
Usnesení z 31. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 12.05.2008 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. - 29. 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: 
3.19.2. z 20. schůze RM – 5.11.2007 
4.11.1. z 28. schůze RM – 17.03.2008 
4.7.2., 4.32., 4.33. z 29. schůze RM – 15.04.2008 
4.19. z 30. schůze RM – 28.04.2008 
• další úkoly trvají.  

 
4.1. Možné lokality pro výstavbu nové MŠ Zvídálek  

Usnesení: 
1) Rada města bere zprávu o řešení navrhovaných lokalit výstavby nové MŠ na vědomí. 
2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr výstavby nové budovy 
mateřské školky s kapacitou pro 150 dětí. 
3) Rada města doporučuje zastupitelstvu města umístit budovu MŠ v lokalitě: 4, 7, 8b, 12, 13. 
4) Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města zadat zpracování studie 
vybudování MŠ ve vybraných lokalitách.  

 
4.2. Řešení rozšíření kapacity MŠ Zvídálek ze 163 na 191 dětí 
Usnesení: 
Rada města bere zprávu o řešení rozšíření kapacity MŠ Zvídálek na celkový počet 191 dětí na 
vědomí a doporučuje zastupitelstvu města schválit uhrazení nákladů na PD a rekonstrukci 
prostor na ZŠ Komenského z položky 71 –  rezerva investiční činnosti.  

 
5.1. Komise pro výstavbu a rozvoj města  

Usnesení: 
Rada města projednala s předsedou komise pro výstavbu a rozvoj města odstoupení tří jejich 
členů.  

 
3.1. Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za r. 2007  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti při městském 
úřadě ve Slavkově u Brna a vyslovuje členkám Sboru poděkování.  



 
4.3. Rozšíření MŠ Zvídálek v ZŠ Komenského nám – návrh okruhu firem pro podání 
nabídky  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Schvaluje následující okruh firem k podání nabídky na akci: „Rozšíření kapacity MŠ 
Zvídálek v ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna“. 
- Durit s.r.o., Měnín 34, 664 57 Měnín, IČ: 463 42 541 
- Ing. Jan Reichl, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 676 03 271 
- Petr Šianský, Sejkorova 1981/15, 636 00 Brno, IČ: 134 22 812 
2. Schvaluje následující složení hodnotící komise: 
Členové: Ing. Jiří Doležel, Mgr. Eva Jurásková, Mgr. Jaromír Pytela, RNDr. Hana         
Kotíková, Ing. Petr Lokaj, 
Náhradníci: p. Radoslav Lánský, Mgr. Jiří Půček, pí Jarmila Olejníková, Ing. Miroslav 
Zavadil, Ing. Jiří Černý.  

 
4.4. Požadavek pí Marie Šebečkové  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s výměnou dřevěných oken v bytě č.9, v domě na ul. Bučovická 187, za 
okna plastová v barvě bílé, ve stejném provedení s tím, že nájemce bytu uhradí 2/3 vzniklých 
nákladů, zbývající 1/3 bude hrazena umořováním nájemného.  

   

4.5. Žádost o prodloužení doby nájmu bytu č.5, Bučovická 187, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě ze dne 11.5.2005 na 
pronájem bytu č. 5, Bučovická 187, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Vladislavou 
Havránkovou, na dobu určitou, do 31.3.2013.  

 
4.6. Modrá pyramida, nájemní smlouva, Panský dům  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1/2008 s  Modrou 
pyramidou stavební spořitelnou, a.s., Bělehradská 128, 120 21 Praha 2, IČ: 60192852 za 
stejných podmínek jako doposud s tím, že smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a 
účinnosti od 1.5.2008.  

   

4.7. Žádost o pronájem  nebytových prostor, MUDr. Ingrid Maňasová  

Usnesení:  
Rada  města  souhlasí  s  uzavřením  nájemní  smlouvy na pronájem místností č. 2.17 o 
výměře 22,99 m2 a místnosti č. 2.18  o výměře 12,28 m2 , na tři dny v týdnu (pondělí, středa 



a čtvrtek), za cenu 900 Kč/m2/rok, v objektu Polikliniky Slavkov u Brna, č.p. 551, 
Malinovského nám., s MUDr. Ingrid Maňasovou s účinností od 1. 9. 2008.  

   

   

4.8. Žádost o pronájem nebytových prostor, Ivo Vojtas  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  v 
objektu pronajímatele Poliklinika Slavkov u Brna, Malinovského 551, Slavkov u Brna ze dne 
3.11.1997, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se Zdeňkem Krčmářem, IČ: 489 00 273, 
řešícím snížení plochy předmětu nájmu, tj. dispečerské místnosti na podíl id. 1/4 tj. 4,5 m2,  s 
účinností od 1.7.2008. 
2. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
17/2006 v objektu pronajímatele Poliklinika Slavkov u Brna, Malinovského 551, Slavkov u 
Brna ze dne 18.10.2006, uzavřené se Sanitou Vyškov, s.r.o., Pod Újezdem 1, 682 01 Vyškov, 
IČ: 607 34 001, řešícím snížení plochy  předmětu nájmu, tj. dispečerské místnosti na podíl id. 
1/4 tj. 4,5 m2,  s účinností od 1.7.2008. 
3. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  v 
objektu pronajímatele Poliklinika Slavkov u Brna, Malinovského 551, Slavkov u Brna ze dne 
3.11.1997, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s Milanem Košťálem, IČ: 489 00 281, 
řešícím snížení plochy předmětu nájmu, tj. dispečerské místnosti na podíl id. 1/4 tj. 4,5 m2,  s 
účinností od 1.7.2008. 
4. Rada města souhlasí  s uzavřením  Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2/2008 v 
objektu pronajímatele Poliklinika Slavkov u Brna, Malinovského 551, Slavkov u Brna s Ivo 
Vojtasem, IČ: 489 00 346. Předmětu nájmu je id. 1/4 tj. 4,5 m2 dispečerské místnosti, za cenu 
900 Kč/m2/rok, s účinností od 1.7.2008.  

