Usnesení z 21. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 19.11.20007 v
15:00 hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna

5.2. Provoz Společenského domu Bonaparte
Členové RM jednali s Ing. Danielem Fuskem, zástupcem firmy PRELAX, spol. s r.o. a s
majiteli firmy Jin-long, panem Petrem Hlaváčem a Jaroslavem Hoškem o případném převzetí
velkého sálu městem.

4.2. Výsledky hospodaření HM k 30.9.2007 a výhled výsledku hospodaření k 31.12.2007
Usnesení:
Rada Města Slavkova u Brna bere na vědomí předložené výsledky hospodaření HM k
30.9.2007 a výhled hospodaření HM k 31.12.2007.

4.1. Ceny za svoz komunálního odpadu
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu města zachovat stávající ceny za
svoz komunálních odpadů.
2) Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu města zvýšit ceny za svoz
komunálních odpadů a schválit změnu cen v obecně závazné vyhlášce č. 2/2007, kterou se
stanovuje poplatek za komunální odpad takto : Svoz „A“ 1.600 Kč/rok
Svoz „C“ 1.200 Kč/rok.

4.3. Změna zřizovací listiny Historického muzea ve Slavkově u Brna v části název
příspěvkové organizace
Usnesení:
1. Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM schválit změnu názvu příspěvkové organizace
Historické muzeum ve Slavkově u Brna na Zámek Slavkov – Austerlitz.
2. Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ v souladu se zněním § 27 odst. 6 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zajistit zápis příspěvkové
organizace do obchodního rejstříku, a to s účinností od 1.1.2008.

4.4. Žádost o schválení zadání ke zpracování koncepce jednotné propagace města,
organizací městem zřizovaných a dalších zúčastněných subjektů
Usnesení:
Rada Města Slavkova u Brna ukládá HM vypracovat návrh zadávacích podmínek pro
zpracování koncepce jednotné propagace města a jeho příspěvkových organizací a dalších
zúčastněných subjektů.

4.5. Ceník služeb a otevírací doba na rok 2008
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna schvaluje ceník služeb Historického muzea a otevírací dobu na
rok 2008 v předloženém znění.
3.4. Zápis č. 5/2007 z jednání Komise pro sport a volný čas – 2.10.2007
Usnesení:
1. Rada města Slavkova u Brna bere informaci o činnosti komise pro sport a volný čas na
vědomí a ukládá funkcionářům projednat se zástupci politických stran odvolání paní Marcely
Ehrenbergerové a Mgr. Petra Šafáře.
2. Rada města Slavkova u Brna vyslovuje členům komise poděkování za aktivní činnost v
roce 2007.

3.3. Zápis z Komise kulturní
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere informaci o činnosti kulturní komise na vědomí a
vyslovuje členům komise poděkování za aktivní činnost v roce 2007.

2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 74. schůze RM z období 2002-2006 a
z 1. - 20. 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:
3.1.1., 3.4. z 13. schůze RM – 9.7.2007
3.3. z 14. schůze RM – 23.7.2007
3.3., 3.7. z 19. schůze RM – 22.10.2007
2.1., 2.3. z XIII. mimořádné schůze RM – 29.10.2007
3.2.2., 3.16., 3.24. z 20. schůze RM – 5.11.2007
2.4. z XIV. mimořádné schůze RM – 9.11.2007
• vypouští ze sledování:
3.3.1. ze 4. schůze 22.1.2007 (viz. 3.18. z 20. schůze 5.11.2007)
• další úkoly trvají.

3.1. Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za ¾ roku 2007
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města
Slavkova u Brna za 3/4 roku 2007“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení
rozbory hospodaření města za 3/4 roku 2007.

3.2. Návrh rozborů hospodaření příspěvkových organizací města za 3. čtvrtletí 2007
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvkových
organizací města za 3.čtvrtletí 2007“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení
hospodaření příspěvkových organizací za 3.čtvrtletí roku 2007.

4.5. Spolufinancování budoucích inženýrských sítí
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2. Souhlasí s vyplacením rozdílu mezi náklady na vybudování přípojky a řadu kanalizace a
vodovodu v ulici Slovanská ve výši 16.733,- Kč vč. DPH manželům Šaňkovým a 16.733,vč. DPH manželům Šafářovým.
3. Souhlasí s použitím zbývající částky z položky č. 55 rozpočtu města ve výši 16.534,- Kč na
dílčí úhradu nákladů na VO v ulici Slovanská ve Slavkově u Brna.

4.7. Žádost o spolupráci při výstavbě inž. sítí v lokalitě Zlatá Hora
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá MěÚ připravit
pravidla pro budování IS k nové bytové výstavbě podle varianty č. 3.

4.8.

Inženýrské sítě v prodloužení ulice Čelakovského ve Slavkově u Brna

Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2. Pověřuje vedení města jednáním s panem Leitnerem ve věci realizace prodloužení
komunikace v ulici Čelakovského ve Slavkově u Brna.

4.9. Prodloužení nájemní smlouvy SEPES MEDIA, spol. s r.o. Brno
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k prodloužení nájemní smlouvy 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 6 na pronájem částí pozemků a sloupů veřejného prostranství v k.ú. Slavkov u
Brna za účelem umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční sféry
města Slavkova u Brna na dobu určitou do 31.12.2009, dodatkem č. 7 v předloženém znění.

