
Usnesení z 24. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 21.1.2008 v 
15:30 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. - 23. 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: 
3.10., 3.11. z 20. schůze RM – 5.11.2007 
4.1., 4.9., 4.16. z 23. schůze RM – 7.1.2008 
• další úkoly trvají.  

 
4.1.   Ceník pronájmů nekomerčního charakteru na rok 2008  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje ceník pronájmů nekomerčního charakteru zámku a 
zámecké zahrady v předloženém znění.  

 
4.2.   Rozbor provozování podzemí zámku za období 2005-2007  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí rozbor provozování podzemí zámku za 
období do 31.12.2007. 
2)  Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ předložit rozbor stávajících smluvních 
vztahů mezi Městem Slavkovem u Brna, Zámkem Slavkov-Austerlitz (dříve Historické 
muzeum), firmou E-COM s.r.o., a panem Františkem Bursou. T:4.2.2008  

 
4.3.   SK Beachvolleyball Slavkov – spolupráce a podpora Města Slavkov – žádost o 
dotaci  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna projednala žádost SK Beachvolleyball Slavkov o 
spolupráci a podporu města a ukládá MěÚ a TSMS předložit návrh technického i finančního 
řešení rozšíření stávajících kurtů dle studie Ing. Budíka. 
2) Rada města žádá komisi pro výstavbu a rozvoj o vyjádření k záměru rozšíření stávajících 
kurtů na městském koupališti.  

 
3.1.   Zpráva o činnosti bytové komise za rok 2007  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti bytové komise v roce 2007 a 



vyslovuje členům komise poděkování za jejich aktivní přístup k činnosti komise.  

   

 
3.2.   Zpráva o činnosti komise pro zahraniční vztahy za rok 2007  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu o činnosti komise pro zahraniční 
vztahy na vědomí a vyslovuje členům komise poděkování za jejich aktivní přístup k rozvoji 
vztahů s družebními městy. 
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá komisi předložit soupis s návrhem akcí jednotlivých 
sekcí komise pro zahraniční vztahy na rok 2008.  

 
4.4.   Obytná zóna Zelnice  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna doplňuje své usnesení č.3.2. ze XVI.mimořádné schůze 
rady města dne 10.12.2007 ve věci zveřejnění záměru prodeje pozemků o další pozemek, a to 
o část pozemku parc.č.354/4 v k.ú. Slavkov u Brna, dle předložené pracovní verze GP 
označeného jako parcela č.354/15. 
2. Rada města souhlasí s navrženým umístěním pozemků určených ke směně (část 
parc.č.354/1 v k.ú. Slavkov u Brna) podle smluv o smlouvě budoucí s p. Ivanem Smutným  ze 
dne 14.5.2004 (dle pracovní verze GP parcela č.354/11), Ing. Štěpánem a Ivetou 
Leitnerovými a Slavojem Leitnerem ze dne 28.6.2005 (dle pracovní verze GP parcela 
č.354/12) a  p. Martinem Doubkem a společností M plus s.r.o. ze dne 26.11.2005 (dle 
pracovní verze GP parcela č.354/10). 
3. Rada města schvaluje zadávací podmínky, vypracované společností ikis, s.r.o. Kaštanová 
496/123a, 602 00 Brno, IČ 63485290,  v předloženém znění.  

 
4.5.   Regionální operační program  - zámek Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Souhlasí se zpracováním projektové dokumentace a žádosti o poskytnutí dotace z Fondu 
ROP Jihovýchod. 
3. Ukládá MěÚ zadat zpracování projektové a rozpočtové dokumentace potřebné jako příloha 
k žádosti o dotaci a doplnit potřebnou částku do rozpočtu města na rok 2008.  
4. Souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se zpracovatelem žádosti o dotaci firmou 
EKOPROGRES, spol. s r.o. v upraveném znění (odměna mandatáři 20.000,- Kč, rozpočet 
projektu 27,0 mil. Kč, max. 3 monitorovací zprávy).  

 
4.6.   Parkovací automaty – příprava výběrového řízení  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna: 



1/ Dává souhlas k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele parkovacích automatů k 
regulaci parkování na Palackého náměstí. 
2/ Schvaluje navrhované zadávací podmínky. 
3/ Schvaluje následující okruh firem: 
1/Cross Zlín, s.r.o., Louky 397, 763 02 Zlín, IČ: 607 15 286 
2/Activ, a.s., Korunovační 103/6, 170 00 Praha, IČ:005 50 728 
3/Eltodo dopravní systémy, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha, IČ:257 55 811 
4/ Schvaluje hodnotící komisi v následujícím složení: 
Členové:  Ing. Jiří Doležel, p. Radoslav Lánský, p. Pavel Ehrenberger, Ing. Petr Lokaj,   Mgr. 
Bohuslav Fiala  
Náhradníci:  Mgr. Jiří Půček, Ing. Jan Reichl, Ing. Jiří Černý, p. Josef Zavadil.  

 
4.7.   Rekonstrukce stadionu Slavkov u Brna  -  závlaha  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou informaci o průběhu přípravy závlahy 
stadionu Slavkov u Brna na vědomí.  