 
4.9. Žádost o pronájem nebytových prostor, Mgr. Hana Charvátová  

Usnesení: 
Rada města souhlasí  s  uzavřením  nájemní  smlouvy na pronájem místnosti č. 003 o ploše 
10,70 m2 a místnosti č. 004  o výměře 22,20 m2 , za cenu 660 Kč/m2/rok, v objektu 
Koláčkovo nám. č.p. 727, s Mgr. Hanou Charvátovou, s účinností od 1. 6. 2008 s tím, že 
prokazatelně vynaložené náklady na městem odsouhlasené stavební úpravy nad rámec 
drobných oprav a běžné údržby budou hrazeny formou předplaceného nájemného.  

   

4.10. Revitalizace polikliniky – příprava realizace I. etapy dle schválené varianty č.III   

Usnesení: 
Rada města: 
1. Souhlasí se změnou kvalifikačních předpokladů dle návrhu. 
2. Ukládá MěÚ předložit ucelenou zprávu týkající se revitalizace budovy polikliniky - I.etapa, 
na nejbližší zasedání zastupitelstva města.  



3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit uvedený návrh financování akce: “Revitalizace 
polikliniky-I.etapa“  

   

4.11. Barevné řešení bytových domů na sídl. Nádražní č.p.1153 – 1158  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

   

 
4.12. Návrh RO č.2/2008  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

 
4.13. Prodloužení výpůjčky – areál stadionu  

Usnesení: 
Rada schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce a o úpravě 
některých vzájemných vztahů ze dne 28.6.2005 mezi městem a Sportovním klubem – SK 
Slavkov u Brna, IČ: 426 60 467.  

 
4.14. Hostování Národní kolotočové společnosti Brno ve Slavkově u Brna u příležitosti 
konání Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Ruší usnesení z 26. schůze RM bod 4.17. 
3. Souhlasí s hostováním a umístěním atrakcí provozovatele Vlastislava Schulze, Dufkovo 
nábř. 16, 619 00 Brno, IČ: 105 46 405 při Dnech Slavkova a Svatourbanských hodech ve 
dnech 30.5. – 1.6.2008 v prostoru aleje ulice Kaunicova.  

 
4.15. Žádost o přehodnocení usnesení RM  

Usnesení: 
Rada města žádosti vyhovuje.  

 
4.16. Změna konání konkursního řízení na místo ředitele/ky ZŠ Komenského nám  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí změnu data konání konkursního řízení na místo ředitele/ky ZŠ 
Komenského nám. 495 Slavkov u Brna dle předložené zprávy.  



 
4.17. Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí harmonogram provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin.  

 
4.18. Dopis Ing. Petra Miholy  

Usnesení: 
1) Rada města schvaluje pořádání MČR v zimním plavání dne 11.10.2008 v areálu městského 
koupaliště. 
2) Rada města ukládá MěÚ a TSMS zajistit technologické procesy rekonstrukce bazénu a 
terasy tak, aby se mohl uvedený závod MČR v zimním plavání konat.  

   

4.19. Žádost o povolení užití znaku města  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s užitím znaku města pro ORIONREAL, spol. s r.o., Moravskou banku 
vín pro mezinárodní výstavu vín Grand prix Austerlitz 2008 konanou dne 16.8.2008 na 
tiskoviny (plakáty a pozvánky).  

 
4.20. Moravský rybářský svaz - žádost o zapůjčení sálu  

Usnesení: 
Rada města souhlasí se zařazením „Rybářského věnečku“ pořádaného MO Moravského 
rybářského svazu, o.s. dne 17.1.2009 mezi akce se zvýhodněným nájmem v sálech Bonaparte.  

 
4.21. Rekonstrukce stadionu ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí 
2. Ukládá MěÚ zadat úpravu PD včetně zpracování zadávacích podkladů závlahy stadionu 
pro systém RAIN BIRD.  

 
4.22. Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Tyršova – doplnění usnesení z 29. schůze RM bod 4.51  

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí 
2. Mění své usnesení k bodu 4.51 z 29. schůze rady města takto:  
Dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Tyršova“ – část 
přístavby tělocvičny s firmou Reistav s.r.o., Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 



269 17 289, za cenu 1.280.513 Kč vč. DPH. Smlouva na zbývající část díla – rekonstrukci 
šaten tělocvičny bude uzavřena mezi vybraným dodavatelem a ZŠ Tyršova.  

 
5.2. Program 5. mimořádného zasedání zastupitelstva města 
Usnesení: 
Rada města schvaluje program 5. mimořádného zasedání zastupitelstva města v předloženém 
znění.  

 
5.3. Informace o jednání s p. Ulrichem Janíkem 
Místostarosta informoval o jednání s panem Ulrichem Janíkem ohledně záměru 
výstavby aquaparku ve Slavkově u Brna.  

5.4. Výběrové řízení – zpracovatel územního plánu města 
Usnesení: 
Rada města ukládá MěÚ vypsat výběrové řízení na zpracovatele územního plánu města.  

 


