
Usnesení z 37. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 25.08.2008 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. - 36. 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: 
4.10. z 30. schůze RM – 28.04.2008 
4.16., 4.23.3. z 34. schůze RM – 25.6.2008 
2.1.2. z XXVI. schůze MRM – 10.7.2008 
2.2.1., 2.2.2., 2.3. z XXVIII. schůze MRM – 04.08.2008  
3.10., 3.27.2. z 35. schůze RM – 21.07.2008 
3.6.2., 3.11., 3.12., 3.13., 3.16.1., 3.17., 3.18.2., 3.19. z 36. schůze RM – 11.08.2008 
• další úkoly trvají. 
   

     
3.1. Návrh rozborů hospodaření města Slavkova u Brna za I. pololetí roku 2008  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za I. 
pololetí roku 2008“ bere její obsah na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 
rozbory hospodaření města za I. pololetí roku 2008.  

 
3.2.  Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. pololetí roku 2008  

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

 
3.3. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2008 – TSMS, Zámek 
Slavkov – Austerlitz  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání zprávy „Rozbory hospodaření příspěvkových 
organizací za I. pololetí roku 2008 – TSMS, Zámek Slavkov - Austerlitz“ bere její obsah na 
vědomí a doporučuje ZM ke schválení hospodaření TSMS a Zámku Slavkov – Austerlitz za I. 
pololetí roku 2008.  

 
3.4. Návrh rozborů hospodaření školských příspěvkových organizací města za I. pololetí roku 
2008  



Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Rozbor hospodaření školských příspěvkových organizací 
Města Slavkova u Brna za I. pololetí roku 2008“ bere její obsah na vědomí a doporučuje 
zastupitelstvu města ke schválení .  

 
4.1. Smlouva o úvěru – poliklinika  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a souhlasí s uzavřením smlouvy o 
úvěru na akci ,, Revitalizace polikliniky – I. etapa“ v  předloženém znění.  

   

 
4.2.  Smlouva o úvěru – revitalizace bytových domů  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy  bere tuto na vědomí a souhlasí s uzavřením  smlouvy o 
úvěru na akci ,,Revitalizace bytových domů č.p.1153 a č.p.1154 na sídlišti Nádražní“ v 
předloženém znění.  

   

4.3.  Revitalizace domů sídl. Nádražní 1155-56, úprava vytápění  

Usnesení: 
Rada města ruší usnesení přijaté pod bodem 3.8. na své 36. řádné schůzi dne 11.8.2008 a 
souhlasí s předloženým návrhem na financování úprav vytápění v domech sídliště Nádražní 
1155-1156.  

   

4.4. Uznání dluhů a splátkové kalendáře – Dohody o splátkovém kalendáři – p. Radim 
Vágner, pí Jana Kostelecká  

Usnesení: 
Rada města schvaluje návrhy „Uznání dluhu a dohody o splátkovém kalendáři“ sepsané s 
Radimem Vágnerem a s Janou Kosteleckou v přiloženém znění.  

 
4.5.  Žádost o prodloužení doby nájmu bytu č. 1 na ulici Bučovická 187, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě ze dne 8.9.2005 na 
pronájem bytu č. 1, Bučovická 187, Slavkov u Brna, uzavřené s manželi Davidem a Evou 
Zoubkovými, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do 31.8.2011.  

   



4.6.  Žádost o prodloužení doby nájmu bytu č. 7 na ulici Sídliště Nádražní, Slavkov u Brna  

Usnesení:  
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě ze dne 3.9.2007 na 
pronájem bytu č. 7, sídl. Nádražní 1155, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Renatou Dolejší, 
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do 31.9.2009.  

   

4.7.  Oblastní charita Hodonín dod. č. 3 k nájemní smlouvě (DPS, Polní 1444, 684 01 Slavkov 
u Brna)  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
č.3/2007, uzavřené dne 6. 11. 2007, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem nebytových 
prostor uzavřené s Diecézní charitou Brno, se sídlem 602 00 Brno, třída Kpt. Jaroše 9/1928, 
IČ: 449 90 260, ve znění dle přílohy.   

   

4.8. Finanční spoluúčast nájemců bytů na úpravě vytápění bytů Sídliště Nádražní 1155 – 1156  

Usnesení:     
Rada města souhlasí s provedením úpravy vytápění v bytech č. 1, sídl. Nádražní 1155, č. 3 a 
č.4, sídl. Nádražní 1156 podle předloženého návrhu s tím, že nájemci bytů uhradí podíl na 
nákladech ve výši za nákup zdroje tepla formou  umořování nájemného dle dohody ve znění 
dle přílohy.  

