
Usnesení z 38. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 01.09.2008 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. - 37. 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: 
4.18. z 31. schůze RM – 12.05.2008 
3.12.2. z 35. schůze RM – 21.7.2008 
3.18.1. z 36. schůze RM – 11.08.2008 
2.1., 2.2. z XXIX. schůze MRM – 20.08.2008 
4.7., 4.9., 4.16. z 37. schůze RM – 25.08.2008 
• vypouští ze sledování: 
4.7. z 21. schůze RM – 19.11.2007 
4.11.1 z 30. schůze RM – 28.04.2008 
3.16. z 35. schůze RM – 21.7.2008 
3.8. z 36. schůze RM – 11.08.2008 
• další úkoly trvají 
   
     
3.1. Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2008  

Usnesení: 
Rada města bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města ke konci 
měsíce srpna 2008 na vědomí a předkládá ji v jednání řádného zasedání zastupitelstva města.  

 
3.2.  Návrh rozborů hospodaření města Slavkova u Brna za I. pololetí roku 2008 – doplnění  

Usnesení: 
Rada města předkládá zastupitelstvu města rozbory hospodaření města za I. pololetí roku 
2008 v doplněném znění.  

 
4.1. Návrh koncepce činnosti ZS-A  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

 
4.2. RO č. 2/2008  

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

1) následující RO 
RO č.2/2008 – auto pro městskou policii 



Příjmy: 
        zařazení nové položky – pokuty v hodnotě 275.000 Kč 
Výdaje:  
zvýšení  položky  – městská policie ve výši 275.000 Kč  

2) pořízení osobního automobilu značky Dacia Logan Ambiance+ 1,4 MPi, pro městskou 
policii přímým nákupem v pořizovací hodnotě 274.900 Kč včetně DPH (přímý nákup včetně 
polepů, majáku a dělící příčky kufru).  

 
4.3. RO č. 16-21/2008  

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

RO č. 16 – propagace města: 
Příjmy :  
-     zvýšení položky č.2 – daň z příjmů fyzických osob ze SVČ v hodnotě 93.000 Kč 
Výdaje: 
-     zvýšení položky č. 114  –  propagace města ve  výši 93.000 Kč  

RO č. 17  – dotace z rozpočtu JMK na komunitní plánování: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky  - dotace z rozpočtu JMK na komunitní plánování pod UZ 00434 v 
částce 70.000 Kč 
Výdaje: 
- zvýšení položky č.103 – komunitní plánování ve výši 70.000 Kč.  

RO č.18  –  příspěvek na žáka: 
Příjmy: 
- zvýšení položky č.39 – dotace od obcí na školství ve výši 2.200 Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky – rezerva o částku 2.200 Kč  

RO č.21  –  účelové příspěvky: 
Výdaje : 
- zařazení nové položky – ZŠ Komenského – účelový příspěvek pro kroužek Glitter Stars ve 
výši 39.000 Kč  
- zařazení nové položky – DDM – účelový příspěvek pro kroužek basketbalu a šachový klub 
ve výši 14.000 Kč  
- snížení položky č. 29 – příspěvky na činnost mládeže - ve výši 53.000 Kč  

2) Rada města odkládá RO č. 19/2008 a RO č. 20/2008 a ukládá MěÚ upřesnit potřebnost 
čerpání finančních prostředků na dofinancování investičních akcí: přístupové komunikace a 
parkoviště k Zámku Slavkov – Austerlitz a ZŠ Tyršova – víceúčelové sportoviště, v roce 
2008.  

 
4.4.  Pohledávky byty, uznání dluhu  



Usnesení: 
1. Rada města bere na vědomí zprávu o stavu vymáhání pohledávek, které vznikly z důvodu 
nezaplaceného nájemného a záloh na úhradu služeb spojených s užíváním bytů ve vlastnictví 
města k datu 06.2008 a informaci o placení poplatku z prodlení v případě nezaplacení do pěti 
dnů po splatnosti.  
2. Rada města schvaluje návrhy „Uznání dluhu a dohody o splátkovém kalendáři“, sepsané s 
Petrem Pilátem a s Irenou Hrdovou, v přiloženém znění.  

