
Usnesení z 26. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 25.2.2008 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. - 24. 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: 
4.2. z 15. schůze RM – 20.8.2007 
3.13.2. z 20. schůze RM – 5.11.2007 
4.6. z 23. schůze RM – 7.1.2008 
4.5.3., 4.12., 4.15.B, 5.1. z 24. schůze RM – 21.1.2008 
3.1., 4.2.2., 4.3.2., 4.3.3., 4.4.2.odrážka, 4.5., 4.8., 4.10.2., 4.11., 4.12., 4.18., 4.21.2., 4.22., 
4.24., 4.26., 4.29., 4.32. z 25. schůze RM – 4.2.2008 
• vypouští ze sledování: 
4.27.2. z 18. schůze RM – 8.10.2008 
4.3.1. z 24. schůze RM – 21.1.2008 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.   Návrh  rozpočtu roku 2008  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.  

 
3.2.   Návrh programu rozvoje města na rok 2008  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.  

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

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.  

 
3.4.   Zpráva o činnosti TSMS v roce 2007 a připravenost na rok 2008  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání Zprávy o činnosti TSMS v roce 2007 a 
připravenosti na rok 2008 bere tuto na vědomí.  



 
4.1.   ZSA – Rozbory hospodaření za rok 2007  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá. 
4.2.   ZSA – Rozpočet na rok 2008  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.  

 
4.3.   ZSA – Dotační tituly vhodné na jednotnou propagaci města  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí informace o dotačních titulech vhodných k 
jednotné propagaci města v předloženém znění.  

 
4.4.   ZSA – Ceník komerčních pronájmů na rok 2008  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje úpravu ceníku krátkodobých komerčních pronájmů dle 
předloženého návrhu.  

 
4.5.   Závazná nabídka úvěrů  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání této zprávy „Závazná nabídka úvěrů‘‘ bere tuto 
zprávu na vědomí a doporučuje ZM ke schválení: 
1) Přijetí úvěru ve výši 1.650.000,- Kč ke krytí revitalizace bytového domu na sídlišti 
Nádražní č.p. 1155, č.p.1156 s pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR+odchylka s délkou 
splatnosti 7 let od podpisu úvěrové smlouvy. 
2) Uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. 
3) Pověření RM schválením úvěrové smlouvy  
4) Pověření starosty města k podpisu úvěrové smlouvy  

 
4.6.   Odpisový plán vedlejší hospodářské činnosti  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje výši odpisů vedlejší hospodářské činnosti a způsob 
převodu na účet hlavní činnosti.  

 
4.7.   Základní informace a podklady pro privatizaci bytů  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o bytovém fondu ve vlastnictví města Slavkov u Brna.     



 
4.8.   Sídliště Nádražní č.p. 1153 a č.p. 1154, půdní vestavby a revitalizace domu  

Usnesení: 
1) Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá MěÚ seznámit nájemce bytů v 
domě sídl. Nádražní 1153-4 se záměrem výstavby nových bytových jednotek formou půdní 
vestavby a revitalizace domu.   
2) Rada města schvaluje  zadávací podmínky pro vyhlášení záměru výstavby nových 
bytových jednotek formou půdní vestavby v obytných domech ve vlastnictví města v sídl. 
Nádražní č.p. 1153-4, jako II. etapu, s podmínkou provedení jejich celkové revitalizace, s 
termínem doručení nabídek do  31. března 2008.  

 
4.9.   Řešení rozšíření kapacity MŠ Zvídálek  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá úseku školství finančního odboru doplnit zprávu o 
počty žáků v MŠ v předchozích obdobích.  

 
4.10. Ukončení nájmu bytu č. 9, sídliště Nádražní 1157 (pí Jiřina Hrdová)  

Usnesení: 
Rada města schvaluje návrh Dohody o zániku nájmu bytu č. 9 sídl. Nádražní 1157 se  
stávajícím nájemcem Jiřinou Hrdovou a doporučuje zastupitelstvu města schválit uznání 
dluhu a dohodu o splátkovém kalendáři s rozložením do 24 měsíčních splátek, ve znění dle 
přílohy.  

