve výši 30% z částky, kterou uhradí 
dlužník na úhradu pohledávky.   

Ostatní:  

5.1. Vzpomínkové akce 2008  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s úhradou faktury za dílčí plnění Vzpomínkových akcí 2008.  

 
5.3. TSMS – Plán zimní údržby místních komunikací 2008/2009  

Usnesení: 
Rada města vydává v předloženém znění nařízení města, kterým se stanoví příloha nařízení 
města č. 6/2004 – Plán zimní údržby místních komunikací 2008/2009.  

 


