Usnesení z 40. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 13.10.2008 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:
4.8.2. z 21. schůze RM – 19.11.2007
4.13. z 31. schůze RM – 12.05.2008
4.5.2. z 32. schůze RM – 26.05.2008
3.34. z 35. schůze RM – 21.07.2008
3.9.1. z 36. schůze RM – 11.08.2008
4.6., 4.17. z 37. schůze RM – 25.08.2008
2.1.2. z XXXII. schůze MRM – 09.09.2008
2.3., 2.5. z XXXIV. schůze MRM – 24.09.2008
4.4., 4.11., 4.5. z 39. schůze RM – 29.09.2008
4.21.1., 4.21.2., 4.22., 4.28. z 39. schůze RM – 29.09.2008
• vypouští ze sledování:
3.4.1. z 21. schůze RM – 19.11.2007
4.3. z 39. schůze RM – 29.09.2008
• další úkoly trvají.

3.1. Zpráva o připravenosti Domu dětí a mládeže, Komenského nám 495, Slavkov u Brna na
školní rok 2008/2009
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Domu dětí a mládeže, Komenského nám.
495, Slavkov u Brna ve školním roce 2008/2009 a vyslovuje kolektivu DDM poděkování za
všestrannou aktivní činnost.

3.2. Zpráva o připravenosti Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo nám. 107, Slavkov u Brna
na školní rok 2008/2009
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo
náměstí 107, Slavkov u Brna ve školním roce 2008/2009 a vyslovuje kolektivu MŠ Zvídálek
poděkování za aktivní přístup při zařizování nových prostor MŠ Zvídálek.

4.1. Žádost DDM o povolení čerpání rezervního fondu
Usnesení:
Rada města po projednání zprávy „Žádost DDM o povolení čerpání rezervního fondu“

schvaluje DDM čerpání částky do výše 72.000 Kč z rezervního fondu organizace na
vybavení nové kanceláře pro ředitelku a účetní.

4.2. Ceník služeb – kroužky
Usnesení:
Rada města schvaluje ceník služeb za kroužky ZŠ Komenského dle návrhu předloženého
ředitelem ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495.

3.3. Zpráva o připravenosti Základní umělecké školy Fr. France, Komenského nám. 525,
Slavkov u Brna na školní rok 2008/2009
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní umělecké školy Františka France,
Komenského náměstí 525, Slavkov u Brna ve školním roce 2008/2009 a vyslovuje kolektivu
ZUŠ Fr. France poděkování za jejich činnost.

4.3. Ceník služeb - DDM
Usnesení:
Rada města bere na vědomí výši zápisného do zájmových útvarů DDM Slavkov u Brna ve
školním roce 2008/2009.

4.4. Pronájem zámecké Černé kuchyně - průběžná zpráva k úkolu č. 5.3. z 39. řádné schůze
RM
Usnesení:
Rada města bere průběžnou zprávu na vědomí.

4.5. Dodatek č. 3 ze dne 13. 10. 2008 ke zřizovací listině Základní školy Slavkov u Brna,
Komenského náměstí 495, okres Vyškov, příspěvkové organizace
Usnesení:
Rada města bere tuto zprávu na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změnu
ve zřizovací listině Základní školy Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov,
příspěvkové organizace.

4.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na šk. rok 2008/09 základních škol zřizovaných
Městem Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá vedoucí finančního odboru dle možností
zapracovat finanční potřeby do rozpočtu roku 2009.