 
4.11.  Výpověď nájmu bytů bez přivolení soudu  

Usnesení: 
1) Rada města souhlasí s výpovědí nájmu bytů bez přivolení soudu podle § 711 odst. (2), 
písm. b) občanského zákoníku v platném znění nájemcům bytů č. 4 na ul. Úzká 643, č. 2  na 
sídl. Nádražní 1153 a č. 5 na sídl. Zlatá Hora 1227 ve Slavkově u Brna, neboť nezaplatili 
nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu. 
2) Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o výši a způsobu vymáhání pohledávek za 
užívání bytů ve vlastnictví města.     

 
4.12. Dům s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna, úklid společných 
prostor  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.9.2002, na úklid 
společných prostor včetně zajišťování potřebných pracovních pomůcek a čistících prostředků 
v Domě s pečovatelskou službou, Polní 1444 ve Slavkově u Brna s pí Svatavou Čermákovou, 
IČ: 723 71 510, obsahujícím úpravu výše ceny za dílo na 15 760,- Kč/měsíc, s účinností od 1. 
března 2008.   



 
4.13. 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 souhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků 
parc.č. 3073/68 orná půda; 3073/50 orná půda  a 3073/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna.  

 
4.14. Nabytí pozemků  pro komunikaci – propojení ulic Jiráskova a Tyršova  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu  města dát souhlas s: 
1. uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě s p. Josefem Žemlou, o nabytí části 
pozemku parc.č.1483/2 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění; 
2. uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě s manželi Jiřím Gachem a Lenkou 
Gachovou, o nabytí části pozemku parc.č.1484/3 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění; 
3. uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě se Stanislavem a Marií Žemlovými, o 
nabytí části pozemku parc.č.1488 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění; 
4. uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Radoslavem Suchomelem a manželi 
Miroslavem a Romanou Valníčkovými, o nabytí části pozemku parc.č.1495 v k.ú. Slavkov u 
Brna v předloženém znění; 
5. uzavřením smlouvy  o budoucí darovací smlouvě s Miloslavou Habartovou, Radoslavem 
Suchomelem, manželi Miroslavem a Romanou Valníčkovými, o nabytí jejich 
spoluvlastnických podílů k části pozemku parc.č.1494/2 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém 
znění; 
6. uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě se Svatoslavem Vojtěchem, Danou 
Hruškovou a Pavlem Vojtěchem, o nabytí jejich spoluvlastnických podílů k části pozemku 
parc.č.1494/2 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění; 
7. uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s manželi Ing. Ivo a Ivanou Skřivánkovými, 
o koupi pozemku parc.č. 1496/4 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu k pozemku 
parc.č.1494/9 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění; 
8. uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s manželi Ing. Ivo a Ivanou Skřivánkovými, 
o koupi částí pozemků parc.č.3189/3 a parc.č.3189/2 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém 
znění; 
9. uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Pavlem Komárkem, o koupi pozemků 
parc.č.1494/5 v k.ú. Slavkov u Brna a 1494/6 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění; 
10. uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Ing. Pavlem Votrubou, o koupi pozemku 
parc.č.1494/7 v k.ú. Slavkov u Brna a části pozemku parc.č.1494/8 v k.ú. Slavkov u Brna v 
předloženém znění. 
Náklady spojené s nabytím všech shora uvedených pozemků uhradí město .  

 
4.15. Cena Petra Parléře – VI. ročník  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a nesouhlasí s podáním 
přihlášky do VI. kola soutěže o Cenu Petra Parléře.  



 
4.16. Dodávka parkovacích automatů na Palackého náměstí  – schválení dodavatele  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy na dodávku 4 parkovacích 
automatů s firmou Eltodo dopravní systémy, s. r. o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha, 
IČ:257 55 811 za cenu 658 879,-Kč vč. DPH se  záruční dobou 36 měsíců.  

 
4.17. Hostování lunaparků na hodech 2008  ve Slavkově u Brna   

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  
2. Souhlasí s hostováním atrakcí provozovatele Vlastislava Schulze, IČ 10546405 při 
Urbanských hodech v květnu 2008. Nesouhlasí s umístěním atrakcí v aleji na ulici Kaunicova, 
ale dává k dispozici zpevněné plochy ulice Příční ve Slavkově u Brna.  

