
Usnesení z 39. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 29.09.2008 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: 
4.13.2., 4.24. z 30. schůze RM – 28.04.2008 
4.10., 4.12.1., 4.12.2. z 34. schůze RM – 25.06.2008 
3.14., 3.17., 3.18., 3.20.1., 3.24., 3.35., 3.37. z 35. schůze RM – 21.07.2008 
3.1.1., 3.1.2.,3.14., 3.15., 3.16.2., 3.20., 3.25., 3.2.1., 3.2.2. z 36. schůze RM – 11.08.2008 
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 4.5., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15. z 37. schůze RM – 25.08.2008 
3.1., 3.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1., 4.3.2., 4.4.2., 4.6., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.15.1., 
4.15.4., 4.16., 4.21.2., 4.22.1., 4.22.2., 4.23. z 38. schůze RM – 01.09.2008 
2.1.1., 2.1.2., 2.2., 2.4.2.a, 2.4.2.b, 2.5., 2.6., 2.8. z XXX. schůze MRM – 04.09.2008 
2.1., 2.2.3. z XXXI. schůze MRM – 08.09.2008 
• další úkoly trvají  

   
3.1. Zpráva o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov na 
školní rok 2008/2009  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 
977, okres Vyškov ve školním roce 2008/2009. 
   

3.2.  Zpráva o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres 
Vyškov na školní rok 2008/2009  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, 
Komenského nám. 495, okres Vyškov ve školním roce 2008/2009.  

 
3.3. Ceník služeb základních škol  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje ceník služeb za pronájem tělocvičen ZŠ Komenského platný od 1. 9. 
2008 dle návrhu předloženého ředitelem ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495.  
2. Rada města schvaluje ceník služeb v ZŠ Tyršova dle návrhu předloženého pověřenou 
ředitelkou ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977 s platností od 1. 9. 2008.  

   

4.1. RO č. 23-26/2008  



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

RO č. 23 – příspěvek na péči: 
Příjmy: 
- zvýšení položky č. 35 – dotace ze SR na příspěvek péči  v částce 5.194.000 Kč 
Výdaje: 
- zvýšení položky č. 97 – příspěvek na péči v částce 5.194.000 Kč  

RO č. 24 – lesní hospodářství: 
Příjmy : 
- zařazení nové položky  - neinvestiční dotace ze SR na činnost lesního hospodářství pod UZ 
29008 v částce 43.800 Kč 
Výdaje : 
-  zařazení nové položky - lesní hospodářství pod UZ 29008 v částce 43.800 Kč  

RO č. 25 – volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR: 
Příjmy : 
- zařazení nové položky  - neinvestiční dotace ze SR na volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 
Senátu Parlamentu ČR pod UZ 98193 v částce 165.000 Kč  
Výdaje : 
- zařazení nové položky - volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR pod 
UZ 98193 v částce 165.000 Kč  

RO č. 26 – sociálně právní ochrana dětí: 
Příjmy :  
- zařazení nové položky  –  dotace ze SR na sociálně právní ochranu o 439.600 Kč pod UZ 
98216  
Výdaje : 
- zvýšení položky – Městský úřad o 439.600 Kč pod UZ 98216  

 
4.2. Zásahový dopravní automobil  

Usnesení: 
1) Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a zprávu odkládá. 
2) Rada města ukládá MěÚ uplatnit požadavek na pořízení zásahového vozidla pro SDH při 
projednávání rozpočtu města na rok 2009.  

 
4.3. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor – restaurace stadion  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy tuto odkládá a ukládá MěÚ doložit dopady uvedeného 
zápočtu do rozpočtu města pro rok 2008.  

 
4.4.  Závěry prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2008 ze škol a školských 
zařízení zřizovaných Městem Slavkov u Brna  



Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy ukládá MěÚ zajistit následující: uvedené položky 
kategorizovat (BOZP, ostatní), stanovit priority, nacenit je a podat návrh řešení.  

   

   

4.5.  Příspěvek pro svaz zahrádkářů  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje poskytnutí příspěvku 
pro Český zahrádkářský svaz ve výši 8.640 Kč z položky propagace města na zajištění 
uspořádání výstavy ovoce a zahrádkářských výpěstků v roce 2008.  

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

Usnesení: 
1. Rada města ukládá ZS-A a odboru ŽP, úseku státní památkové péče, připravit žádost o 
finanční podporu z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na projekt v oblasti 
památkové péče s názvem „Obnova dřevěného barokního altánu“. 
2. Rada města ukládá ZS-A připravit návrh ochrany restaurovaného dřevěného barokního 
altánu před vandalismem.  

