Usnesení z 27. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 03.03.2008 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 20022006 a z 1. - 26. 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:
4.19.2. z 25. schůze RM – 4.2.2008
4.9., 4.13. z 26. schůze RM – 25.2.2008
• vypouští ze sledování:
4.23.2. z 18. schůze RM – 8.10.2007
• další úkoly trvají.

3.4. Návrh programu rozvoje města na rok 2008
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedený návrh programu rozvoje města na rok 2008
na vědomí a předkládá jej v jednání řádného zastupitelstva města v upraveném znění.

4.1. Komunální stroj pro TSMS
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke
schválení:
1) uzavření smlouvy o pořízení komunálního stroje Stiga Belos Sweden financováním
formou leasingu na dobu 60 měsíců s 20 % akontací mezi TSMS a společností Myland s.r.o.,
se sídlem V Rovinách 520/46, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČ: 257 14 848, v ceně 2.241.540,- Kč
za dalších podmínek uvedených v této zprávě,
2) způsob financování pořízení tohoto vozidla dle návrhu v této zprávě.

3.7.

Zpráva o činnosti odboru vnitřních věcí

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy o činnosti odboru
vnitřních věcí v roce 2007 bere tuto na vědomí.

3.8.

Zpráva o činnosti odboru obecní živnostenský úřad

Usnesení:
Rada města bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru obecní živnostenský úřad
Městského úřadu Slavkov u Brna.

3.9. Výroční zpráva Zámku Slavkov - Austerlitz za rok 2007
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere Výroční zprávu Zámku Slavkov - Austerlitz na vědomí.
3.1.
Návrh závěrečného účtu Města Slavkova u Brna za rok 2007
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu Města
Slavkova u Brna za rok 2007“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit závěrečný
účet města za rok 2007 bez výhrad.

3.2.

Závěrečný účet příspěvkových organizací za rok 2007

Usnesení:
Rada města Slavkov u Brna po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvkových
organizací Města Slavkova u Brna za rok 2007“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM :
1) schválit kladné výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem
Slavkovem u Brna vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky z
podnikatelské činnosti za rok 2007. Město Slavkov u Brna nepožaduje vrácení ušetřených
prostředků z hlavní činnosti (kladných výsledků hospodaření PO) do rozpočtu zřizovatele.
Zřizovatel nepožaduje odvod kladných výsledků hospodaření z podnikatelské činností
organizací do rozpočtu města.
2) schválit závěrečný účet hospodaření PO za rok 2007
3) přidělit výsledek hospodaření DDM za rok 2007 ve výši 8.000,- Kč do fondu odměn a
11.468,41 Kč do rezervního fondu organizace,
4) přidělit výsledek hospodaření ZUŠ Františka France za rok 2007 v plné výši 97.212,62 Kč
do rezervního fondu organizace
5) přidělit výsledek hospodaření ZŠ Komenského za rok 2007 v plné výši 239.182,49 Kč do
rezervního fondu organizace,
6) přidělit výsledek hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2007 ve výši 30.000,- Kč do fondu odměn
a 144.893,29 Kč do rezervního fondu,
7) přidělit výsledek hospodaření MŠ Zvídálek za rok 2007 ve výši 10.000,-Kč do fondu
odměn a 72.909,46 Kč do rezervního fondu,
8) přidělit výsledek hospodaření Zámek Slavkov-Austerlitz za rok 2007 ve výši 28.417,- Kč
do rezervního fondu,
9) přidělit výsledek hospodaření TSMS za rok 2007 v plné výši 451.434,46 Kč do rezervního
fondu.

3.3.

Rozpočet města 2008

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku 2008“ bere její
obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení:
1) návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2008 s celkovou výší příjmů a výdajů
142.712.100,- Kč.
2) plán podnikatelské činnosti s celkovou výši nákladů 17.904.000,- Kč a celkovou výší
výnosů 19.761.000,- Kč.

3) delegování pravomoci na RM související s možností přijímat rozpočtová opatření v
návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, dotací pro odbor ŽP
týkající se lesního hospodářství, dotací souvisejících s výkonem přenesené působnosti a
dotací z MPSV na soc.dávky
4) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících s
mládeží do výše schválené rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2008, tj. do výše
300.000,- Kč
5) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti neziskových organizací
do výše schválené v rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2008, tj. do výše 50.000,- Kč

3.5.
2008

Schválení rozpočtů PO a návrh stanovení závazných ukazatelů pro PO pro rok

Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.

3.6. Zpráva o činnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna za rok 2007, plán na rok
2008
Usnesení:
Rada města po projednání zprávy tuto bere na vědomí.

4.2. Obytná zóna Zelnice
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1. Bere na vědomí Protokol a závěry hodnotící komise ze dne 19.2.2008.
2. Doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků
parc. č. 354/1, 354/15, 357/9, 360/4, 360/5, 388/2, 389/1, 389/2 v k.ú. se společností Kalábstavební firma, spol. s r.o., Vídeňská 849/15, 639 00, Brno, IČ: 494 36 589, v předloženém
znění.

4.3. Nařízení o zpoplatnění stání na Palackého náměstí
Usnesení:
Rada města schvaluje Nařízení města Slavkov u Brna o zpoplatnění stání na Palackého
náměstí ve Slavkově u Brna v předloženém znění.

4.4. Rekonstrukce budovy polikliniky
Usnesení:
Rada města Slavkov u Brna:
1. Ukládá MěÚ připravit podklady k realizaci akce: „Revitalizace polikliniky ve Slavkově u
Brna“ dle varianty III.

