
Usnesení z 17. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 24.9.20007 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. - 16. 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: 
4.12., 4.15., 5.2. z 1. schůze RM – 20.11.2006 
4.30.2., 4.32.3. z 6. schůze RM – 26.2.2007 
4.21.3.  z 11. schůze RM – 28.5.2007 
3.1.  z 14. schůze RM – 23.7.2007 
3.1., 3.2., 4.1., 4.4. z 15. schůze RM – 20.8.2007 
3.1., 4.1., 4.3., 4.5., 4.7., 4.8., 4.10., 4.11., 4.12., 4.15., 4.19., 4.20., 4.25. z 16. schůze RM – 
3.9.2007 
2.1., 2.3.  z XI. mimořádné schůze RM – 12.9.2007 
• další úkoly trvají.  

 
3.2.  Zpráva o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov 
na šk. rok 2007/2008  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 
977, okres Vyškov ve školním roce 2007/2008.  

 
4.1.   Ceník služeb základních škol  

Usnesení: 
1. Rada města schvaluje ceník služeb za pronájem tělocvičen ZŠ Komenského platný od 3. 9. 
2007 dle návrhu předloženého ředitelem ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495.  
2. Rada města schvaluje ceník služeb v ZŠ Tyršova dle návrhu předloženého ředitelem ZŠ 
Slavkov u Brna, Tyršova 977 s platností od 3. 9. 2007.  

 
3.1.  Zpráva o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, 
okres Vyškov na školní rok 2007/2008  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, 
Komenského nám. 495, okres Vyškov ve školním roce 2007/2008.  

 
4.2.   Hospodářský výsledek Historického muzea k 31.8.2007, předpoklad výsledku do 
konce roku  



Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá na příští schůzi a ukládá MěÚ pozvat na jednání rady města 
ředitele HM.  

 
4.3.   Informační regionální centrum  

Usnesení: 
Rada města ukládá řediteli Historického muzea zajistit činnost Informačního regionálního 
centra v rámci příspěvkové organizace Historického muzea od 1.10.2007.   

 
4.4.    Majetkoprávní vypořádání stavby „Litava, Slavkov u Brna – zvýšení kapacity 
koryta“   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zveřejněním záměru prodeje 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;  
vesměs ostatní plocha alt.trvalý travní porost – po kolaudaci vodní plocha a parc.č.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 vesměs ostatní plocha, alt.trvalý travní porost  a vodní 
plocha – po kolaudaci zastavěná plocha.  

 
4.5.   Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – „SB-4607-131, Slavkov, rozšíření 
kabelové sítě NN“   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy  o smlouvě budoucí o 
zřízení práva, odpovídajícího  věcnému břemenu na umístění kabelového vedení NN včetně 
kabelové skříně na pozemcích parc.č.1805/1; 2026; 2022/2; 2020/3 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.  

 
4.6.   Souhlas ke zřízení věcného břemene – zaústění vývodů VN  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ruší své usnesení k bodu č.3.5. ze dne 22.1.2007 a dává 
souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení  věcného břemene na uložení 
kabelového vedení VN na pozemcích parc.č. 758/1, 775/9, 776/2, 793, 794/4, 908/1, 981, 983, 
984, 987, 1008/4, 1008/5, 1009/1, 1010/17, 1037/1, 1037/2, 1038, 3073/9 v katastrálním 
území Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem Lannova 205/16, České 
Budějovice, IČ: 26078198 v předloženém znění.  

 
4.7.   Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – „SB-4607-230, Slavkov, kabel NN 
BD MIRROR“   



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy  o smlouvě budoucí o 
zřízení práva, odpovídajícího  věcnému břemenu na umístění kabelového vedení NN  na 
pozemku parc.č.2690/1 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.  

   

   

 
4.8.   Žádost o prodej pozemku parc.č.340/1  v k.ú. Slavkov u Brna – projednání  záměru   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá komisi výstavby a rozvoje města projednat záměr 
prodeje pozemku parc.č.340/1 v k.ú.Slavkov u Brna za účelem výstavby obchodního centra.  

 
4.9.   Žádost o prodej částí pozemků parc.č.3122/25 a 1084  v k.ú. Slavkov u Brna – 
projednání  záměru   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nedává souhlas se zveřejněním záměru prodeje částí pozemku 
parc.č.1084 a 3122/25 v k.ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr zastupitelstvu města.  

 
4.16. Podklady pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK  

Usnesení: 
1) Rada města schvaluje Zpřesněný podklad pro  střednědobý plán rozvoje sociálních  
služeb v JMK  zpracovaný pro správní obvod obce s  rozšířenou  působností,  jehož  
součástí  je Ekonomická  analýza  identifikovaných priorit a financování  sociálních  
             sociálních služeb ve Slavkově u Brna v předloženém znění. 
2) Rada  města  ukládá  finančnímu  odboru  zapracovat náklady na  rozvoj a udržení  
       sociálních služeb ve městě do připravovaných rozpočtů na rok 2008 a 2009.  

