
Usnesení z 28. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 17.03.2008 v 
16:00 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. - 27. 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 24. schůze RM – 21.1.2008 
4.1., 4.13.3., 4.30., 4.31., 5.2.1. z 25. schůze RM – 4.2.2008 
4.5., 4.8.1., 4.11.1., 4.12. z 26. schůze RM – 25.2.2008 
3.1., 3.2., 4.2., 4.6., 5.2. z 27. schůze RM – 3.3.2008 
2.4. z XIX. mimořádné schůze RM – 10.3.2008 
• vypouští ze sledování: 
4.11.2. z 24. schůze RM – 21.1.2008 
• další úkoly trvají.  

3.1.   Schválení rozpočtů PO a návrh stanovení závazných ukazatelů pro PO pro rok 
2008  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Návrh stanovení závazných ukazatelů pro PO pro rok 
2008“ bere tuto na vědomí a : 
1) Schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města Slavkova u Brna pro rok 2008 v 
předloženém znění  s následující výší příspěvku od zřizovatele: 
- MŠ Zvídálek                         1.230.000,- Kč 
- ZŠ Komenského                      3.755.000,- Kč 
- ZŠ Tyršova                              1.370.000,- Kč 
- ZUŠ Fr. France                          350.000,- Kč 
- DDM                                            179.000,- Kč 
- TSMS                                      11.242.000,- Kč  
- Zámek Slavkov-Austerlitz      6.600.000,- Kč 
2) Schvaluje čerpání fondů organizací v předloženém znění: 
- ZŠ Komenského – rezervní fond – 204.000,- Kč – rekonstrukce osvětlení  
- ZŠ Komenského – fond reprodukce majetku – 70.000,- Kč – ozvučení gym.sálu 
- ZŠ Komenského – fond reprodukce majetku –  80.000,-Kč – výklopná okna 
- ZŠ Tyršova – rezervní fond – 200.000,- Kč – spoluúčast k účelové dotaci z rozp.zřiz. 
- ZŠ Tyršova – fond reprodukce majetku – 100.000,- Kč – klimatizace do učebny PC 
- MŠ Zvídálek – rezervní fond – 70.000,- Kč - pokrytí provozních nákladů organizace 
- MŠ Zvídálek – fond reprodukce majetku – 104.000,- Kč – zakoupení konvektomatu,opravy 
- DDM – rezervní fond – 10.000,- Kč – pořízení vysavače na zátěžové koberce 
- DDM – rezervní fond – 6.000,- Kč – materiál pro modeláře 
- DDM – rezervní fond – 12.000,- Kč – cvičení rodičů s dětmi 
- TSMS – rezervní fond – 370.000,- Kč -  nájem náklad. automobilu Renault 
- TSMS – rezervní fond – 100.000,- Kč – leasing na kom. stroj. Stiga Belos Sweden 
- TSMS – rezervní fond –100.000,- Kč – posílení fondu reprodukce na pořízení pokladny na 
koupaliště  
3) Schvaluje odpisové plány PO pro rok 2008 u příspěvkových organizací Technické 
služby města Slavkova u Brna,  Základní škola Komenského a Základní umělecká škola 



Františka France s následným odvodem do rozpočtu zřizovatele v roce 2008 u : 
- Technické služby města Slavkova u Brna ve výši 227.496,- Kč. 
- Základní škola Komenského ve výši 70.115,- Kč. 
- Zámek Slavkov-Austerlitz 234.372,- Kč.   
4) Stanovuje závazné ukazatele pro PO s delegováním pravomocí pro PO v oblasti 
jejich    finančního hospodaření a realizací rozpočtových opatření vlastního rozpočtu v 
roce 2008. 
5) Schvaluje limity mzdových prostředků u Technických služeb města Slavkova u Brna 
v předloženém znění. 
6) Schvaluje limity mzdových prostředků u Zámku Slavkov – Austerlitz v předloženém 
znění.  

 
4.1.   Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu JMK   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace o dotaci z rozpočtu JmK na 
akci JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik, mecenáš.  

 
4.2.   ZSA – Smlouva o nájmu nebytových prostor – kavárna (Ladislav Horváth)  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

 
4.3.   ZSA – Rozdělení příspěvkové organizace Historické muzeum ve Slavkově u Brna 
na dva samostatné právní subjekty – revokace usnesení X. ZM z roku 2005  

Usnesení: 
Rada města  po projednání zprávy ukládá řediteli ZSA připravit návrh koncepce činnosti 
ZSA, v níž bude řešeno mimo jiné případné rozdělení příspěvkové organizace ZSA.          T: 
15.5.2008.  