4.7. Časový a obsahový harmonogram konkurzního řízení na místo ředitele/ky ZŠ Slavkov u
Brna, Tyršova 977, okres Vyškov
Usnesení:
1. Rada města schvaluje časový a obsahový harmonogram konkurzního řízení na místo
ředitele/ky ZŠ Slavkov u Brna , Tyršova 977, okres Vyškov.
2. Rada města vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele/ky ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova
977, okres Vyškov s předpokládaným nástupem k 1. 2. 2009.
3. Rada města schvaluje navržený text veřejného oznámení konkurzu a ukládá finančnímu
odboru zveřejnit text inzerátu na úřední desce úřadu a v elektronické podobě na internetových
stránkách města Slavkova u Brna a na stránkách odboru školství Jihomoravského kraje.
4. Rada města jmenuje konkurzní komisi na obsazení funkce ředitele/lky ZŠ Slavkov u Brna ,
Tyršova 977, okres Vyškov v následujícím složení:
– člen určený zřizovatelem – předseda Ing. Jiří Doležel
– člen určený zřizovatelem
Ing. Barbara Macháčková
– člen určený ředitelem krajského úřadu Mgr. Věra Hlaváčová
– odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení Mgr. Vladimír Soukop
– pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace paní Marie Drápalová
– školní inspektor České školní inspekce Mgr. Anna Gabrielová
Mgr. Sylva Laštůvková
– člen školské rady
5. Rada města pověřuje RNDr. Hanu Kotíkovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není
členem konkurzní komise.

4.8. Stavba polního hnojiště v trati Povětrníky
Usnesení:
Rada města souhlasí s postupem uvedeným v předložené zprávě.

4.9. Věc: Návrh RO č. 27 - 28/2008
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí a doporučuje zastupitelstvu
města ke schválení:
RO č. 27 – dopravní značení:
Příjmy:
- zařazení nové položky – pokuty ve výši v částce 65.000 Kč
Výdaje:
- zařazení nové položky – dopravní značení – zákaz parkování vozidel nad 10 t ve výši 65.000
Kč
RO č. 28 – PD na víceúčelové hřiště - stadion:
Příjmy :
- zařazení nové položky - pokuty ve výši v částce 182.000 Kč
Výdaje :

- zařazení nové položky – PD na akci ,,Víceúčelové hřiště – sportovní stadion Slavkov u
Brna“ v částce 182.000 Kč

3.4. Návrh koncepce činnosti ZS-A
Usnesení:
1) Rada města bere návrh koncepce činnosti příspěvkové organizace Zámek Slavkov Austerlitz na vědomí.
2) Rada města ukládá řediteli Zámku Slavkov-Austerlitz předložit na příští schůzi rady města
v souladu s předloženou koncepcí návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města k rozdělení
jím řízené příspěvkové organizace.

4.10. Dodatek č.2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor – restaurace stadion
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje dodatek č. 2 k
nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor – restaurace stadion v předloženém znění.

4.11. Harmonogram privatizace bytového fondu v sídlišti Nádražní 1155 - 1156
Usnesení:
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a schvaluje časový harmonogram dílčích
úkonů směřujících k převodu vlastnictví bytových jednotek v sídlišti Nádražní čp.1155 –
1156.

4.12. Sídliště Nádražní 1153-1154 – výměna tepelného zdroje
Usnesení:
1. Rada města schvaluje výměnu tepelného zdroje ve 13 bytových jednotkách v sídlišti
Nádražní čp.1153-1154, Slavkov u Brna a použití finančních prostředků ke krytí této akce ve
výši 463.831 Kč z výdajové položky schváleného rozpočtu 2008 č.107 – bytové
hospodářství.
2. Rada města souhlasí s vystavením objednávky firmě Elektro Servis Karel Rotroekl,
Bezručova 1219, Slavkov u Brna, IČ 454 25 710 na montáž elektrického topení a rekonstrukci
rozváděčů v souladu s cenovou nabídkou ve výši 148. 510 Kč včetně DPH na sídlišti
Nádražní 1153-1154.
3. Rada města souhlasí s vystavením objednávky firmě Jaroslav Zouhar, Letonice 424, IČ
416 13 848, na dodávku 13 elektrokotlů v souladu s cenovou nabídkou ve výši 315. 321,50
Kč včetně DPH v sídlišti Nádražní 1153 –1154.

4.13. Jaroslava Silnicová, Fügnerova 109, uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
Usnesení:
Rada města schvaluje návrh „Uznání dluhu a dohody o splátkovém kalendáři“ se stávajícím

nájemcem bytu č. 2, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, Jaroslavou Silnicovou, v přiloženém
znění.