 
4.9. Výstavba nových bytových jednotek formou půdní vestavby v obytných domech ve 
vlastnictví města v sídl. Nádražní 1153-54, a jejich revitalizace  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s časovým plněním akce revitalizace bytových domů č.p. 1153-4 na 
sídlišti Nádražní od 1.11.2008 do 30.11.2009 a ukládá odboru IR zapracovat tuto podmínku 
do návrhu dotčených smluv.  

 
4.10.  Přechody pro chodce na ulici Tyršova a Špitálská  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy ukládá funkcionářům města zahájit jednání se správci 
komunikace III/0476 o možnosti spolufinancování nebo spolupodílení se na realizaci 
stavebních úprav nutných ke zřízení přechodu pro chodce na ulici Tyršova.  

 
4.11.   Zámek ROP – schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s podmínkami zadávací dokumentace k vyhlášení veřejné zakázky na 



stavební práce v podlimitním otevřeném řízení na akci: „Přístupové komunikace a parkoviště 
k zámku Slavkov-Austerlitz“.  

 
4.12. Pozemky v sídlišti Zlatá Hora – prohlášení o veřejném zájmu  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení: 
„Zastupitelstvo města prohlašuje, že bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Slavkov u Brna parc.č. 
1650/1; 1650/41; 1650/47; 1650/48; 1650/49; 1650/50; 1650/51; 1650/52; 1650/53; 1650/54; 
1650/55; 1650/56; 1650/57; 1650/58; 1650/59; 1650/60; 1650/61; 1650/62; 1650/63;1650/64; 
14650/65; 1650/66; 1650/67; 1650/68; 1650/69; 1650/70; 1650/71; 1650/72; 1650/73; 
1650/74; 1650/75; 1650/76; 1650/77; 1650/79; 1650/80; 1650/81; 1650/82; 1650/84; 
1650/85; 1650/86; 1650/88; 1650/89; 1650/91; 1650/92; 1650/93; 1650/94; 1650/95; 
1650/96; 1650/97 vesměs  ostatní plocha – zeleň, je ve veřejném zájmu, neboť nabývané 
nemovitosti slouží k plnění veřejných úkolů nebo plnění veřejné služby, kterou obec 
vykonává jako svou zákonem svěřenou působnost.“  

 
4.13.  Prodej části pozemku parc.č. 2636/1 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 
2636/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 z vlastnictví 
města do vlastnictví pana Radka Slaniny a pana Leoše Partyky, za kupní cenu ve výši 300,-
Kč/m2. Prodávaná část pozemku bude oddělena geometrickým plánem. Náklady spojené s 
prodejem uhradí kupující.  

 
4.14. Záměr prodeje pozemku parc. č. 347/9 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 347/9 orná půda o 
výměře 4 155 m2 v  k. ú. Slavkov u Brna  a postupuje tento záměr zastupitelstvu města.  

 
4.15. Záměr prodeje pozemků parc. č. 340/1, 340/3, 340/2, 342 a 341/6 v k.ú. Slavkov u Brna 
– FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 340/1 ostatní plocha 
o výměře 1 988 m2;  parc. č. 340/3 ostatní plocha o výměře 1 938 m2;  parc. č. 340/2 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 96 m2;  parc. č. 342 ostatní plocha o výměře 89 m2 a 
části parc. č. 341/6  ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr 
zastupitelstvu města.  

 
4.16. Správní evidence a dopravní registry – smlouva o výpůjčce  



Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o výpůjčce s Českou republikou – 
ministerstvem vnitra.  

   

4.17. Dodatek ke smlouvě se společností Vera – rozšíření předmětu pronájmu  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 se společností Vera spol. s r.o. v předloženém 
znění.  

   

4.18. Dodatek č. 4 směrnice o sociálním fondu  

Usnesení: 
Rada města schvaluje Dodatek č. 4 Směrnice o sociálním fondu v předloženém znění.  

   

4.19. Změna místa konání svatebních obřadů  

Usnesení: 
Rada města po projednání stanovuje Rubensův sál jako obřadní síň, na sobotu dne 
18.10.2008, bez obvyklých poplatků.  

 
4.20. Návrh nového platového výměru  

Usnesení: 
Rada města vydává platový výměr paní Marii Drápalové, která je dočasně pověřena vedením 
ZŠ Tyršova 977 Slavkov u Brna v přiloženém znění.  

 
4.21. Žádost o příspěvek na opravu varhan v kostele Vzkříšení Páně  

Usnesení: 
Rada města ukládá FO předložit tuto žádost opětovně v jednání rady města po vyhodnocení 
III. čtvrtletí 2008.  

 
4.22. Žádost TTC Sokol Slavkov  

Usnesení: 
Rada města bere předložený dopis na vědomí.  

   

5.1. Žádost MO ODS  



Usnesení: 
Rada města vyhovuje předložené žádosti.  

 
5.2. Žádost ZO Českého svazu chovatelů  

Usnesení: 
Rada města přebírá záštitu nad uvedenou akcí a vyhovuje předložené žádosti.  

 


