
Usnesení z 20. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 5.11.20007 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. - 19. 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: 
4.3.2. z 3. schůze RM – 8.1.2007 
3.18.4. z 14. schůze RM – 23.7.2007 
2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4.  z XI. mimořádné schůze RM – 12.9.2007 
4.9., 4.10., 4.11., 4.17.1.  z 17. schůze RM – 24.9.2007 
4.9., 4.12., 4.17., 4.19., 4.22. z 18. schůze RM – 8.10.2007 
2.1., 2.2., 2.3. z XII. mimořádné schůze RM – 19.10.2007 
3.4.2., 3.4.3. z 19. schůze RM – 22.10.2007 
• vypouští ze sledování: 
4.7. z 8. schůze RM – 16.4.2007 
3.6.3. z 13. schůze RM – 9.7.2007 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.   Nabídka odprodeje účelové komunikace do průmyslové zóny Slavkov – západ – 
plnění usnesení 19. RM – 3.4.2.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Pověřuje zástupce města vést s ACHP SLAVKOV a.s. další jednání o podmínkách 
odprodeje účelové komunikace do průmyslové zóny Slavkov-západ se záměrem získat tuto 
komunikaci do vlastnictví města.   

 
3.2.   Žádost o spolupráci při výstavbě inž. sítí v lokalitě Zlatá Hora  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Ukládá MěÚ rozpracovat varianty spolupráce města s žadateli při výstavbě IS.  

 
3.3.   Zápis z jednání komise pro výstavbu a rozvoj města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 10/2007 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj  
města Slavkova u Brna na vědomí.  

   



 
3.4.   SEPES MEDIA, spol. s r.o.  Brno  - pronájem sloupu VO  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k pronájmu sloupu VO č. 002.02.010  na ulici 
Tyršova  ve Slavkově u Brna uzavřením dodatku č. 6  k  nájemní smlouvě na pronájem částí 
pozemků a sloupů VO v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umístění a provozování propagačního 
a informačního systému komerční sféry města Slavkova u Brna, uzavřené se  společností 
SEPES MEDIA, spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930 dne 29.1.2004.  

 
3.5.   Prodej pozemku p.č. 2653 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji 
pozemku parc.č.2653 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 738 m2 z 
vlastnictví města do vlastnictví p.Ludmily Uhlířové za kupní cenu ve výši 1.000,-Kč/m2. 
Náklady spojené s prodejem (správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí 
kupující.  

 
3.6.   Prodej pozemků parc.č.2702/10 a 2702/6 v k.ú. Slavkov u Brna  - ŘSD  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření kupní 
smlouvy o prodeji pozemků parc.č.2702/10 a 2702/6 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města 
Slavkov u Brna do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 
05, Praha 4, IČ:65993390 v předloženém znění.  

 
3.7.   Žádost o prodej  pozemku parc.č.2742 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nedává souhlas se zveřejněním záměru prodeje pozemku 
parc.č.2742 v k.ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr zastupitelstvu města.  

 
3.8.   Záměr prodeje pozemku parc.č.340/1  v k.ú. Slavkov u Brna – výsledek projednání 
v komisi pro výstavbu a rozvoj  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nedává souhlas se zveřejněním záměru prodeje pozemku 
parc.č.340/1 ostatní plocha – manipulační plocha v k.ú. Slavkov u Brna a postupuje tento 
záměr zastupitelstvu města.  

 
3.9.   Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – „Slavkov u Brna, kabelová smyčka 
Herold, přípojka VN“   



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení práva, 
odpovídajícího  věcnému břemenu na uložení kabelového vedení VN  na pozemcích 
parc.č.2564; 2579/1; 2580 a 3771/48  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.  

 
3.10. Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – „Slavkov, přípojka NN Tesař“   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení práva, 
odpovídajícího  věcnému břemenu na umístění kabelového vedení NN  na pozemku 
parc.č.164/1  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.  

   

3.11.   Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – „Slavkov, přípojka NN 
Majárková“   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení práva, 
odpovídajícího  věcnému břemenu na umístění kabelového vedení NN  na pozemku 
parc.č.525/1  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.  

 
3.12. HM – žádost o souhlas rady města s postupem Historického muzea v rámci podání 
žádosti o udělení Evropské známky kulturního dědictví  objektu zámku ve Slavkově u 
Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá k doplnění.  

 
3.13. Stromořadí lip v ulici Tyršova – informace o postupu řešení  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy bere informaci o postupu 
řešení existence stromořadí lip v ulici Tyršova na vědomí a ukládá odboru ŽP : 
1. Zahrnout náklady na ošetření stromořadí lip v ulici Tyršova do návrhu rozpočtu pro rok 
2008. 
2. V případě schválení této částky v rozpočtu města na rok 2008, zajistit uzavření smlouvy o 



dílo s firmou Realizace a údržba zeleně, Ing. Pavel Švec, IČ 60358742, Záhřebská 31, 616 00 
Brno.  

