Usnesení z 25. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 4.2.2008 v
15:00 hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna
5.1. Půdní vestavby na sídlišti Nádražní č.p. 1155 a 1156
Usnesení:
Rada města bere na vědomí studii půdních vestaveb bytů na sídlišti Nádražní č.p. 1155 a
1156, souhlasí s navrženým řešením a souhlasí se zpracováním projektu pro stavební povolení
dle studie předložené firmou REISTAV s.r.o..

2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 74. schůze RM z období 20022006 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:
3.11.2. z 14. schůze RM – 23.7.2007
3.9. z 20. schůze RM – 5.11.2007
4.4., 4.19. z 21. schůze RM – 19.11.2007
2.1. z XV. mimořádné schůze RM – 29.11.2008
4.12., 4.13. z 22. schůze RM – 3.12.2007
3.2.2. z XVI. mimořádné schůze RM – 10.12.2007
4.2.1., 4.2.2., 4.4., 4.5. z 23. schůze RM – 7.1.2008
4.2.2., 4.4.1., 4.5.4., 4.6.1., 4.8., 4.14., 4.20., 4.25., 4.26., 5.3., 5.4. z 24. schůze RM –
21.1.2008
• další úkoly trvají.

3.1. 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 ukládá MěÚ jeho dopracování. T:25.2.2008

3.2. Zpráva o činnosti komise rady města pro regeneraci městské památkové zóny ve
Slavkově u Brna za rok 2007
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna výše uvedenou zprávu bere na vědomí.

4.1. Rozbor - podzámčí
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá funkcionářům města vyvolat jednání se Zámkem
Slavkov-Austerlitz, firmou E-COM spol. s r.o. a p. Františkem Bursou.

4.2. Návrh zadávacích podmínek pro zpracování koncepce jednotné propagace města a
jeho příspěvkových organizací a dalších zúčastněných subjektů
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí návrh zadávacích podmínek pro zpracování
projektu koncepce jednotné propagace města Slavkova u Brna a jeho příspěvkových
organizací v předloženém znění.
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá řediteli Zámku Slavkov-Austerlitz ve spolupráci s
MěÚ prověřit možnost financování záměru prostřednictvím dotačních zdrojů.

4.3. ZSA - Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna ze 14. schůze RM – mobiliář
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a považuje úkol k bodu 3.11.2. ze 14.
schůze rady města ze dne 23.7.2007 za splněný.
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ zapracovat do rozpočtu města částku pro
postupnou obnovu a doplnění mobiliáře v zámeckém parku v roce 2008.
3) Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ zapracovat do rozpočtu města částku pro
postupnou opravu zámeckých zdí a příkopu na západní straně zámeckého parku v roce 2008.

4.4. Plnění usnesení z 24. řádné schůze RM ve věci žádosti pana Seiferta o využití
Panské školky u zámeckého parku vedeného pod číslem 5.3.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna výše uvedenou zprávu projednala a přijala následující
usnesení:
- nesouhlasí s využitím Panské školky pro vysazení mizejících starých odrůd ovocných dřevin
za účelem uchování jejich genofondu pro potřebu budoucího křížení i presentaci,
- doporučuje pro požadovanou akci předložit ZO ČSZ návrh jiných pozemků ve vlastnictví
města.

4.5. Nařízení o zpoplatnění stání na Palackého náměstí
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna ukládá odboru IR pozvat občany a podnikatele sídlící na
Palackého náměstí na prezentaci návrhu zpoplatnění parkování v dané zóně.

4.6. Zápis z jednání komise pro výstavbu a rozvoj města Slavkova u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 1/13/2008 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj
města Slavkova u Brna na vědomí.

4.7. Obytná zóna Zelnice

Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.

4.8. Zřízení věcného břemene – Zelnice
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s bezplatným zřízením věcného břemene průchodu,
průjezdu a uložení inženýrských sítí přes pozemek parc.č.354/13 pro vlastníka pozemku
parc.č.354/10 v k.ú Slavkov u Brna.

4.9. Řešení dopravy v ulici Sušilova ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí.

4.10. Administrativní budova Koláčkovo náměstí č.p.727 – návrh zastřešení
Usnesení:
1. Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí.
2. Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ zařadit do návrhu plánu VHČ částku 600 tis. Kč
na opravy na budově Koláčkovo nám. č.p.727.