 
4.5.  Výpovědi a zánik nájmu bytů  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s výpovědí nájmu bytů bez přivolení soudu podle § 711 odst. 2), písm. b) 
občanského zákoníku v platném znění nájemcům bytů č. 2 na ul. Fügnerova 109 a č. 5  na ul. 
Litavská 1498 ve Slavkově u Brna, neboť nezaplatili nájemné a úhradu za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu.  

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

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá a ukládá odboru BTH zpracovat do "Pravidel pro prodej obecních 
bytů v domech na sídl. Nádražní č.p. 1153 až č.p.1158" připomínky členů rady města.  

 
4.7.  Závlahový systém manželů Cigánkových na ulici Jiráskova ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s vydáním předběžného souhlasu k umístění rozvodů závlahového 
systému manželů Cigánkových v pozemku ve vlastnictví města Slavkova u Brna p.č. 1480 v 
k.ú. Slavkov u Brna v trase dle předložené situace. V případě, že stavba závlahového systému 
nebude odborem stavebního a územně plánovacího úřadu povolena, pozbývá tento souhlas 
platnost.  

 
4.8.  Nabytí pozemku pod komunikací v ulici Topolová od ÚZSVM 
Usnesení:  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s nabytím pozemku parc. č. 2912/4  
zahrada o výměře 67 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR  – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do  vlastnictví města formou bezúplatného převodu.  

 
4.9.  Prodej části  pozemku parc. č. 1349/266 v k. ú. Nížkovice  

Usnesení: 
Rada města: 
1. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby „I/54 Heršpice, křižovatka“ na 
části pozemku parc. č. 1349/266 v k. ú. Nížkovice  a se vstupem na pozemek parc. č. 
1349/266 v k. ú. Nížkovice pro investora stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 



56, 145 05 Praha 4, zastoupené Ing.Pavlem Kremitovským, ředitelem ŘSD ČR, Správa Brno, 
Šumavská 33, 656 00 Brno; 
2. souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 1349/266 orná půda v k. ú. 
Nížkovice.  

 
4.10. Směna pozemků  s p. Vítem Mikeskou – roh ulic Čelakovského a Slovanská  

Usnesení:     
Rada města doporučuje  zastupitelstvu města dát souhlas se směnou části pozemku parc. č. 
1787/30 v  k. ú. Slavkov u Brna o předpokládané výměře cca 69 m2 z vlastnictví města za 
část pozemku parc. č. 1787/2 v k. ú. Slavkov u Brna o předpokládané výměře cca 31 m2 z 
vlastnictví pana Víta Mikesky. Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena 
geometrickým plánem. Doplatek na dorovnání rozdílu směňovaných výměr ve výši  300,-
Kč/m2 bude uhrazen před podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené se směnou 
(geometrický plán, správní poplatek za podání návrh na vklad do KN) uhradí p. Vít Mikeska.  

 
4.11. Výkup pozemků parc. č. 2847/6 a 2816/1 v k. ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s výkupem pozemků parc. č. 2847/6  
ostatní plocha o výměře 114 m2 a parc. č. 2816/1 ostatní plocha o výměře 208 m2 oba v k. ú. 
Slavkov u Brna z vlastnictví paní Miroslavy Malé, 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.  

   

4.12.  Prodej části pozemku parc. č. 3553/5 v  k. ú. Slavkov u Brna – Marie Králová a Anna 
Křížová  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu  města dát souhlas s  prodejem části pozemku parc. č. 
3553/5 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna o předpokládané výměře cca 115 m2 z 
vlastnictví města do vlastnictví p. Marie Králové a p. Anny Křížové.  Přesná výměra 
prodávané části pozemku bude určena geometrickým plánem. Kupní cena ve výši  20,-Kč/m2 
bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,  náklady spojené s prodejem (geometrický 
plán, správní poplatek za podání návrh u na vklad do KN) uhradí kupující.  

 
4.13.  Prodej pozemků  v  k. ú. Slavkov u Brna – p. Markéta Řeháková  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s  prodejem pozemků parc. č. 2657/9 
trvalý travní porost v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 105 m2 a  parc. č. 2650/2 zahrada v k. ú. 
Slavkov u Brna o výměře 4 m2 z vlastnictví města do vlastnictví  p. Markéty Řehákové. 



