Usnesení z 18. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 8.10.20007 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 20022006 a z 1. - 17. 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:
4.4. z 12. schůze RM – 25.6.2007
4.4., 4.13. z 16. schůze RM – 3.9.2007
3.1. z XI. mimořádné schůze RM – 12.9.2007
4.2., 4.4., 4.8. ze 17. schůze RM – 24.9.2007
• vypouští ze sledování:
3.4. z 4. schůze RM – 22.1.2007
• další úkoly trvají.

4.2. HM – Žádost o schválení přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá.

4.4. HM – Žádost o schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
Usnesení:
Rada Města Slavkova u Brna schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
uzavřené dne 8. 12. 1998 v předloženém znění.

4.5. Inventarizační zápis o provedení mimořádné inventarizace v HM k 31.8.2007
Usnesení:
Rada Města Slavkova u Brna bere na vědomí inventarizační zápis o provedení mimořádné
inventarizace majetku Historického muzea ve Slavkově u Brna ke dni 31. 08. 2007.

4.6. HM – Kalkulace nákladů spojených s provozem IRC do 31.12.2007
Usnesení:
1) Rada Města Slavkova u Brna bere na vědomí kalkulaci nákladů HM spojených s
provozováním IRC do konce roku 2007.
2) Rada Města Slavkova u Brna ukládá FO připravit rozpočtové opatření-mimořádný
příspěvek pro HM ve výši předložených nákladů na provoz IRC.

4.8. Stanovisko k hospodaření HM k 31.8.2007

Usnesení:
Rada města ve Slavkova u Brna po projednání zprávy bere tuto na vědomí.
4.9. Návrh RO č. 26-30/2007
Usnesení:
Rada města ve Slavkova u Brna po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a doporučuje
ZM ke schválení:
RO č. 26 – sociálně právní ochrana dětí:
Příjmy:
- zvýšení položky č. 32 – dotace ze SR na sociálně právní ochranu o 214.300,-Kč pod UZ
98216
Výdaje:
- zvýšení položky orj. 11 – Městský úřad o 214.300,-Kč pod UZ 98216
RO č. 27 – lesní hospodářství:
Příjmy:
- zařazení nové položky 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ
29008 v částce 40.400,- Kč
Výdaje:
- zvýšení položky - správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na příslušných položkách dle
platné rozpočtové skladby v částce 40.400,-Kč.
RO č. 28 – neinvestiční příspěvek pro MŠ:
Výdaje:
- snížení č.15 – MŠ Zvídálek ve výši 160.000,- Kč
- zvýšení položky – rezerva o částku 160.000,- Kč.
RO č. 29 – dotace z rozpočtu JMK na komunitní plánování:
Příjmy:
- zařazení nové položky - dotace z rozpočtu JMK na komunitní plánování pod UZ 00434 v
částce 40.000,- Kč
Výdaje:
- snížení položky – pečovatelská služba ve výši 50.000,- Kč.
- zařazení nové položky – komunitní plánování ve výši 90.000,- Kč.
RO č. 30 - kompostárna
Výdaje:
- snížení položky č.14 – kompostárna (spoluúčast k dotaci) ve výši 900.000,- Kč.
- zvýšení položky č.32 – odvody do FRR ve výši 900.000,- Kč.

3.1. Zpráva o připravenosti Základní umělecké školy Františka France, Komenského
nám. 525, Slavkov u Brna na školní rok 2007/2008
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní umělecké školy Františka France,
Komenského náměstí 525, Slavkov u Brna ve školním roce 2007/2008.

4.10. Žádost o výměnu bytů v Domě s pečovatelskou službou
Usnesení:
Rada města souhlasí s ukončením nájmu bezbariérové garsoniéry č.4 ke dni 31.10.2007 a
současně s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bezbariérového jednopokojového bytu
č. 6, s účinností od 1.11.2007, v Domě s pečovatelskou službou ve Slavkově u Brna, Polní
1444, se sl. Barborou Polachovou, bytem tamtéž.
4.11. Žádost o pronájem nebytových prostor, MUDr. Luděk Moudrý
Usnesení:
Rada města zamítá žádost p. MUDr. Luďka Moudrého o pronájem nebytových prostor v
budově polikliniky, Malinovského č.p. 551 ve Slavkově u Brna.

