
Usnesení z 34. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 25.06.2008 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. - 32. 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: 
4.23. z 25. RM – 04.02.2008 
4.2., 4.9., 4.13., 4.40.4., 4.40.5., 4.41.2. z 29. RM – 15.04.2008 
4.2., 4.11.2, 4.13.1., 4.13.3., 4.13.4, 4.13.5., 4.13.6., 4.27., 4.17.  z 30. RM – 28.04.2008 
4.9., 4.10. z 31. RM – 12.05.2008 
3.1., 3.2., 4.2., 4.4., 4.5.1., 4.6.1., 4.6.2., 4.7., 5.2. z 32. RM – 26.05.2008 
3.1., 4.4., 4.5., 4.6.2., 4.10., 4.12., 4.13., 4.16., 4.18.2. z 33. RM – 02.06.2008 
2.1., 2.5., 2.6. z XXII. MRMR – 05.05.2008 
• další úkoly trvají.   
   
     
3.1. Program a termíny schůzí RM a ZM na II. pololetí roku 2008  

Usnesení: 
Rada města po projednání návrhu programu a termínů schůzí RM a ZM na II. pololetí roku 
2008 tento schvaluje bez připomínek.  

 
4.26.   Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek ze 163 na 191 dětí   

Usnesení: 
Rada města schvaluje navýšení kapacity kapacity MŠ Zvídálek v mimořádném termínu k 1. 9. 
2008 na celkový počet ze 163 na 191 dětí a schvaluje podání žádosti o zápisu změny do 
rejstříku škol. Dále pověřuje pana místostarostu ing. Jiřího Doležela podat tuto žádost.  

 
4.1.  Návrh koncepce činnosti ZS-A  

Usnesení: 
Rada města bere návrh koncepce ZS-A na vědomí a zve ředitele ZS-A k projednání 
podrobností.  

 
4.2. Žádost o schválení přijetí dotace z rozpočtu JMK   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s přijetím neinvestiční dotace z rozpočtu JMK do rozpočtu ZS-A ve výši 
50.000 Kč na expozici JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik a mecenáš.  

 
4.3. Žádost o schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje  



Usnesení: 
Rada města souhlasí s přijetím neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje do 
rozpočtu ZS-A ve výši 40.000 Kč na expozici JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik a 
mecenáš. 
4.4.  Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod - "Marketing - Slavkov u Brna“   

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

 
4.5.  Závazná poptávka úvěru   

Usnesení: 
1) Závaznou poptávku úvěru za stanovených zadávacích podmínek dle přílohy č.1 – ,,Závazná 
poptávka úvěru“, která je nedílnou součástí této zprávy  
2) Oslovení následujících bankovních domů zařazených do výběrového řízení : 
a) Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov, Kobližná 3, 632 32, Brno, 
b) Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka v Prostějově, Žižkovo náměstí 17, 796 98, 
Prostějov, 
c) Hypoteční banka, a.s., pobočka Brno, Malinovského náměstí č.4, 663 17, Brno, 
d) ČSOB, a.s., pobočka Brno, Joštova 5, 601 79, Brno, 
e) Raiffeisenbank, a.s., pobočka Brno, Česká 12, 604 46, Brno,   
f) GE Money Bank, a.s., Palackého náměstí 89, 684 01, Slavkov u Brna.  

 
4.6.  Rozšíření parkovací plochy na ulici Polní ve Slavkově u Brna - žádost obyvatel 
domů čp. 1337 a 1338  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Souhlasí s tím, aby obyvatelé domu čp. 1337 a čp. 1338 vybudovali svépomocí a na svůj 
náklad zpevněnou plochu o velikosti cca 12x5 m na ulici Polní a rozšířili tak jižní stranu 
stávající zpevněné plochy. Zpevněná plocha bude vybudována ze zatravňovacích tvárnic.  

 
4.7.  Výběr  projektanta  - PD komunikací Čapkova, Mánesova, Tylova  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Schvaluje následující okruh firem k podání cenové nabídky na zpracování PD akce: 
„Celková oprava  komunikací Čapkova-Mánesova-Tylova ve Slavkově u Brna“ 
- ARGEMA spol. s r.o., Lužná 49, 617 00 Brno, IČ 449 61 049, 
- Ing. Beránek Stanislav – Projektování staveb, inženýrská činnost, Ježkov 260/18, 664 44 
Ořechov, IČ 114 85 833, 
-     Projekce PSB, a.s., Kounicova 285/41, 602 00 Brno, IČ 255 00 139. 
2. Ukládá MěÚ předložit RM přehled podaných cenových nabídek na zpracování PD výše 
uvedené akce.  