 
4.8.   Žádost o schválení záměru prodeje částí pozemků parc.č.759 a 775/9 v k.ú. Slavkov 
u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna  souhlasí se zveřejněním záměru prodeje 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.  

 
4.9.   Prodej pozemku parc.č.3553/4 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji 
pozemku parc.č.3553/4 ostatní plocha o výměře 219 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú., Slavkov 
u Brna do vlastnictví pana Milana Lepky. Cena za pozemek ve výši 4380,-Kč a náklady 
spojené s prodejem (geometrický plán, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN a 
náklady na zajištění podkladů pro vypracování smlouvy) ve výši 3850,-Kč budou uhrazeny 
nejpozději při podpisu kupní smlouvy.  

 
4.10.   Závazná poptávka úvěru   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje : 
1) Závaznou poptávku úvěru za stanovených zadávacích podmínek dle příloh č.1,2,3 – 
,,Závazná poptávka úvěru“, která je nedílnou součástí této zprávy  
2) Oslovení následujících bankovních domů zařazených do výběrového řízení : 
a) Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov, Kobližná 3, 632 32 Brno 
b) Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka v Prostějově, Žižkovo náměstí 17, 796 98 Prostějov 
c) Hypoteční banka, a.s., pobočka Brno, Malinovského náměstí č.4, 663 17 Brno 



d) ČSOB, a.s., pobočka Brno, Joštova 5, 601 79 Brno 
e) Raiffeisenbank, a.s., pobočka Brno, Česká 12, 604 46 Brno    
f) GE Money Bank, a.s., Palackého náměstí 89, 684 01 Slavkov u Brna  

 
4.11.  Sídliště Nádražní č.p.1155 a č. p. 1156, půdní vestavby, revitalizace domů a 
privatizace bytů  

Usnesení: 
1. Rada města bere na vědomí zprávu o bytovém fondu města Slavkov u Brna, o postupu 
přípravy výstavby nových bytů formou půdních vestaveb v bytových domech sídliště 
Nádražní č.p. 1155 a č.p. 1156, spojené s jejich revitalizací. 
2. Rada města ukládá MěÚ zajistit průběžnou informovanost stávajících nájemců bytů v 
domech sídliště Nádražní č.p. 1155 a č.p. 1156 o postupu přípravy výstavby nových bytů 
formou půdních vestaveb spojené s revitalizací domů.  
3. Rada města neuvažuje o privatizaci bytů na sídlišti Nádražní před ukončením jejich 
revitalizace.  

 
4.12.   Žádost pí Aleny Pospíšilové, nájemce nebytových prostor, poliklinika   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám, ve znění pozdějších 
dodatků  na pronájem nebytových prostor na Poliklinice Slavkov u Brna, ul. Tyršova 324, 
II.NP 
- Hana Mazlová, Smlouva o nájmu ze dne 20.10.1997, dodatek č.6, 
- Pavel Krčmář, Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 4/2006 ze dne 29.5.2006, dodatek č. 
2, 
- Daniela Zittová,Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 15/2006 ze dne 31.8.2006, dodatek 
č. 2, 
- Mgr. Kamila Finkesová, Smlouva o nájmu č. 2/99 ze dne 2.3.1999, dodatek č. 6,  
obsahujícím poskytování další služby-dodávku elektrické energie a odpovídající navýšení 
záloh za poskytování služeb.  

 
4.13.   Požadavek pí Barbory Polachové, bytem Polní 1444, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s výměnou oken a balkónových dveří v bytě č.6, v Domě s 
pečovatelskou službou na Polní 1444 ve Slavkově u Brna, za okna plastová, ve stejném 
provedení s tím, že nájemce bytu uhradí v plné výši vzniklé náklady.  

 
4.14.  Mgr. Martina Leitnerová – údržba veřejných ploch v lokalitě sídliště Polní  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna ukládá řediteli TSMS předložit vyjádření k dopisu Mgr. Martiny 
Leitnerové na příští schůzi rady města.  

 