 
4.10. Zrušení vyhlášky č. 8/92  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu města vydat v předloženém znění 
obecně závaznou vyhlášku,  kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.  8/1992.  

   

4.11.  Dětské hřiště - sportovní stadión – výběr dodavatele stavby  



Usnesení: 
Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci: „Dětské hřiště-sportovní areál 
Slavkov u Brna“ s firmou JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:634 
891 63 za cenu 299 840,-Kč.  

 
4.12. Žádost o převod práv a povinností    

Usnesení: 
Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, 
jeho následném nájmu a převodu ze dne 19. 7. 2000 z paní Olgy Spáčilové na paní Evu 
Doleželovou. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 s 
Evou Doleželovou, po provedení úhrady nesplacené části půjčky, která ke dni 30. 9. 2007 činí 
390.957,70 Kč, na účet města.  

   

   

4.13.  Žádost o schválení výměny bytů mezi občany  

Usnesení: 
Rada města uděluje předchozí souhlas k dohodě o výměně bytů, zapsané pod č.j. 19904-07 ze 
dne 10. 9. 2007, mezi manželi Robertem a Nadiou Šimkovými a manželi Pavlem a Evou 
Juzlovými s podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy s manželi Pavlem a Evou Juzlovými 
ve znění dle přílohy.  

   

4.14. Výměna oken v budově bývalého Agroklasu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna : 
1. Souhlasí s oslovením následujících firem na dodávku stavebních prací na akci: „Výměna 
oken za plastová, Koláčkovo náměstí  č.p. 727, II.NP, Slavkov u Brna.“ 
       1/ Harmonie Brno, s.r.o., Řípská 18a, 627 00 Brno, IČ: 263 129 13 
       2/ REISTAV s.r.o., Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 269 172 89 
       3/ Ivo Hroš, Sibiřská 87, 621 00 Brno, IČ: 134 205 77  
       4/ Mgr. Leoš Kulhánek, Pod Oborou 1424, Slavkov u Brna, IČ: 469 896 09 
       5/ Stanislav Trávníček, Unín č.p.57, 679 24 Blansko, IČ: 724 40 465. 
2.    Schvaluje kritéria pro hodnocení nabídek, uvedená v této zprávě. 
3.    Ustanovuje výběrovou komisi na výběr dodavatele ve složení, uvedeném v této  zprávě.  

   

4.15. Administrativní budova Koláčkovo nám. 727, nájemce Pavel Chvátal, náhrada 
škody  

Usnesení: 
Rada města rozhodla o náhradě škody p. Pavlu Chvátalovi, nájemci kanceláře v budově 



Koláčkovo čp. 727, ve výši  9 213,-Kč s tím, že tyto prostředky mu nebudou vyplaceny, ale  
použity na úhradu dlužného nájemného.  

   

4.17. Kompostárna pro město Slavkov – dotace z fondu EU  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 
na projekt „Systém nakládání s bioodpadem a kompostárna pro město Slavkov u Brna“. 
2. Rada města souhlasí s navrženým systémem nakládání s bioodpadem.  
3. Rada města ukládá finančnímu odboru zahrnout částku  1,1 mil Kč do rozpočtu města jako 
spoluúčast k dotaci z Operačního programu životní prostředí.  

 
4.18. Navýšení počtu kontejnerů pro separovaný sběr   

Usnesení: 
1. Rada města bere zprávu na vědomí.  
2. Rada města ukládá odboru ŽP do návrhu rozpočtu města pro rok 2008 v kapitole Odpadové 
hospodářství navýšit prostředky určené pro separovaný sběr odpadů.  

 
4.19. Pronájem polního hnojiště  

Usnesení: 
1) Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o nájmu polního hnojiště na 
pozemku parc. č. 3039/1 za 86.250,- Kč/rok s pronajímatelem Ondřejem Bednářem a to s 
účinností od 1.1.2008. 
2) Rada města ukládá finančnímu odboru zahrnout tyto prostředky do rozpočtu města.  

 
4.20. Stromořadí lip v ulici Tyršova ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy a seznámení se se 
znaleckým posudkem a zápisem komise pro životní prostředí ve věci existence stromořadí lip 
v ulici Tyršova doporučuje přijmout řešení dle varianty I – dočasné opatření.  

 
4.21. Bytové domy sídliště Nádražní č.p. 1155-6 – oslovení firem k podání nabídek na 
revitalizaci  

Usnesení: 
Rada města schvaluje navržené firmy k oslovení podání nabídek na revitalizaci bytových 
domů č.p.1155-6 na sídlišti Nádražní ve Slavkově u Brna.  

 
5.1. Služební cesta – návštěva polského města Pultusk  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje služební cestu Ing. Ivan Charváta do polského 
města Pultusk ve dnech 5.-7.10.2007.  

 