 
4.8.  Souhlas se zřízením věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s. – kabel VN, propoj 
TS a kabel NN v ulici Slovanská  

Usnesení:  
     Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy zřízení práva odpovídajícího  věcnému 
břemenu na umístění nového kabelového vedení VN a NN a propoje TS  na pozemcích parc.č. 
1783/1; 1799/1; 1800/1; 1804; 1805/1; 2028/1; 2055; 2498/1; 2564 a 3789 v katastrálním 
území Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ: 260 78 198 zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591 v předloženém znění. 
4.9.  Odvolání SBD Žuráň  k usnesení RM ze dne 28. 4. 2008 -  umožnění přístupu k 
nemovitosti paní Vránové přes parcelu č. 23/1 v k. ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí odvolání SBD Žuráň a trvá na svém usnesení k bodu č.  4. 16.  z  
30. schůze RM ze dne 28. 4. 2008.  

 
4.10. Nabytí pozemků pod chodníky v sídlišti Zlatá Hora (východní část)  od ÚZSVM  

Usnesení:     
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s nabytím pozemků parc.č.1781/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 413 m2, parc.č.1781/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 288 m2, parc.č.1781/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  7 
m2, parc.č.1782/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 317 m2 a parc.č. 1783/3 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví 
ČR  – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města formou 
bezúplatného převodu.  

 
4.11. Záměr prodeje pozemku parc. č. 357/6 zahrada o výměře 446 m2 v k. ú. Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
     Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 357/6 zahrada o 
výměře 446 m2 v  k. ú. Slavkov u Brna.  

 
4.12.  Nabytí pozemků v k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Pavla Votruby  

Usnesení: 
     Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
1. Dát souhlas s nabytím pozemků parc. č. 1494/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 17 m2, parc. č. 1494/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2, parc. č. 
3323/3 zahrada o výměře 57 m2   a  parc. č. 3324/5 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 
27 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Pavla Votruby. Kupní cena ve výši 300,-Kč/m2 bude 
uhrazena  do 15  dnů od doručení  smlouvy s doložkou o povolení  vkladu vlastnického práva 
od příslušného katastrálního úřadu. Správní poplatek za podání návrh na vklad do KN uhradí 
město. 



2. Dát souhlas s nabytím pozemku parc. č. 3356/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 22 m2, v k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Pavla Votruby. Kupní cena ve výši 20,-Kč/m2 
bude uhrazena  do 15  dnů od doručení  smlouvy s doložkou o povolení  vkladu vlastnického 
práva od příslušného katastrálního úřadu. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN 
uhradí město.  

 
4.13.  Rekonstrukce stadionu ve  Slavkově u Brna – výběr dodavatele  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce stadionu ve Slavkově u 
Brna“ s firmou GARDEN CENTER Matyáš a spol., Švermova 10, 682 01 Vyškov, IČ 155 29 
738 za  cenu  997.248   Kč vč. DPH.   

4.14. Oprava koupaliště Slavkov u Brna – výběr dodavatele  

Usnesení: 
Rada města: 
1.  Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava koupaliště Slavkov u Brna“, s 
firmou Ing. Jan Reichl, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 676 03 271, za cenu 
999.986  Kč vč. DPH.  

 
4.15. Pronájem bytu č.9, sídl.Nádražní 1157   

Usnesení: 
Rada města, na základě výsledku výběrového řízení a doporučení bytové komise, rozhodla o 
pronájmu bytu č. 9, sídl. Nádražní 1157 paní Daně Vitulové za podmínek  uvedených v její 
nabídce.    

 
4.16. Sídl. Nádražní 1155-56 revitalizace, 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 15%, po dobu  od 1.7. 2008 do 30.9.2008.  

 
4.17. Kotelna Zlatá Hora, měření a regulace, II. etapa  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ELMAR group s.r.o. Smržická 
115/13, 796 00 Prostějov, IČ: 649 42 651 na akci "Kotelna Zlatá Hora, výměna systému 
měření a regulace" za cenu 237.944 Kč, s provedením v době letní odstávky kotelny.  