 
4.7.  Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci na rozšíření zabezpečení CCTV v 
prostorách zámku  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu z Ministerstva kultury ČR na 
pokračování rozšiřování kamerového zabezpečení CCTV slavkovského zámku. 
2. Rada města ukládá Zámku Slavkov – Austerlitz připravit a podat předmětnou žádost v 
daném termínu.  

 
4.8.  Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt „Stavebně historický průzkum 
objektu zámku ve Slavkově u Brna“  

Usnesení:  
1. Rada města souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtových prostředků 
Jihomoravského kraje na projekt v oblasti památkové péče s názvem „Stavebně historický 
průzkum objektu zámku ve Slavkově u Brna“. 
2. Rada města ukládá odboru  ZS-A a odboru ŽP, úseku státní památkové péče, připravit a 
podat předmětnou žádost v daném termínu.  

 
4.9.  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy se zapracovanou změnou zastoupení  



Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu uzavřené dne 30.4.2002 se 
zapracovanými změnami následovně : 
1. Zastoupení VZP ČR (osoba jednající jejím jménem) se mění takto: 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
 se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 
 zastoupená JUDr.Antonínem Jízdným, ředitelem Krajské pobočky pro Jihomoravský kraj,    
Benešova 10, 659  Brno, 
 Kontaktní osobou ve věci plnění smlouvy je Vítězslav Navrátil, vedoucí provozního 
oddělení   Krajské pobočky pro Jihomoravský kraj. 
2. Nájem se sjednává od 1.1.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  

 
4.10. Žádost o schválení stavebních úprav v bytě, sídliště Nádražní 1156, byt č. 4, nájemce 
Božena Štrofová  

Usnesení:     
Rada města schvaluje provedení stavebních úprav v bytě č.4, Nádražní 1156, jehož nájemcem 
je paní Božena Štrofová. Úpravy spočívají ve vybourání stávající vany a její nahrazení 
sprchovým koutem včetně nových rozvodů – jedná se o opravu. Stavební úpravy budou plně 
hrazeny nájemcem.  

 
4.11. Žádost o pronájem nebytových prostor – Jiří Horáček – Ginko centrum  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 203 ve II. NP 
budovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna s panem Jiřím Horáčkem,  od 1. 10. 2008 na 
dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok a kauci ve výši tříměsíčního 
nájemného.  

 
4.12.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a ANAH K+R 
s.r.o. Křenovice na akci „Odbahnění záchytného rybníku“  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o „Odbahnění záchytného rybníku“ s 
celkovou hodnotou díla 70.000 Kč včetně DPH a ukládá MěÚ připravit návrh rozpočtového 
opatření.  

 
4.13.  Žádost Moravského rybářského svazu, MO Slavkov u Brna o finanční příspěvek  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku MO 
Moravského rybářského svazu Slavkov u Brna, IČ: 005 57 251 ve výši 80.000 Kč z rozpočtu 
města – položky č. 10 odboru ŽP a ukládá MěÚ připravit návrh rozpočtového opatření.  

 
4.14. Prodloužení smlouvy o spolupráci  



Usnesení: 
Rada města souhlasí s prodloužením smlouvy o spolupráci se společností SEPES MEDIA 
spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930 na umístění oplocení  na pozemku p.č. 70 
v k.ú. Slavkov u Brna (proluka ul. Husova)  a provozování reklamy na ploše oplocení na dobu 
tří let formou dodatku č. 1  ke smlouvě o spolupráci ze dne 24.10.2005.  

 
4.15. Povolení vrtných prací na pozemcích ve vlastnictví města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města dává souhlas akciové společnosti GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno, 
IČ 46344942 k provedením  a umístění vrtaných sond na pozemcích města  p.č. 2790 a p.č. 
2733/ 12 v k.ú. Slavkov u Brna v rámci projektu „EMP s.r.o. - přadsanační doprůzkum a 
projektová dokumentace sanačního zásahu“  

   

 
4.16. Výběr dodavatele na akci „Zámek Slavkov – Austerlitz“  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí 
2. Rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na akci: „Přístupová komunikace a parkoviště k zámku 
Slavkov – Austerlitz“ je nabídka společnosti IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno, 
IČ: 253 22 257 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s uvedenou společností.  

 
4.17. Žádost o povolení výstavby odstavné plochy na pozemku p.č. 1744 v k.ú. Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Dává souhlas paní Janě Hlavové vybudovat před svým RD na ulici Čelakovského ve 
Slavkově u Brna na pozemku ve vlastnictví města Slavkova u Brna p.č. 1744 přístupový 
chodník a odstavnou plochu pro  osobní vozidlo dle předloženého návrhu.  

