
Usnesení z XXX. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 04.09.2008 v  
15:30 hodin v kanceláři starosty města Slavkova u Brna  

   

   

2.1. Privatizace části bytového fondu ve vlastnictví města, prodej bytů v sídlišti Nádražní č.p. 
1153-1158  

Usnesení: 
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit "Pravidla pro prodej obecních bytů v 
domech na sídl. Nádražní č.p. 1153 až č.p.1158", ve znění dle přílohy s tím, že v čl. IV, odst. 
1) se ruší ustanovení pod písm. B) a v ustanovení pod písm.C) téhož odstavce se doplní za 
text „od 1.1.2000“ doplňující text „do 1.9.2008“.  
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit záměr privatizace bytů v domech na 
sídlišti Nádražní č.p. 1155 a č.p. 1156 podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném 
znění, tj. prodejem jednotlivých bytů oprávněným nájemcům, neprodleně po jejich zápisu    
do katastru nemovitostí.   
     

2.2. RO č. 19, 20, 22/2008  

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

RO č.19  –  Přístupové komunikace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz: 
Příjmy :  
- Zařazení nové položky  –  převod z VHČ ve výši 996.000 Kč  
Výdaje : 
- Zařazení nové položky – přístupová komunikace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz 
ve výši 996.000 Kč  

RO č.20  –  ZŠ Tyršova – Víceúčelové sportoviště: 
Příjmy :  
- Zařazení nové položky  –  převod z VHČ ve výši 3.312.000 Kč  
Výdaje : 
- Zařazení nové položky – ZŠ Tyršova – Víceúčelové sportoviště ve výši 3.312.000 Kč  

RO č.22  –  střecha MěÚ: 
Příjmy :  
- Zvýšení položky č.2 – daň z příjmů fyzických osob ze SVČ v hodnotě 57.000 Kč  
Výdaje : 
- Zvýšení položky č.63  –  střecha MěÚ ve výši 177.000 Kč 
- Snížení položky č. 65  -  VO Koláčkovo nám. – přípolož II. etapa  ve výši 120.000 Kč  

 
2.3. Prodej pozemků v lokalitě Nádražní  



Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

 
2.4. Směna pozemků v lokalitě Zelnice – východ   

Usnesení: 
Rada města  
1. souhlasí s navrženým umístěním pozemku určeného ke směně podle smlouvy o smlouvě 
budoucí s p.Ivanem Smutným ze dne 14. 5. 2004, pozemek bude geometrickým plánem 
oddělen a zůstane označen jako parc. č. 354/12 o výměře 606 m2; 
2. doporučuje zastupitelstvu města: 
a) zavázat se, že po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru směny částí pozemků parc. č. 
375/37 a 3750/38 v k. ú. Slavkov u Brna na svém nejbližším následujícím zasedání dá souhlas 
k uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě ze dne 28. 6. 2005 s manž. Ing. 
Štěpánem a Ivetou Leitnerovými, kterým se směňované pozemky města změní na část 
pozemku odpovídající výměry z parcel  č. 3750/37 a 3750/38 v  k. ú. Slavkov u Brna,  lokalita 
Zlatá Hora; 
b) dát souhlas ke směně  pozemku parc. č. 354/11 o výměře 606 m2 a části pozemku parc. č. 
354/12 o výměře cca 350 m2 (tato část bude geometrickým plánem z parcely č. 354/12 
oddělena a přisloučena k parcele č. 354/11, takže předmětem směny bude jedna parcela 
označená č. 354/11) z  vlastnictví města  za dvě části pozemku parc. č. 354/10   o celkové 
výměře cca 956 m2 z vlastnictví p. Martina Doubka a M plus, s.r.o., Dvacátého osmého pluku 
624/9, Praha 10. Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena geometrickým plánem.  
   

2.5. Prodej pozemku parc. č. 357/6 zahrada o výměře 446 m2 v k. ú. Slavkov u Brna  

Usnesení:  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s prodejem pozemku parc. č. 357/6 
zahrada o výměře 446 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví společnosti 
KALÁB - stavební firma, spol. s r.o., sídlem Vídeňská 15, 639 00 Brno. Kupní cena ve výši 
167.250 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy; náklady spojené s prodejem uhradí 
kupující.  

 
2.6. Výběr  dodavatele akce: Revitalizace polikliniky ve Slavkově u Brna – I. etapa  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na akci „Revitalizace polikliniky ve Slavkově u Brna-
I.etapa“ je nabídka firmy REISTAV s.r.o., Slovanská 340, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 269 17 
289  s cenou  13.321.360  Kč vč. DPH a dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo s touto 
firmou.   

 
2.7. Výběr projektanta – výstavba víceúčelového hřiště – sportovní areál  



Usnesení: 
Rada města: 
1. Souhlasí s přípravou žádosti o dotaci na akci: „Víceúčelové hřiště - sportovní areál Slavkov 
u  Brna“. 
2. Souhlasí s navrženým okruhem projekčních ateliérů, které budou osloveny pro podání 
nabídek na zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu.   

 
2.8. Návrh plánovací smlouvy  na zajištění propojení komunikace a IS ulic Jiráskova – 
Tyršova ve Slavkově u Brna  

Usnesení:  
Rada města po projednání zprávy a seznámení s textem plánovací smlouvy mezi městem 
Slavkov u Brna a společností SKR stav, s.r.o. doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k 
jejímu uzavření.   

 
2.9. Oprava střechy budovy radnice čp. 65  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Souhlasí s navrženým postupem opravy střechy radnice čp. 65.  

 
2.10. Žádost o povolení výjimky-ZŠ Komenského  

Usnesení: 
Rada města bere zprávu ředitele školy na vědomí a uděluje výjimku pro školní rok 2008 / 
2009 z počtu žáků ze současných 30 na 34.   

 