4.12. Výběr dodavatele – výměna oken
Usnesení:
Rada města rozhodla o zadání realizace akce „Slavkov u Brna, Koláčkovo náměstí č.p. 727,
II. NP, výměna oken za plastová“ firmě Harmonie Brno, s.r.o., Řípská 18a, 627 77, Brno, IČ:
263 129 13 za nabídkovou cenu 533.012, 90 Kč, sníženou podle dohodnuté změny předmětu
díla.

4.13. „Kotelna Zlatá Hora, systém měření a regulace“
Usnesení:
1. Rada města rozhodla o zadání zpracování realizační projektové dokumentace s následným
provedením díla "Kotelna Zlatá Hora, systém měření a regulace" firmě Elmar group s.r.o.,
Smržická 115/13, 796 01 Prostějov, IČ: 649 426 51 za nabídkovou cenu.
2. Rada města souhlasí s financováním díla z pol. 83 rozpočtu města, bytové a tepelné
hospodářství.

3.2. Zpráva o připravenosti Domu dětí a mládeže, Komenského nám. 495, Slavkov u
Brna na školní rok 2007/2008
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Domu dětí a mládeže, Komenského nám.
495, Slavkov u Brna ve školním roce 2007/2008 a vyslovuje poděkování kolektivu DDM za
celoroční činnost.

4.1. Ceník služeb DDM
Usnesení:
Rada města bere na vědomí výši zápisného do zájmových útvarů DDM Slavkov u Brna ve
školním roce 2007/2008.

4.14. Dagmar Hošková – dopis členům RM
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna konstatuje, že rada města ani vedení městského úřadu
nezasahují žádným způsobem do výběru pracovníků soukromé firmy.

3.3. Zpráva o připravenosti Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo nám. 107, Slavkov u
Brna na školní rok 2007/2008
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo
náměstí 107, Slavkov u Brna ve školním roce 2007/2008.
4.15. Pronájem části pozemku p.č. 2742 v k.ú. Slavkov u Brna – LIKO-S, a.s.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy se společností
LIKO-S, a.s. sídlem U Splavu 1419, Slavkov u Brna na pronájem části pozemku parc.č.2742
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 60 m2 v předloženém znění.

4.3. HM – Stav plnění úkolů RM
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna vypouští ze sledování bod 3.11.1 ze 14. schůze RM a bod 4.3.
ze 17. schůze RM.

4.7. Hospodaření HM k 31.8.2007
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a ukládá řediteli HM trvale sledovat
vývoj hospodaření HM a předložit radě města návrh opatření s cílem zajištění minimálně
vyrovnaného hospodářského výsledku Historického muzea za rok 2007.

4.16. Zápis z jednání komise pro výstavbu a rozvoje města Slavkova u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna odkládá projednání zápisu č. 9/2007 z jednání komise pro
výstavbu a rozvoj města Slavkova u Brna na svou příští schůzi.

4.17. Majetkoprávní vypořádání stavby „Litava, Slavkov u Brna – zvýšení kapacity
koryta“
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření kupní

smlouvy o prodeji pozemků v k.ú. Slavkov u Brna zabraných stavbou „Litava, Slavkov u
Brna – zvýšení kapacity koryta“, a to: parc.č.348/4; 348/5; 3057/4; 339/2; 2674/3; 2673/6;
2738/8; 2737/7; 2709; 3793/15; 2700/3; 3057/3; 348/3; 349/2; 348/1; 334/7; 2674/4; 2674/2;
2673/5; 2675/8; 2742/2; 2738/7; 2738/9; 2737/8; 2737/9; 2737/10; 2691/21; 2660/1 z
vlastnictví města do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, PSČ 601
75, IČ 708 900 13 v předloženém znění.

4.18. Pronájem pozemků v lokalitě Křenovická
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas :
1. k uzavření nájemní smlouvy s panem Radovanem Eremiášem na užívání částí pozemků
parc.č.3073/43;3073/1;3073/52; 3073/40; 3073/39; 3073/42; 3073/50 a 3073/60 vše orná
půda v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 77084 m2 k zemědělskému obhospodařování, s
ročním nájemným ve výši 12.303,-Kč.
2. k uzavření nájemní smlouvy s panem Miroslavem Lotrekem na užívání částí pozemků
parc.č.3073/39; 3073/42 a 3073/50 vše orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře
35840 m2 k zemědělskému obhospodařování, s ročním nájemným ve výši 5.720,-Kč.