 
4.18. Oblastní charita Hodonín, žádost o dotaci   

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace Diecézní 
charitě Brno, oblastní charitě Hodonín, Sadová 1, 695 01 Hodonín, IČ: 449 90 260 na 
rekonstrukci nebytových prostor v suterénu Domu s pečovatelskou službou ve Slavkově u 
Brna, které budou využity jako zázemí pro charitu, charitní ošetřovatelskou službu, charitní 
sociálně právní poradnu a denní stacionář pro seniory ve výši 443.841 Kč a na vybavení 
interiéru nově vybudovaných prostor finanční příspěvek ve výši 100.000 Kč.  

 
4.19. Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 4, Zlatá Hora 1237  

Usnesení: 
1) Rada města zamítá žádost k udělení souhlasu s podnájmem bytu č. 4, Zlatá Hora 1237.  
2) Rada města ukládá odboru BTH prověřit podnájmy městských bytů.  

   

4.20. Žádosti  o prodloužení doby  nájmu   bytů  č.1 a č.2, Fügnerova 110, Slavkov u 
Brna     

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě ze dne 30.6.2005 na 
pronájem bytu č. 1, Fügnerova 110, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Miroslavem Šimkem, 
bytem Fügnerova 110, Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, 
do 31.7.2013.  
2. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.6.2005 na 
pronájem bytu č. 2, Fügnerova 110, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Soňou Chaloupkovou, 
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do 30.6.2013.  

4.21. Úklid Palackého nám. 260, výběr dodavatele  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením  smlouvy o provádění úklidových služeb vč. dodávání 
čistících a úklidových prostředků na svůj vlastní náklad, od l.7.2008, v budově Městského 
úřadu Palackého nám. 260 Slavkov u Brna s MONIMART, Marta Zezulová, Havlíčkova 527, 
684 01 Slavkov, IČ: 762 07 285, za cenu 21.300 Kč/měsíc na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou tři měsíce.  

 
4.22. Kompostárna – informace o stavu  projektu  

Usnesení: 
1) Rada města bere zprávu na vědomí.  
2) Rada města pro veřejné zakázky Kompostárna pro město Slavkov u Brna schvaluje komisi 
pro otvírání obálek: 
Členové: pí Ludmila Černá, pí Tamara Nosková, Ing. Pavel Janeba.  
Náhradníci: Ing. Andrea Večerková, Ph.D., Mgr. Ludmila Doleželová, Ing. Miroslav Zavadil.  



 
4.23. Navýšení počtu kontejnerů pro separovaný sběr   

Usnesení: 
1. Rada města bere zprávu na vědomí.  
2. Rada města ukládá TSMS zřídit zpevněnou plochu pro stání kontejnerů na ulici Nádražní  
parc.č. 2822. 
3.    Rada města ukládá FO řešit financování akce do výše 20.000 Kč.  

 
4.24. Návrh na změnu  složení delegace do Darney – Francie  

Usnesení: 
Rada města schvaluje změnu ve složení delegace do francouzského družebního města Darney 
ve dnech 28. června – 1. července 2008 a doplnění člena delegace Ing. Aleše Šilhánka místo 
Mgr. Michaely Kavkové.  

 
4.25. Nabídka propagace – turistické periodikum TIM  

Usnesení: 
Rada města předloženou nabídku neakceptuje.  

  4.27. Sběr elektrospotřebičů a baterií na městském úřadu  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dohody se společností ECOBAT, s.r.o., v předloženém 
znění.  

 
5.1. Parkování – Oldtimer festival  

Usnesení: 
Rada města schvaluje užití poz. p.č. 984 (alej), a škvárového hřiště na části poz. p.č. 1089/9 v 
k.ú. Slavkov u Brna k placenému parkování osobních motorových vozidel v době konání 
Oldtimer festivalu dne 28.6.2008 a ukládá Zámku Slavkov-Austerlitz zajistit dočasné 
dopravní značení a organizaci provozu na těchto pozemcích a zajistit jménem a na účet města 
prodej parkovacích lístků v ceně 50,- Kč za zaparkování vozidla.  

 
5.2. Dodatek č. 1 – VYDOS SERVIS a.s.  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí Dodatek č. 1 uzavřený mezi TSMS a VYDOS SERVIS a.s..  

 