Kupní cena ve výši 700,-Kč/m2 bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Náklady 
spojené s prodejem (správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující.  

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

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

 
4.15. Kompostárna – změna dodavatele stavby, náklady na propagaci, stavební dozor  

Usnesení: 
1. Rada města ruší usnesení č. 3.2. z 36. schůze  ze dne  11.8.2008   
2. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy se společností DURIT s.r.o.,  664 57  Měnín 34,  
IČ463 42 541 na stavbu kompostárny dle předložené nabídky. 
3. Rada města souhlasí, aby náklady na propagaci kompostárny, které nebyly zařazena do 
žádosti o dotaci a náklady na stavební dozor, byly hrazeny z rozpočtu města z kapitoly 13 
Kompostárna (spoluúčast k dotaci). 
4. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Miroslavem Rysem na provedení 
stavebního dozoru na stavbu kompostárny.  

 
4.16. Průběžné plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna do roku 
2009  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města 
Slavkova u Brna do roku 2009 a předkládá ji k projednání zastupitelstvu města.  

 
4.17. Změna místa konání svatebních obřadů  

Usnesení: 
Rada města po projednání bere informaci na vědomí.  

 
4.18. Dopis MO ČSSD  

Usnesení: 
Rada města projednala dopis MO ČSSD, doručený dne 27.8.2008, se sdělením, že předseda 
komise pro výstavbu a rozvoj města p. Jan Hudec nebude v této komisi dále pracovat.  

 
4.19. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z 
volebního období 2002-2006  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení ZM ve 



Slavkově u Brna s tím, že: 
• považuje za splněné body: 
4.7. z V. řádného zasedání ZM – 17.12.2007 
4.8., 4.9., 4.10., 4.15. z VI. řádného zasedání ZM – 31.03.2008 
2.1., 2.2.2., 3.1.1., 3.1.2. z 5. mimořádného zasedání ZM – 19.05.2008 
4.18.1., 4.18.2., 4.19. z VII. řádného zasedání ZM – 16.06.2008 
2.3., 2.5.1., 2.9.1., 2.9.2., 2.14. z 6. mimořádného zasedání ZM – 04.08.2008 
• vypouští ze sledování: 
4.14.2. z III. zasedání ZM – 13.06.2008 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  

 
4.20. Program VIII. řádného zasedání Zastupitelstva města  Slavkova u Brna  

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

 
4.21. Víceúčelové hřiště u ZŠ Tyršova – výběr dodavatele  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ Tyršova“ s 
firmou JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 634 89 163 za cenu 
6.899.073 Kč vč. DPH.  

 
4.22. Oprava střechy budovy radnice čp. 65  

Usnesení: 
1) Rada města zprávu odkládá a ukládá MěÚ doložit podklady pro nabídku a nabídku 
samotnou. 
2) Rada města ukládá MěÚ připravit RO pro financování vícenákladů na opravu střechy 
radnice čp. 65.  

 
4.23. Záměr směny pozemků v lokalitě Zlatá Hora  

Usnesení: 
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny části pozemku parc. č. 2750/37 orná půda 
a části pozemku parc. č. 3750/38 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.  

 
Ostatní:  

5.1. Komise pro výstavbu a rozvoj města  



Usnesení: 
Rada města ruší komisi pro výstavbu a rozvoj města.  

 
5.2. Kronikář města  

Usnesení: 
Rada města jmenuje Mgr. Jiřího Blažka kronikářem města.  

 
5.3. Nákup knihy „Jak se chodí v laně“  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s nákupem 30 ks knihy Oldřicha Klobase „Jak se chodí v laně“ od Mgr. 
Dagmar Klobasové za cenu 200 Kč/kus.  

 
5.4. Veřejná umělecká soutěž  

Usnesení: 
Rada města ukládá MěÚ připravit způsob vypsání veřejné umělecké soutěže na ztvárnění 
připomínky bitvy tří císařů v lokalitě předzámčí na Palackého náměstí.  

 