2. Ukládá finančnímu odboru připravit návrh financování akce dle varianty III. na nejbližší
zasedání zastupitelstva města.

4.5. Řešení rozšíření kapacity MŠ Zvídálek-nová verze
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu o řešení rozšíření kapacity na vědomí a souhlasí s
navrženým postupem.

4.6. Regionální operační program - víceúčelové hřiště u ZŠ Tyršova
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna:
1. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou EUROVISION, a.s., Husova 6, 602 00,
Brno, za účelem přípravy žádosti o dotaci z operačního programu ROP Jihovýchod oblasti
podpory 3.2. Rozvoj regionálních středisek pro projekt na výstavbu víceúčelového hřiště u ZŠ
Tyršova.
2. Doporučuje zastupitelstvu města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasit se zpracováním a předložením záměru
projektu „Víceúčelové hřiště u ZŠ Tyršova“ do Regionálního operačního programu NUTS 2
Jihovýchod oblast podpory 3.2.
3. Doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města zajistit zdroje financování minimálně na
dvě etapy projektu včetně vlastního podílu spolufinancování.

4.7. Záměr prodeje části pozemku parc.č.3462 v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna nedává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc.č.3462 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna a předkládá tento záměr prodeje k
rozhodnutí zastupitelstvu města.

4.8. Letní posezení na Palackého náměstí u čp. 77
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna souhlasí s navrhovanou úpravou letního posezení a s jejím
provozováním před provozovnou CAFE – BAR - HERNA FAIR PLAY na Palackého
náměstí čp. 77 ve Slavkově u Brna.
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá odboru IR předložit radě města podmínky provozování
letního posezení.

4.9. Prodej částí pozemků parc.č.759 a 775/9 v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města nedát souhlas k prodeji části
pozemku parc.č.759 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře cca 1,7 m2 a části

pozemku parc.č.775/9 ostatní plocha o výměře cca 2,25 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví města.

4.10. Prodej částí pozemků 3073/68; 3073/50 a 3073/1 v k.ú. Slavkov u Brna – Tenryu,
spol. s r.o.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji částí
pozemků parc.č. 3073/68 orná půda; 3073/50 orná půda a 3073/1 orná půda v k.ú. Slavkov u
Brna o celkové výměře cca 800 m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti Tenryu,
spol. s r.o., sídlem Palackého 371, Křenovice, IČ 607 27 578 formou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě. Zálohu na kupní cenu ve výši 700,-Kč/m2 uhradí kupující před podpisem
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od nabytí
právní moci stavebního povolení na stavbu čerpací stanice na parc.č.3073/5 a 3073/2 v k.ú.
Slavkov u Brna při současném zachování bezkonfliktního napojení zamýšlené přeložky
silnice II/416 na silnici I/50. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující před podpisem
kupní smlouvy.

4.11. Výkup pozemků pod polními cestami v lokalitě Vinohrady
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke koupi
pozemků parc.č.3554/11 ostatní plocha o výměře 26 m2; parc.č.3554/12 ostatní plocha o
výměře 36 m2; parc.č.3623/26 orná půda o výměře 58 m2; parc.č.3623/42 orná půda o
výměře 39 m2; parc.č.3629/4 orná půda o výměře 53 m2; parc.č.3637/8 orná půda o výměře
14 m2; parc.č.3637/9 orná půda o výměře 24 m2 a parc.č.3638/22 zahrada o výměře 54 m2
vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví paní Jaroslavy Zavadilové do vlastnictví města
Slavkov u Brna. Kupní cena ve výši 20,-Kč/m2 bude uhrazena do 15ti dnů od doručení kupní
smlouvy s vyznačením vkladu práva do KN. Náklady spojené s výkupem uhradí město.

4.12. Komunitní plán sociálních služeb do roku 2009
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM schválit předložený „Komunitní plán sociálních
služeb města Slavkova u Brna do roku 2009“.

4.13. Stromořadí lip v ulici Tyršova – reakce odboru ŽP na stížnost občanů z ulice
Tyršova, informace o postupu řešení
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy bere informaci o postupu
řešení ošetření stromořadí lip v ulici Tyršova na vědomí.

4.14. Program 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program 4. mimořádného
zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

4.15. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z
volebního období 2002-2006
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a doporučuje ZM:
• považovat za splněné body:
2.2.1. z 2. mimořádného zasedání ZM – 19.10.2007
3.4.2., 4.1.2., 4.1.3., 4.4., 4.5., 4.9., 4.10., 4.14.2. z V. řádného zasedání ZM – 17.12.2007
a vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

4.16. Dopis od občanů – žádost o zrušení non-stop provozu v restauračním zařízení
Motorest („Klobouk“)
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a ukládá funkcionářům města prověřit
uvedené skutečnosti.
4.17. MVSvB-žádost o poskytnutí daru města Slavkova
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna žádosti nevyhovuje.
Ostatní:
5.1. Výtěžek z tomboly
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s uvolněním části výnosu tomboly (2.500,- Kč) ze 4.
městského plesu pro instituci LILA-domov pro postižené děti v Otnicích.
5.2. MUDr. Zdeněk Hartl – vstupní a preventivní prohlídky
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 – ke smlouvě o
poskytování závodní preventivní zdravotní péče v předloženém znění.

5.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě s VHS plus, Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově bere na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě s VHS plus,
Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