4.19. Pronájem pozemků v lokalitě Dlouhé – ul. Slovanská
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panem Karlem
Jachimiákem na užívání pozemků parc.č.1787/1 orná půda o výměře 6785 m2; parc.č.1798/3
orná půda o výměře 2163 m2 a části parc.č.1787/30 orná půda o výměře cca 420 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna o celkové výměře 9368 m2 k zemědělskému obhospodařování, s ročním
nájemným ve výši 1.495,-Kč.

4.20. Záměr prodeje pozemku parc.č. 2702/10 a prodej pozemku parc.č. 2702/6 v k.ú.
Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku
parc.č.2702/10 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.

4.21. 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 zprávu odkládá.

4.22. Nabytí pozemků pro komunikaci a IS v ul. Sadová – směna pozemků s manž.
Majerovými

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke směně částí
pozemků parc.č.3750/37 orná půda a 3750/38 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o celkové
výměře cca 600 m2 z vlastnictví města Slavkov u Brna za části pozemků parc.č.1202; 1203;
1205 a 1206/2 v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 218 m2 z vlastnictví Petra a Hany
Majerových. Přesná výměra směňovaných nemovitostí bude určena geometrickým plánem.
Doplatek na dorovnání rozdílu výměr směňovaných nemovitostí ve výši 350,-Kč/m2 uhradí
manž. Majerovi před podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené se směnou uhradí město
Slavkov u Brna (geometrické plány, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN).

4.23. Městský kamerový systém – nabídka firmy Netprosys, s.r.o.
Usnesení:
1) Rada města bere zprávu na vědomí a v případě vyhlášení výběrového řízení na pořízení
městského kamerového systému ukládá MěÚ oslovit i firmu Netprosys, s.r.o. ,
Hviezdoslavova č.p.1187, Brno.
2) Rada města ukládá odboru IR předložit radě města návrh na zřízení městského kamerového
systému (bezdrátová technologie) včetně financování jeho pořízení a provozu s instalací v
roce 2008.

4.24. Přehled podaných stížností na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2007
Usnesení:
Rada města bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za III. čtvrtletí roku
2007.

4.25. Dodatečné schválení ceníku upomínkových předmětů
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje předložený ceník prodeje upomínkových předmětů.

4.26. Zpráva o činnosti Informačního Regionálního Centra Austerlitz za období od 1.4.
do 30.9.2007
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere předloženou zprávu na vědomí.

4.27. ČZS – žádost o dotaci na nájemné sálů z výstavy ovoce
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna předloženou žádost odkládá.
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá funkcionářům města vyžádat od firmy Prelax spol. s
r.o. rozpis nákladů na tuto akci.

4.28. Žádost ZUŠ Fr. France o schválení vyřazení investičního majetku
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZUŠ Fr. France o schválení
vyřazení investičního majetku“ schvaluje vyřazení monitoru LCD SAMPO – inventární číslo
DHIM 880, zakoupený 15.11.2003 v pořizovací ceně 10.710,-Kč z majetku ZUŠ Fr. France.

4.30. Tiskárna Ralsko – nabídka na výrobu kalendářů na rok 2008
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna nabídku neakceptuje.

4.31. BEKR – žádost o inzerci městského koupaliště ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkova u Brna nabídku neakceptuje.

4.32. SDH – žádost o zakoupení nového vozidla typu Tranzit pro 9 osob
Usnesení:
Rada města ve Slavkova u Brna ukládá odborům FO a KT podat k žádosti vyjádření.

4.33. Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku města Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkova u Brna předložené žádosti vyhovuje.

5.1. Poděkování pracovnicím DDM-Běh Terryho Foxe
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí informaci starosty města o poděkování Ing.
Milana Floriana, zástupce TJ Sokol Slavkov u Brna, pracovnicím DDM za pomoc při
pořádání a organizaci letošního „Běhu Terryho Foxe“.

5.2. Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku města Slavkov u Brna-povodí Moravy
Usnesení:
Rada města ve Slavkova u Brna souhlasí s použitím znaku města na upomínkové předměty
pro Povodí Moravy, s.p. u příležitosti akce PPO – Litava.

