Usnesení z 23. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 7.1.2008 v
15:00 hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna

3.1. Program a termíny schůzí RM a ZM na I. pololetí roku 2008
Usnesení:
Rada města Slavkov u Brna po projednání návrhu programu a termínů schůzí RM a ZM na I.
pololetí roku 2008 tento schvaluje v upraveném znění.

4.2. Záměr prodeje pozemků v lokalitě Zelnice za účelem výstavby obytné zóny - změna
usnesení k bodu č.3.2. XVI. MRM ze dne 10.12.2007
Usnesení:
1) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ neprodleně předložit návrh geometrického
oddělení pozemku p.č. 354/4 o předpokládané výměře cca 6.150 m2 k zřízení zahrad k
jednotlivým RD a pozemku p.č. 354/1 pro odvodňovací příkop podél Prostředníčku.
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá funkcionářům města neprodleně projednat se
Slavojem Leitnerem a Ivanem Smutným konečnou podobu umístění směňovaných pozemků
(lokalita Zelnice, resp. Zlatá Hora) a předložit radě města návrh geometrického plánu.

2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 74. schůze RM z období 2002-2006 a
z 1. - 22. 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:
4.16. z 11. schůze RM – 28.5.2007
3.18.3. z 14. schůze RM – 23.7.2007
4.15. z 15. schůze RM – 20.8.2007
4.17. z 16. schůze RM – 3.9.2007
4.16.2., 4.17.3., 4.18.2., 4.19.1., 4.19.2. z 17. schůze RM – 24.9.2007
4.13.1., 4.13.2., 4.7. z 18. schůze RM – 8.10.2007
3.5., 3.6. z 19. schůze RM – 22.10.2007
3.6., 3.7., 3.13.1., 3.19.1. z 20. schůze RM – 5.11.2007
4.3., 3.1., 3.2., 4.6.2., 4.6.3., 4.9., 4.11., 4.14., 4.20., 4.22. z 21. schůze RM – 19.11.2007
2.2. z XV. mimořádná schůze RM – 29.11.2007
3.1., 4.2., 4.2.2., 4.2.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.14., 3.2., 4.15., 4.22., 4.23.1., 4.23.2., 4.25.,
5.1. z 22. schůze RM – 3.12.2007
2.1., 3.1., 3.2.3., 3.6., 4.1., 4.3. z XVI. mimořádné schůze RM – 10.12.2007
• vypouští ze sledování:
4.10.2. z 73. schůze RM – 4.9.2006
4.1.2. z 3. schůze RM – 8.1.2007
4.18. z 7. schůze RM – 26.3.2007
4.23.1. z 18. schůze RM – 8.10.2007
3.10. z 19. schůze RM – 22.10.2007
3.5., 3.8., 3.17. z 20. schůze RM – 5.11.2007
4.12.2. z 21. schůze RM – 19.11.2007

3.4. z XVI. mimořádné schůze RM – 10.12.2007
• další úkoly trvají.

4.1. Převod údržby zámeckého parku
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dohody mezi příspěvkovými organizacemi města Zámek
Slavkov – Austerlitz a Technické služby města Slavkova u Brna, o převodu údržby
zámeckého parku ve Slavkově u Brna.

4.3. Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – „SB-2607-007,Slavkov, ul.
Kollárova, dokončení kabelizace NN“
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na umístění kabelového vedení NN včetně rozpojovací
skříně SR na pozemku parc.č.680 v katastrálním území Slavkov u Brna se společností E.ON
Distribuce, a.s., sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078198 zastoupenou E.ON
Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591 v
předloženém znění.

4.4. Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – „SB-4607-211,Slavkov, rozšíření
kabel.sítě NN Jekl“
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na umístění kabelového vedení NN včetně kabelové
skříně na pozemku parc.č.1787/30 v katastrálním území Slavkov u Brna se společností E.ON
Distribuce, a.s., sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078198 zastoupenou E.ON
Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591 v
předloženém znění.