   

3.14.  Zápis z jednání komise pro regeneraci MPZ Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 2/2007 z jednání komise pro regeneraci MPZ 
Slavkov u Brna na vědomí.  

 
3.15.  Zápis z jednání  - "Revitalizace budov polikliniky č.p. 288,551 a 324 ve Slavkově u 
Brna"   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zápis z jednání na vědomí.  

   

3.16.  Návrh na úpravu "Pravidel pro pronájmy obecních bytů", zápis ze schůze bytové 
komise  

Usnesení: 
Rada města schvaluje návrhy na úpravu "Pravidel pro pronájmy obecních bytů" v rozsahu  
uvedeném v zápisu ze 3. schůze bytové komise, konané dne 24.10.2007, ukládá odboru BTH  
tato přepracovat s tím, že se vypustí písm. h) odst. 2. Přepracovaná „Pravidla pro pronájmy 
obecních bytů“ ukládá odboru BTH předložit ke schválení na příští schůzi rady města.  

 
3.17.   Žádost MUDr. Pavla Menšíka o pronájem ordinace po MUDr. Hanákovi  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem místnosti č. 2.17 o výměře 
22,99 m2 a místnosti č. 2.18 o výměře 12,28 m2, na dva dny v týdnu (pondělí a čtvrtek), za 
cenu 900,- Kč/m2/rok, v objektu Polikliniky Slavkov u Brna, č.p. 551, Malinovského nám, s 
MUDr. Pavlem Menšíkem, IČ: 75093642 s účinností od 1.1.2008.  

 
3.18.   TSMS –smlouva o uložení zeminy  

Usnesení: 
Rada města schvaluje smlouvu o uložení zeminy v upraveném znění (v odst. I. se vypouští 
poslední věta).  

 
3.19. Pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti v roce 2008  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkov u Brna schvaluje pořádání výchovně rekreačního  tábora pro děti v 



době od 27.7.2008 – 5.8.2008 v rekreačním středisku Okluky u Malého Hradiska, okr. 
Prostějov, který bude organizován společně městy Slavkov u Brna a Bučovice a souhlasí se 
zařazením finančních prostředků nutných k zajištění provozu  tábora do rozpočtu města na rok 
2008. 
2. Rada města Slavkov u Brna souhlasí s uzavřením dohody s městem Bučovice o pořádání 
výchovně rekreačního tábora pro děti v roce 2008.  

 
3.20. Žádost ZŠ Komenského o povolení čerpání investičního fondu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZŠ Komenského o povolení 
čerpání investičního fondu“ schvaluje čerpání investičního fondu ZŠ Komenského ve výši 
8.572,-Kč na dofinancování interaktivní tabule do pracovny biologie.  

 
3.21. Zařazení akcí ZŠ Tyršova mezi akce zvýhodněné při pronájmu sálů v Centru 
Bonaparte  

Usnesení: 
Rada města dává souhlas, aby: 
1) ples ZŠ Tyršova v termínu 2.2.2008 byl zařazen mezi akce se zvýhodněným nájmem v 
sálech Centra Bonaparte, 
2) Vánoce s Tyršovou v termínu 19.12.2007 byly zařazeny mezi akce se zvýhodněným 
nájmem v sálech Centra Bonaparte a to za těchto podmínek: 
a) na dopolední generálku bude sál zapůjčen,  
b) podvečerní představení bude zpoplatněno zvýhodněným nájmem.  
3.22.  Zápisy školských rad  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zápis č.6/2007 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u 
Brna, Tyršova 977, okres Vyškov a zápis č.7/2007 z jednání Školské rady Základní školy 
Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov.  

 
3.23. ČSCH – žádost o převzetí záštity nad okresní soutěžní výstavou králíků, holubů a 
drůbeže  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna přebírá záštitu nad okresní soutěžní výstavou pořádanou 
Českým svazem chovatelů, ZO Slavkov u Brna, konanou 9. – 10. 11. 2007.  

 
3.24. Povodňová ochrana města - dotace  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu, aby město jako navrhovatel 
předložilo Ministerstvu zemědělství ČR „Žádosti o posouzení návrhu protipovodňových 
opatření“. 
2. Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu, aby jako přílohu k žádosti o dotaci 



vydalo toto usnesení: Město Slavkov u Brna, jako navrhovatel „Žádosti o posouzení návrhu 
protipovodňových opatření“ po realizaci akce převezme bezplatně protipovodňové opatření 
do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní 
rozpočet.  

 
4.1. Žádost TERMO CZ, s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uskladněním nábytku firmy TERMO CZ, s.r.o. v budově Koláčkovo 
nám. č.727 za cenu nájemného v obvyklé výši s termínem do 30.4.2008.  

 