4.14. Sídliště Nádražní 1155-56 - opětovná žádost o snížení nájemného
Usnesení:
Rada města uznává zhoršení podmínek pro užívání bytů a společných prostor domu sídl.
Nádražní 1155-56 po dobu provádění jeho revitalizace a poskytuje všem nájemcům bytů
slevu z nájemného ve výši 25%, po dobu od 1.10. 2008 do 30.11.2008.

4.15. Výběr firmy na dodávku sanitárních prostředků
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na dodávku hygienických zásobníků a materiálu
pro potřeby MěÚ Slavkov u Brna s účinností od 1.1.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou bez zavazujících podmínek množstevních odběrů a výpůjček zásobníků s
firmou Ponteko s.r.o., Pod sídlištěm 1, 636 00 Brno, IČ: 276 92 655.

4.16. Oprava střechy radnice č.p.65 – dodatek ke smlouvě o dílo
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci: „Oprava střechy
budovy radnice č.p.65“ s firmou Střechy – 1. Slezská s.r.o., Svatopetrská 7, Brno, IČ: 253 40
689 ve výši 241.399 Kč.

4.17. Pozemky v lokalitě Sady Pod Oborou
Usnesení:
Rada města
1. Ukládá MěÚ a funkcionářům města jednat s vlastníky nepřístupných pozemků v lokalitě
Sady Pod Oborou o bezúplatném převodu částí jejich pozemků – pruhu v šíři 3 m do
vlastnictví města.
2. Ukládá MěÚ a funkcionářům města zahájit jednání s p.Komárkem o výkupu části jeho
pozemku pro komunikaci v lokalitě Sady Pod Oborou za cenu 400,-Kč/m2.

4.18. Beachvolleybalové kurty – koupaliště Slavkov
Usnesení:
Rada města ukládá finančnímu odboru předložit na jednání rady návrh financování nákladů na
projektovou dokumentaci „Úprava kurtů – beachvolleyball Slavkov u Brna“ ve výši 50.000
Kč.

4.19. Smlouva o přeložce NN se společností E.ON Distribuce, a.s. - ul. Pod Oborou

Usnesení nebylo přijato

4.20. Víceúčelové hřiště – sportovní stadion Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. arch. Liborem Novákem, Karpatská
272/1, 625 00 Brno, IČ: 757 87 466 na vypracování projektové dokumentace na akci:
„Fotbalové hřiště – sportovní stadion Slavkov u Brna“ za předpokladu schválení jeho
financování z prostředků rozpočtu města zastupitelstvem.

4.21. Zřízení věcných břemen pro manžele Polákovy, Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města nedává souhlas ke zřízení věcného břemene práva příchodu a příjezdu po
pozemku parc. č. 1038 v k. ú. Slavkov u Brna.

4.22. Výstavba bytového domu pro seniory - Polní
Usnesení:
Rada města bere na vědomí záměr společnosti BK TRADE, a.s., Kroupova 102a, 625 000
Brno, IČ: 277 25 294 týkající se výstavby domu pro seniory a pověřuje funkcionáře města
zahájit se společností jednání o možné spolupráci.

4.23. Dodatek ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě - Leitnerovi
Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření dodatku ke smlouvě o
budoucí směnné smlouvě ze dne 28. 6. 2005 s manželi Ing. Štěpánem a Ivetou Leitnerovými a
p. Slavojem Leitnerem v předloženém znění.

4.24. Prodloužení komunikace ul. Čelakovského
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o majetkovém vypořádání akce: „ Prodloužení
komunikace ul. Čelakovského“ s panem Slavojem Leitnerem s následujícími podmínkami:
město se bude podílet částkou uvedenou v textu zprávy na vybudované části komunikace s
tím, že splátkový kalendář dojednají funkcionáři města; město se nebude podílet na druhé,
zatím nedokončené části.