 
4.18. Víceúčelový sál ZUŠ Františka France Slavkov u Brna – příprava výběrového řízení na 
projektanta  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Souhlasí s přípravou žádosti o dotaci na akci: „Víceúčelový sál ZUŠ Františka France 
Slavkov u  Brna“. 
2. Souhlasí s okruhem projektantů, kteří budou osloveni pro podání nabídek na zpracování 
projektové dokumentace včetně rozpočtu na akci: „Víceúčelový sál ZUŠ Františka France 
Slavkov u  Brna“. 
-     Ing. arch. Marek Kuchta, Křižanovice 189, 685 01 Bučovice, IČ:761 14 783 



- Ing. arch. Ivona Zálesníková Navrátilová, Kšírova 166/187, 619 00 Brno, IČ: 670 56 792 
- Ing. Miroslav Bílek, Sokolovská 700, 685 01 Bučovice, IČ: 723 92 487  

 
4.19. Souhlas se zřízením věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s. – „SB-4607-411“ 
Slavkov, Jiráskova - rozšíření I. 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 na pozemku 
parc. č. 3188/2  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.  

 
4.20. Souhlas se zřízením věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s. – Slavkov, rozšíření 
kabelové sítě v ulici Slovanská  

Usnesení: 
Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy zřízení práva odpovídajícího  věcnému břemenu 
na umístění nového kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1805/1; 2020/3; 2022/2; 
2026; 3789 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. 
4.21. Smlouva o přeložce NN se společností E.ON Distribuce, a.s.  

Usnesení: 
Rada města  
1.    Ukládá MěÚ předložit radě města položkové členění přeložky zařízení distribuční 
soustavy č. Z100829731.  
2. Ukládá FO předložit na příští jednání rady města návrh financování dle smluvních 
podmínek předložené smlouvy.  

 
4.22. Instalace dopravního značení zákazu parkování vozidel nad 10 t ve městě  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Ukládá FO MěÚ Slavkov u Brna připravit na nejbližší zasedání RM rozpočtové opatření na 
zajištění finančních prostředků k úhradě nákladů na instalaci dopravního značení pro 
vymezení zóny zákazu parkování vozidel nad 10 t ve městě ve výši 65.000 Kč vč. DPH.  

 
4.23. Komunitní plán sociálních služeb – smlouva o dílo  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení „Analýzy potřeb veřejnosti a 



uživatelů sociálních služeb cílové skupiny rodiny s dětmi ve spádovém území Slavkova u 
Brna“.  

 
4.24. Zpráva o činnosti Městské policie Slavkov u Brna – za prvního půl roku působení  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti 
Městské policie Slavkov u Brna za prvního půl roku působení.  

 
4.25. Dacia Logan MCV 1,4 MPi 75 k Ambiance+  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje pořízení vozu 
Dacia Logan Ambiance+ 1,4 MPi (5-místná) pro městskou policii s firmou OPPORTUNITY, 
spol. s r.o, Sedláčkova 10, Brno-Líšeň v pořizovací hodnotě 274.900 Kč včetně DPH,  která 
zahrnuje i příslušenství (polepy, maják a dělící příčka kufru).  

 
4.26.  Informace – vlajka EU  

Usnesení: 
Rada města bere informaci na vědomí a předkládá ji v jednání zastupitelstva města.  

 
4.27. Žádost o uspořádání humanitární sbírky  

Usnesení: 
Rada města nesouhlasí s uspořádáním humanitární sbírky. Důvodem je, že v letošním roce již 
sbírka ve městě proběhla.  

4.28.  Víceúčelové hřiště – sportovní stadion Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ukládá finančnímu odboru předložit na nejbližší jednání rady města návrh 
rozpočtového opatření na financování projektové dokumentace na akci „Víceúčelové hřiště – 
sportovní stadion Slavkov u Brna“.  

Ostatní:  

 
5.1. Jmenování vedoucího odboru investic a rozvoje MěÚ  

Usnesení:  
Rada města na základě doporučení výběrové komise jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Ing. 
Petra Lokaje vedoucím odboru investic a rozvoje s účinností od 1.11.2008.  

 
5.2. Odvolání členů Komise pro sport a volný čas  



Usnesení:  
Rada města odvolává na vlastní žádost paní Marcelu Ehrenbergerovou a Mgr. Petra Šafáře z 
Komise pro sport a volný čas.  

 
5.3. Ukončení pronájmu Zámecké Černé kuchyně  

Usnesení:  
Rada města bere na vědomí ukončení pronájmu Zámecké Černé kuchyně p. Milanem 
Hrazdílkem a ukládá řediteli ZS-A zveřejnit záměr pronájmu prostor Zámecké Černé 
kuchyně.  

 