4.5. SEPES MEDIA, spol. s r.o. Brno - dodatek č. 8 k nájemní smlouvě
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k ukončení nájmu sloupu veřejného osvětlení č.
001.01.002 na Malinovského náměstí uzavřením dodatku č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené se
společností SEPES MEDIA, spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930 dne
29.1.2004 ve znění dodatků č. 1 až 7 na pronájem částí pozemků a sloupů veřejného osvětlení
v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umístění a provozování propagačního a informačního
systému komerční sféry města Slavkova u Brna.

4.6. Cena Petra Parléře – výsledek soutěže

Usnesení:
Rada města dává souhlas k uzavření smluv o poskytnutí architektonických studií na dostavbu
proluky v ulici Husova ve Slavkově u Brna, které byly zhotoveny na základě vyhlášení
soutěže o Cenu Petra Parléře 2007.

4.7. Dům s pečovatelskou službou - František Stehlík, úmrtí
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a souhlasí s postupem uvedeným ve zprávě.

4.8. Zpětvzetí žádosti o pronájem nebytových prostor- MUDr. Naďa Dufková
Usnesení:
Rada města ruší usnesení přijaté pod bodem 3.4. na XVI. mimořádné schůzi dne 10.12.2007
(zpětvzetí žádosti MUDr. Nadi Dufkové, IČ: 75088959).

4.9. NATMAL s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, dodatek č. 3 k nájemní smlouvě
Usnesení:
Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.
02/2006 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 firmou NATMAL
s.r.o., se sídlem Nováčkova 233/18, 614 00 Brno, IČ 25575821, za 5 000,-Kč/rok, na dobu
neurčitou, s účinností od 1. ledna 2008.

4.10. Žádost o schválení výměny bytů mezi občany
Usnesení:
Rada města uděluje předchozí souhlas k dohodě o výměně bytů, zapsané pod č.j. 28159-07 ze
dne 17.12.2007, mezi paní Danou Fatkovou, a panem Pavlem Minaříkem, s podmínkou
uzavření nové nájemní smlouvy s panem Pavlem Minaříkem, trvale bytem U škol 956,
Bučovice, ve znění dle přílohy.

4.11. Návrh na zvýšení odměn vyplácených za práci konanou při provádění svatebních
obřadů a vítání občánků
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedeného návrhu schvaluje vyplácení
odměn za svatební obřady a vítání občánků v navržené výši, s platností od 01. 01.
2008.

4.12. Žádost ZŠ Tyršova o schválení vyřazení investičního majetku

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyršova o schválení
vyřazení investičního majetku“ schvaluje vyřazení kopírky a bezdrátových sluchátkových
souprav z majetku ZŠ Tyršova :
- kopírka SHARP SR-2218, i.č. inventární číslo HIM-16, rok pořízení 2000, pořizovací cena
52.027,-Kč,
- bezdrátová sluchátková souprava, inventární číslo UP-07, rok pořízení 1997, pořizovací
cena 6.778,94 Kč,
- bezdrátová sluchátková souprava, inventární číslo UP-08, rok pořízení 1997, pořizovací
cena 6.378,94 Kč,

4.13. Dodatek č. 3 organizačního řádu městského úřadu
Usnesení:
Rada města schvaluje Dodatek č.3 k Organizačnímu řádu Městského úřadu ve Slavkově u
Brna v předloženém znění.
4.14. Přehled podaných stížností na MěÚ za IV. čtvrtletí roku 2007
Usnesení:
Rada města bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za IV. čtvrtletí roku
2007.

4.15. Městský ples 2008
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s pořádáním 4. městského plesu v prostorách Centra
Bonaparte dne 15.2.2008 a souhlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci. Cena vstupného
pro jednu osobu včetně místenky bude 125,- Kč.

4.16. Ceník pronájmů nekomerčního charakteru a ceník vzdělávacích programů pro
žáky 2. stupně ZŠ na rok 2008
Usnesení:
1) Rada města ukládá řediteli Zámku Slavkov – Austerlitz přepracovat návrh ceníku pronájmů
nekomerčního charakteru a zámecké zahrady.
2) Rada města schvaluje ceník vzdělávacích programů pro 2. stupeň ZŠ v předloženém znění.

5.2. Poděkování Diakonie ČCE
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí poděkování Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích.