4.25. Žádost o vyslovení souhlasu s výstavbou fotovoltaické elektrárny
Usnesení:
Rada města nesouhlasí s užitím pozemků města v k.ú. Slavkov u Brna v lokalitách Kozí
Hory a Pod Spravedlností pro výstavbu fotovoltaické elektrárny.

4.26. Přehled podaných stížností na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2008
Usnesení:
Rada města bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za III. čtvrtletí roku
2008.

4.27. Stížnost na Auto RC Slavkov – modelářský klub
Usnesení:
Rada města ukládá funkcionářům města projednat předmět stížnosti s vedením Auto RC
Slavkov-modelářský klub.

4.28. Nájemní smlouva GIA – dodatek č. 3
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne
18.2.2000 mezi městem a GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s., se sídlem Slavkov u Brna, Na
golfovém hřišti 1, IČ: 634 95 201

4.29. Žádost občanského sdružení - doručování
Usnesení:
Rada města nevyhovuje žádosti přípravného výboru Občanského sdružení majitelů pozemků
Pod Zlatou Horou o možnost doručování korespondence sdružení na adresu podatelny
městského úřadu.

4.30. Napoleonské dny – smlouva s Davay Communications, s.r.o.
Usnesení:
1) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o realizaci a financování jednotlivých akcí u
příležitosti 203. výročí bitvy u Slavkova se společností DAVAY COMMUNICATIONS s.r.o.
v předloženém znění.
2) Rada města souhlasí s projednáním podmínek pro pořádání jarmarku na náměstí ve
Slavkově u Brna při příležitosti konání Vzpomínkových akcí v roce 2008 s p. Šedou.

4.31. Výstavba MŠ – lokalita Zlatá Hora sever
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí.

4.32. Víceúčelový sál ZUŠ Františka France Slavkov u Brna-výběr projektanta

Usnesení:
Rada města
1. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. arch. Markem Kuchtou, Křižanovice 189, 685
01 Bučovice, IČ: 761 14 783 na vypracování projektové dokumentace na akci: „Víceúčelový
sál ZUŠ Františka France Slavkov u Brna“, za předpokladu schválení financování dle
smluvních podmínek.
2. Ukládá finančnímu odboru předložit na nejbližší schůzi rady města návrh rozpočtového
opatření na financování projektové dokumentace dle bodu 1.

4.33. Prodej domu Lomená č.p.706-výběrové řízení
Usnesení:
1. Rada města jmenuje komisi pro posouzení nabídek na prodej domu Lomená č.p. 706,
Slavkov u Brna ve složení:
p. Radoslav Lánský-člen rady města
Mgr. Bohuslav Fiala-vedoucí odboru KT
Bc. Jitka Linhartová-vedoucí odboru BTH
2. Rada města ukládá jmenované komisi předložit na příští schůzi rady výsledek výběrového
řízení.

4.34. Výběrové řízení na dodavatele služeb k projektu Přijďte poznat víc-Slavkov-Austerlitz
Usnesení:
Rada města schvaluje:
1) vypsání poptávky na uspořádání výběrového řízení na dodavatele služeb k projektu
„Přijďte poznat víc-Slavkov-Austerlitz“.
2) oslovení následujících firem na předložení nabídek na uspořádání výběrového řízení na
dodavatele služeb k projektu „Přijďte poznat víc-Slavkov-Austerlitz“
a) Allowance, s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, IČ: 261 40 136
b) Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ: 262 98 163
c) Centrum regionálních služeb, s.r.o., Železná 689/7b, 619 00 Brno, IČ: 282 95 358
3) ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na dodavatele služeb
k
projektu „Přijďte poznat víc-Slavkov-Austerlitz“ ve složení: Ing. Barbara Macháčková, Ing.
Jiří Doležel, Mgr. Bohuslav Fiala.

4.35. Žádost o udělení souhlasu s výstavbou výrobny elektrické energie
Usnesení:
Rada města vydává souhlas města s výstavbou výrobny elektrické energie dle předložené
žádosti. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí vydávané dle zvláštních právních předpisů,
zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