4.11. Oprava sociálního zařízení objektu čp. 727 na Koláčkově náměstí ve Slavkově u
Brna
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Oprava sociálního zařízení ve
II. NP objektu čp. 727 na Koláčkově náměstí ve Slavkově u Brna“ s firmou REISTAV s.r.o.,
Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 26917289 za cenu 299.824,- Kč vč.
DPH.

4.12. Víceúčelové hřiště – smlouva o souhlasu se stavbou na pozemku ČR-ÚZSVM
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy o souhlasu se stavbou na
pozemku ČR – ÚZSVM, která městu Slavkov u Brna umožňuje provést výstavbu chodníku na
parcele č.1650/1 v k.ú. Slavkov u Brna dle předloženého znění.

4.13. Regionální operační program – Víceúčelové sportoviště u ZŠ Tyršova
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2. Souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu ROP Jihovýchod z oblasti 3.2. na

výstavbu víceúčelového hřiště ZŠ Tyršova.
3. Ukládá městskému úřadu zajistit poradenskou firmu k vypracování žádosti a nutných příloh
dle uveřejněné Výzvy k předkládání projektů a zařadit potřebnou částku do návrhu rozpočtu
města.

4.14. Zaplocení pozemku u bytového domu č.p.1127 v ul.Nádražní - parc.č.2808 v k.ú.
Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna:
1. Souhlasí se zřízením oplocení části pozemku parc.č.2808 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 535 m2 u bytového domu Nádražní 1127 v souladu s popisem uvedeným ve zprávě.
2. Souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č.2808 zahrada v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 535 m2 se Společenstvím vlastníků jednotek č.p.1127 ve
Slavkově u Brna, Nádražní, IČ 26258803, sídlem Slavkov u Brna, Nádražní 1127.
3. Pověřuje odbor investic a rozvoje Městského úřadu vedením jednání se zástupcem
Společenství vlastníků jednotek č.p.1127 ve Slavkově u Brna, Nádražní, IČ 26258803, sídlem
Slavkov u Brna, Nádražní 1127 o nabídce odprodeje části pozemku parc.č.2808 zahrada v k.ú.
Slavkov u Brna za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2.

4.15. Nabytí pozemku parc.č.1459/18 ostatní plocha, silnice v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s nabytím
pozemku parc.č.1459/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2 z vlastnictví ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města formou
bezúplatného převodu.

4.16. Nabytí pozemku parc.č.1554/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u
Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s nabytím
pozemku parc.č.1554/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2 z vlastnictví ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města formou
bezúplatného převodu.

4.17. Nabytí pozemků parc.č.2817/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č.2821/2
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s nabytím
pozemků parc.č.2817/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 135 m2 a parc.č.

2821/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 720 m2 z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města formou bezúplatného převodu.

4.18. Změna nájemce pozemku p.č. 337/6 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
uzavřené dne 31.1.2007 se společností STK Slavkov, spol. s r.o., Čs. armády čp. 217, 684 01
Slavkov u Brna IČ 25311387, kterým se změní nájemce části pozemku p.č. 337/6 – ostatní
plocha v k. ú. Slavkov u Brna o velikosti 1 m2 na KM service, spol. s r.o., Čs. armády 217,
684 01 Slavkov u Brna, IČ 60727969.

4.19. JUNÁCI – žádost o příspěvek na opravu klubovny
Usnesení:
Rada města Slavkov u Brna:
1/ Doporučuje Zastupitelstvu města Slavkov u Brna poskytnout příspěvek ve výši 50 000,-Kč
místnímu svazu skautů a skautek ČR – Junák, středisko 626.03 Slavkov u Brna na opravu
jejich klubovny.
2/ Ukládá MěÚ zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2008 příspěvek ve výši 50 000,Kč pro místní svaz skautů a skautek ČR – Junák, středisko 626.03 Slavkov u Brna na opravu
jejich klubovny.

4.20. Pěvecký sbor Gloria – žádost o příspěvek (pódium, stojan a pedál na keyboard
Yamaha a oděvní doplňky)
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ předložit radě města sumární zprávu o všech
žádostech o příspěvek. T: 31.3.2008

4.21. Žádost o převod práv a povinností – Ing. František Pokorný
Usnesení:
1) Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu,
jeho následném nájmu a převodu z Ing. Františka Pokorného na paní Evu Vodákovou a pana
Ing. Josefa Lutera.
2) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 s Evou
Vodákovou a s panem Ing. Josefem Luterem, po provedení úhrady nesplacené části půjčky,
která ke dni 29.2.2008 činí 325.695,20 Kč, na účet města.