4.10. Prodej pozemku p.č. 2653 v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna návrh odkládá.

4.11. Narovnání vlastnických vztahů – garáže Cihelna – výsledek zveřejnění záměru
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke směně
pozemku parc.č.2636/34 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví města za pozemek parc.č.2636/35 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v
k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví manželů Zdenka a Danuše Andrlových. Náklady spojené se
směnou (500,-Kč kolek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí rovným dílem město a
manželé Andrlovi.

4.12. Žádost o vyjádření k revitalizaci domů sídl. Nádražní 1155-1156 a k možnosti
privatizace bytových jednotek
Usnesení:
1. Rada města bere na vědomí žádost nájemců bytů v domech v sídlišti Nádražní č.p. 11551156 o další jednání v otázce privatizace stávajících bytových jednotek a o jejích
podmínkách s tím, že ukládá MěÚ svolat nájemce všech bytů v termínu nejbližší možné
prezentace zpracované projektové dokumentace na výstavbu bytových jednotek formou
půdní vestavby a revitalizace domů za účasti zástupců města, investora a dodavatele.
2. Rada města ukládá starostovi města odpovědět na dotazy nájemců domů v sídlišti Nádražní
1155-1156.

4.13. Návrh upraveného znění "Pravidel pro pronájmy obecních bytů"
Usnesení:
Rada města schvaluje návrh "Pravidel pro pronájmy obecních bytů" ve znění dle přílohy, s
účinností od 1.1.2008.

4.14. UNILES, a.s., dodatek č. 3 k nájemní smlouvě
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor,
uzavřené dne 6. 6. 2006, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem nebytových prostor s
UNILES, a.s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, IČ: 47307706, v domě Palackého nám.
89, Slavkov u Brna, obsahujícím zrušení poskytování služby likvidace odpadu od 1.1.2007 a
zavedení platby čtvrtletních záloh za poskytované služby od 1.1.2008.

4.15. Úprava rozpočtu ZŠ Komenského o schválení čerpání zvýšených příjmů a přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu školy
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Úprava rozpočtu ZŠ Komenského o
schválení čerpání zvýšených příjmů a přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu školy“
schvaluje:
1) úpravu rozpočtu v příjmech zvýšení položky úroky v částce 6.000,-Kč, položku ostatní
výnosy ve výši 37.200,-Kč, u položky příjmy z oslav 100.výročí školy ve výši 9.800,-Kč a ve
výdajích si zvýší položku ostatní náklady o částku 23.000,-Kč na pokrytí odvodu částečného
plnění zaměstnání osob se zdravotním postižením a položku DHIM o částku 30.000,-Kč na
nákup školních nábytku (židlí do tříd) v rozpočtu ZŠ Komenského.
2) přesun finančních prostředků. Ve výdajích snížení položky plyn o 115.000,-Kč a v
příjmech snížení položky neinvestiční dotace MěÚ o 115.000,-Kč. Dále škola v příjmech
zavede novou položku investiční dotace MěÚ ve výši 115.000,-Kč a ve výdajích novou
položku posílení IF ve výši 115.000,-Kč. Následně v příjmech zvýší položku IF –
bezpečnostní zařízení k hlavnímu vchodu o 115.000,-Kč a ve výdajích zvýší položku IF –
bezpečnostní zařízení k hlavnímu vchodu o 115.000,-Kč v rozpočtu ZŠ Komenského.

4.16. Úprava rozpočtu ZUŠ Františka France o schválení použití zvýšených příjmů k
posílení výdajové položky plyn
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Úprava rozpočtu ZUŠ Františka
France o schválení použití zvýšených příjmů k posílení výdajové položky plyn“ schvaluje
úpravu rozpočtu v příjmech zvýšení položky úplata ve výši 60.000,-Kč a ve výdajích zvýšení
položky plyn o 60.000,-Kč v rozpočtu ZUŠ Františka France.

4.17. Odpisový plán ZUŠ Fr. France
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Odpisový plán ZUŠ Fr. France“
schvaluje odpisový plán nově pořízeného majetku - pianino YAMAHA PB2PE zakoupené v
měsíci říjnu v pořizovací ceně 80 000,- Kč, ZUŠ Fr.France.

4.18. Oznámení o uzavření provozu MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města bere na vědomí uzavření provozu Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna v
době vánočních prázdnin v termínu od 27. 12. 2007 do 2. 1. 2008 včetně.

4.19. ZŠ Komenského - Upozornění zřizovatele na neplacení nájmu škole subjektem
SK kopaná
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere informaci na vědomí a ukládá MěÚ zajistit pro příští
období možnost přímého toku finančních prostředků.

4.20. Výzva obyvatel ulice Tyršova – údržba přestárlých lip
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna projednala výzvu občanů ulice Tyršova a ukládá MěÚ písemně
odpovědět včetně informací o postupu provedených kroků ve věci.

4.21. F.R.Z. agency s.r.o. – cenová nabídka na výrobu publikace vzoru „IVAŇ“
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna nabídku neakceptuje.

4.22. Beachvolleyball – koupaliště
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku ke smlouvě o vypořádání některých
vzájemných vztahů ze dne 3.2.2004 s Sportovním klubem – beachvolleyball Slavkov, IČ:
61730149.

5.1. Informace TSMS – darovací smlouva – osvětlení stadionu
Ředitel TSMS pan Radoslav Lánský informoval členy RM o uzavření darovací smlouvy mezi
TSMS a panem Ivanem Durkem na opravu pěti kusů světelných bodů pro noční osvětlení v
areálu stadionu ve Slavkově u Brna.