   

   

 
4.18. Projednání žádosti o zřízení zpevněné  odstavné plochy  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas paní Gabriele Zezulové k vybudování jednoho 
odstavného stání pro osobní automobil na pozemku ve vlastnictví města  p.č. 1743/2  před  
domem čp. 449 na ulici Tyršova ve Slavkově u Brna.  

 
4.19. Rozdělení přislíbené státní dotace z Programu regenerace  MPZ pro rok 2008  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy doporučuje zastupitelstvu 
města : 
- dát souhlas k požádání a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace 
MPR a MPZ ve výši 620 tis Kč 
- dát souhlas k použití přislíbené dotace z Programu na opravu krovu a střechy kulturní 
památky - domu č.p. 65 na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna 
- dát souhlas k poskytnutí z rozpočtu města částky ve výši 1000 tis. Kč jako podílu vlastníka 
památky k dotaci z Programu regenerace MPZ a MPR .  

 
4.20.  Přijetí nabídky nového dotačního programu Ministerstva kultury „Podpora 
obnovy kulturních  
            památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna výše uvedenou zprávu projednala a přijímá spolupráci s 



Ministerstvem kultury při administraci programu „Podpory obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.  

 
4.21. Kompostárna – návrh dodavatelů veřejné zakázky  

Usnesení: 
Rada Města Slavkova u Brna pro investiční akci „Systém nakládání s bioodpady a 
kompostárna pro město Slavkov u Brna“ schvaluje následující dodavatele veřejné zakázky, 
kteří budou vyzvání k předložení nabídek:  

I. Stavební práce 
1. Ekostavby Brno, a.s., IČ  469 74 687 
2. Agroprojekt Brno, s.r.o.,  IČ  607 09 944 
3. DURIT s.r.o., IČ  463 42 541 
4. REISTAV s.r.o., IČ  269 17 289 
5. VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., IČ  469 76 469  
6. Silnice Brno, spol. s r.o., IČ 416 03 281  

II. Dodávky strojního vybavení 
1. Ing. Dalibor Vostál, IČ 473 97 446 
2. SOME Jindřichův Hradec s.r.o, IČ  625 08 831 
3. Fagus spol. s r. o., IČ  480 26 841 
4. Ostratický, s.r.o., IČ  634 91 222 
5. Agrostrom, a. s., IČ  262 29 439  
6. MYLAND s.r.o., IČ 257 14 848  

 
4.22.  Návrh postupu při výstavbě IS v nových obytných lokalitách města  

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

 
4.23. Poradna pro rodinu (RP) – uzavření smlouvy na rok 2008  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje uzavření „Smlouvy o podmínkách poskytování služeb  
poradnou  pro rodinu, manželství a mezilidské  vztahy“ v roce 2008 s Centrem sociálních 
služeb Vyškov, o.p.s.  

 
4.24. Alois Hlásenský - Slavkovský zpravodaj  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna konstatuje, že smlouva s p. Malečkem byla koncipována v 
letech 1998-2002 a současná rada neviděla důvod k úpravám.  
2) Rada města Slavkova u Brna trvá na dodržování uvedeného bodu smlouvy.  



 
4.25. ČSCH – žádost o poskytnutí části finančních prostředků na opravu střechy haly 
chovatelů  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna předložené žádosti nevyhovuje.  

 
4.26. Návrh na odvolání člena Redakční rady Slavkovského zpravodaje  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna odvolává paní Ludmilu Uhlířovou z redakční rady Slavkovského 
zpravodaje.  

 
4.27. Zápis č. 2/2008 z Redakční rady Slavkovského zpravodaje  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí zápis č. 2/2008 redakční rady Slavkovského 
zpravodaje.  

 
4.28. Diakonie Broumov – žádost o uspořádání humanitární sbírky  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky Diakonie Broumov.  

 
4.29. Jiří Hořava – žádost o souhlas s užitím znaku města  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s užitím znaku města panem Jiřím Hořavou na 
cyklistický dres, s platností do 31.12.2009. 
4.30. Regionální operační program – Nap. dny, vzpomínkové akce-Austerlitz  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere uvedenou zprávu na vědomí a nesouhlasí s podáním 
žádosti o poskytnutí dotace z Fondu ROP Jihovýchod z oblasti 2.2. za uvedených podmínek 
udržitelnosti.  

 