4.15.   Kompostárna – informace o projektu a dotaci z fondu EU  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna pro investiční akci „Systém nakládání s bioodpady a 
kompostárna pro město Slavkov u Brna“: 
A.  Schvaluje následující základní podmínky veřejné zakázky: 
1. Stavební část 
a) Zakázka bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle  zákona o zadávání  
veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. pro vybudování kompostárny dle schváleného projektu.  
b) Kvalifikační kritéria pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
- bankovní reference, 
- doklad o pojištění za škodu způsobenou při výkonu povolání  
- certifikace uchazeče podle normy řady ISO 9000 
- referenční stavby obdobného charakteru 
- všeobecné smluvní podmínky 
c) hlavní kritéria hodnocení 
- cena díla 
- záruční doba  
d) složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
- členové: Ing. Jiří Doležel, Ing. Jiří Tesák, p. Radoslav Lánský, Ing. Jiří Černý, Ing. Pavel 
Janeba, 
- náhradníci: Ing. Petr Lokaj, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Andrea Večerková, Ph.D., pí Ludmila 
Černá, Ing. Miroslav Zavadil. 
2. Nákup strojního vybavení 
a) Zakázka bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle  zákona o zadávání 
veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. pro výběr kompletní dodávky strojního vybavení 
kompostárny - vybavení bude nové nepoužité. 
- překopávač 
- sběrové vozidlo na sběr, svoz, podrcení a promíchání odpadu ze zeleně a bioodpadu 
- prosévací zařízení k prosévání kompostu 
- traktor kompatibilní s ostatním strojním vybavením 
- motorové čerpadlo pro přečerpávání výluhu a dešťové vody  
- tyčový teploměr v použitelném rozsahu 
- geotextilie s atestem určeným pro kompostování v záhonech 
b) kvalifikační kritéria pro zadání veřejné zakázky na dodávky 
- seznam významných dodávek v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby 
dodání 
- technický popis a fotografie zboží určeného k dodání 
- osvědčení o shodě a certifikát jakosti pro zboží určené k dodávce 
c) hlavní kritéria hodnocení 
- užitná hodnota celé dodávky 
- celková cena za veškeré vybavení 
- servisní podmínky 
- záruční doba 
- všeobecné smluvní podmínky 
d) složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
- členové: Ing. Jiří Doležel, Ing. Jiří Tesák, p. Radoslav Lánský, Ing. Pavel Janeba, Ing. 
Miroslav Zavadil,  
- náhradníci: Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Petr Lokaj, Ing. Andrea Večerková, Ph.D., Ing. Jiří 
Černý. 



B. Ukládá odboru ŽP : 
        - předložit radě města ke schválení okruh oslovených firem pro výše uvedené veřejné  
          zakázky.  

 
4.16.  Zápis č. 4/2007 z jednání komise pro životní prostředí  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí 
č. 4/2007.  

4.17.   Návrh změn pravidel pro poskytování příspěvku z rozpočtu města na práci s 
mládeží  

Usnesení: 
1/ Rada města ve Slavkově u Brna ruší všechna předchozí schválená Pravidla pro poskytování 
příspěvku z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým osobám, které pracují s mládeží.  
2/ Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu 
města právnickým nebo fyzickým osobám, které pracují s mládeží, v předloženém znění.  

 
4.18.  Zásahový dopravní automobil  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkova u Brna po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a doporučuje 
ZM ke schválení podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na pořízení 
zásahového dopravního automobilu pro přepravu osob a výzbroje pro zásahovou jednotku 
SDH Slavkov u Brna.  
4.19.   Žádost MK Austerlitz o prominutí poplatku ze vstupného a tomboly  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost MK Austerlitz o prominutí 
poplatku ze vstupného a tomboly“ bere zprávu na vědomí. 
2) Rada města souhlasí se zvýhodněným pronájmem sálů v Centru Bonaparte pro 1. 
MOTOBÁL dne 8.2.2008.  

 
4.20.   Příspěvky na činnost (ČZS)  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje 
poskytnutí příspěvku pro Český zahrádkářský svaz ve Slavkově u Brna ve výši 8.640,- Kč na 
zajištění uspořádání výstavy ovoce a zahrádkářských výpěstků z položky propagace města.  

 
4.21.  Oznámení o omezení provozu MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí omezení provozu Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna v 



době jarních prázdnin v termínu od 18. 2. 2008 do 22. 2. 2008 včetně.  

 
4.22.   Informace o prodejnosti publikace Slavkov u Brna – město nejen se slavnou 
historií   

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí informaci o prodejnosti knihy Slavkov u Brna – město nejen se 
slavnou historií.  

 
4.23.   Návrh na členství v Evropské federaci napoleonských měst  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit se zasláním žádosti o vstup do Evropské federace 
napoleonských měst.  

 
4.24.  Václav Kuneš – žádost o souhlas s pořádáním závodů automobilů do vrchu v roce 
2008  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna předložené žádosti nevyhovuje.  

 
4.25.   Městský ples 2009  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy o hudební produkci s hudebním 
souborem Panorama v předloženém znění.  

   

   

4.26.   Dohoda o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením dohody o vzájemné spolupráci při 
zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti s Policií ČR, OŘ Vyškov, OO Slavkov u Brna v 
předloženém znění.  

Ostatní:  

5.1. Dopravní obslužnost města  

Usnesení: 
Rada města ukládá MěÚ zpracovat podkladový materiál pro projednání na JMK ve věci 



dopravní obslužnosti města.  

 
5.3. Dokument k projednání RM – podáno p. Jaromírem Seifertem  

Usnesení: 
Rada města ukládá odboru ŽP, řediteli TSMS a řediteli ZS-A předložit na příští schůzi rady 
vyjádření k podnětu p. Seiferta.  

 
5.4.  Další bytový dům na Koláčkově náměstí  

Usnesení: 
Rada města ukládá MěÚ doložit na příští schůzi rady vyjádření města a NPÚ k uvedené 
výstavbě.  

   
  