4.22. Žádost o převod práv a povinností – p. Miroslav Partyka
Usnesení:
Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu,

jeho následném nájmu a převodu z pana Miroslava Partyky na pana Richarda Krejčího. Rada
města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 s Richardem Krejčím, po
provedení úhrady nesplacené části půjčky, která ke dni 29.2.2008 činí 258.053,- Kč, na účet
města.

4.23. Rozpracování opatření ze zápisu o kontrole na BTH
Usnesení:
Rada města schvaluje předloženou zprávu o úkolech vyplývajících z kontroly provedené
kontrolním výborem v předloženém znění s tím, že zpráva o plnění úkolů z této kontroly
vyplývajících bude předložena zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání v červnu 2008.

4.24. GE Money Bank, a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, dodatek č.7 k
nájemní smlouvě
Usnesení:
Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze
dne 8.1.1992, v budově Panského domu, Palackého náměstí 89, jehož předmětem je pronájem
plochy k umístění vývěsního štítu na domě č.p. 89 ve Slavkově u Brna s GE Money Bank, a.s.
se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, IČ: 25672720, za 5 000,-Kč/rok, na dobu
neurčitou, s účinností od 1. března 2008.

4.25. Pořízení zpracování územního plánu (ÚP) Slavkova u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna projednala uvedenou zprávu a doporučuje zastupitelstvu města
schválit v souladu s § 44 stavebního zákona pořízení územního plánu Slavkov u Brna a určit
zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního plánu Slavkov
u Brna.

4.26. Další bytový dům na Koláčkově nám. („Bytový dům Kollárova II. ve Slavkově u
Brna“)
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá MěÚ
připravit systém oběhu písemností tak, aby funkcionáři města byli informováni o investičních
akcích ve městě.

4.27. Řešení situace na vodoprávním úřadě odboru životního prostředí
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s postupem uvedeným ve zprávě.

4.28. Žádost občanského sdružení Lungta
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna nesouhlasí se zapojením města do kampaně „Vlajka pro Tibet“
vyvěšením tibetské vlajky na budovu městského úřadu.

4.29. TSMS – Plnění usnesení 24. schůze RM – 21.1.2008 bod č. 4.14. – Vyjádření k
dopisu Mgr. Martiny Leitnerové
Usnesení:
Rada města po projednání dopisu Mgr. Martiny Leitnerové a vyjádření ředitele TSMS ukládá
řediteli TSMS Mgr. Martině Leitnerové odpovědět.

4.30. Regionální operační program – zámek Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna:
1) Souhlasí s předložením projektu „Zámek Slavkov u Brna – Austerlitz, přístupové
komunikace a parkovací stání“ k výzvě z Regionálního operačního programu NUTS 2
Jihovýchod oblast podpory 2.1.
2) Doporučuje zastupitelstvu města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasit se zpracováním záměru „Zámek Slavkov u
Brna – Austerlitz, přístupové komunikace a parkovací stání“ do Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod oblast podpory 2.1.
3) Doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města zajistit zdroje financování minimálně na
dvě etapy projektu včetně vlastního podílu spolufinancování.

4.31. Žádost o prodloužení pronájmu kavárny na zámku
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna ukládá řediteli Zámku Slavkov-Austerlitz a MěÚ předložit návrh
nájemní smlouvy na pronájem kavárny na zámku.

4.32. Smlouva o vydávání periodického tisku
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy o vydávání periodického tisku s
Bedřichem Malečkem, IČ: 494 11 896, v předloženém znění.

4.33. Žádost o poskytnutí dotace (daru) – Císařská Slavkovská Garda

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ předložit radě města sumární zprávu o všech
žádostech o příspěvek. T: 31.3.2008

4.34. Žádost p. Aloise Hlásenského
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna projednala dopis p. Aloise Hlásenského a konstatuje, že trvá na
dodržování smlouvy o vydávání periodického tisku s Bedřichem Malečkem

5.2. Městský ples
Usnesení:
1) Rada města souhlasí s uzavřením smluv na poskytnutí darů na 4. městský ples.
2) Rada města schvaluje cenu jednoho lístku do tomboly ve výši 10,- Kč.