 
4.4.   ZSA – Dlouhodobé pronájmy – smlouvy  

Usnesení: 
Rada města bere přehled dlouhodobých pronájmu na vědomí s tím, že postupně bude 
docházet k jejich aktualizaci dle nových podmínek.  

 
4.5.  Pronájem podzemí – p. František Bursa – plnění usnesení bod č. 5.1. z V. řádného 
zasedání ZM – 17.12.2008  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s postupem uvedeným ve zprávě a předkládá ji v jednání zastupitelstva 
města.  



 
4.6.   Řešení dopravy v ulici Sušilova ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  

4.7.   Zápis z jednání komise pro výstavbu a rozvoj města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 2/14/2008 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj  
města Slavkova u Brna na vědomí.  

4.8.   Rekonstrukce stadionu ve Slavkově u Brna   –  příprava výběrového řízení  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

 
4.9.   Žádost o povolení kulturně - propagační akce  na Palackého náměstí ve Slavkově u 
Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a  dává souhlas k užívání 
veřejného prostranství na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna v prostoru u fontány za 
účelem konání kulturně-propagační akce „Den s Deníkem“  dne 23.4.2008.  

 
4.10. Žádost o prodloužení doby  nájmu bytu č.5, sídl. Nádražní 1153, Slavkov u Brna     

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k  nájemní smlouvě ze dne 26.9.2005 na 
pronájem bytu č. 5, sídl. Nádražní 1153, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Jaroslavou 
Jeřábkovou, na dobu určitou, do 28.2.2009.  

 
4.11. Koláčkovo nám. 727, ukončení nájmu  

Usnesení: 
l. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě č. 11/06 ze dne 
17.8.2006   na pronájem nebytových prostor ve II. NP Koláčkovo nám. čp. 727,  Slavkov u 
Brna, s Pavlem Šemorou -TILIA, Koláčkovo nám. 723, 684 01 Slavkov u Brna , obsahujícím  
změnu předmětu nájmu, s účinností od 1.května 2008.     
2. Rada města bere na vědomí ukončení nájmu nebytových prostor - kanceláře č. 46, o  ploše 
9,70 m2, ve II.NP v budově Koláčkovo nám. čp. 727, Slavkov u Brna, firmou PVT 
SYNTETIK s.r.o., Nádražní 5/189, 356 01 Sokolov, ke dni 31.3.2008. 
3. Rada města ukládá  MěÚ zveřejnit nabídku volných nebytových prostor, dvou kanceláří, ve 
II.NP v budovy  Koláčkovo nám. 727 ve Slavkově u Brna.  

 
4.12. Ceník úhrad za služby a činnosti  ZUŠ Fr. France ve šk. roce 2008/2009  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí výši úplaty – školného za vzdělávání na ZUŠ 
Fr. France ve Slavkově u Brna ve školním roce 2008/2009.  

 
4.13. Pořízení zpracování územně analytických podkladů (ÚAP) správního území obce  
s rozšířenou působností Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna zprávu odkládá a žádá odbor SÚPÚ o doplnění.  

4.14. VaK Vyškov, a.s. – valná hromada  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna doporučuje zastupitelstvu města delegovat zástupcem města na 
valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., pana Radoslava Lánského, 
člena RM Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje 
náhradníkem pana Mgr. Vladimíra Soukopa, člena RM  Slavkova u Brna. Delegovaný 
zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a 
stanov a.s.  

 
4.15. RESPONO, a.s. – valná hromada  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna doporučuje zastupitelstvu města delegovat zástupcem města na 
valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., pana Ing. Ivana Charváta, starostu města 
Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem 
pana Ing. Jiřího Doležela, místostarostu města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je 
zmocněn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s.  

 
4.16. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy doporučuje zastupitelstvu 
města Slavkova u Brna stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
Slavkova u Brna pro rok 2008 v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb., takto: 
- člen rady města 2.460,- Kč 
- předseda výboru 1.500,- Kč 
- předseda komise 1.500,- Kč 
- člen komise rady 0,- Kč 
- člen výboru 0,- Kč 
- člen zastupitelstva města 630,- Kč. 
2. Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu města Slavkova u Brna v případě 
souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva stanovit odměny takto:  
- člen rady města a současně předseda výboru nebo komise  3.960,- Kč 
- člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise  2.130,- Kč.  



 
4.17. Program VI. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program VI. řádného 
zasedání Zastupitelstva města v upraveném znění.  

 


