
Usnesení z 16. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 3.9.20007 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. - 15. 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: 
4.6.3. z 5. schůze RM – 5.2.2007 
4.10.  z 12. schůze RM – 25.6.2007 
3.10., 3.16., 4.2.2. z 13. schůze RM – 9.7.2007 
3.6., 3.17.  z 14. schůze RM – 23.7.2007 
4.5., 4.9., 4.13., 4.14., 4.16., 4.25., 4.26. z 15. schůze RM – 20.8.2007 
2.1. z X. mimořádná schůze RM – 23.8.2007 
• vypouští ze sledování: 
4.3.2. z 8. schůze RM – 16.4.2007 
4.19.2. z 12. schůze RM – 25.6.2007 
3.2. z 13. schůze RM – 9.7.2007 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.   Průběžné plnění programu rozvoje města   

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu 
rozvoje města na vědomí a předkládá ji v jednání řádného zasedání zastupitelstva města.  

   

4.1.   Návrh RO č. 22-23/2007  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkova u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a doporučuje 
ZM ke schválení:  

RO č. 22 – příspěvky od obcí na LSPP:        
Příjmy: 
- zařazení nové položky – příspěvky od obcí na LSPP ve výši 241.300,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky č.94 – LSPP ve výši 241.300,- Kč  

RO č. 23  –  příspěvek na žáka: 
Příjmy: 
- zvýšení položky č.35 – dotace od obcí na školství ve výši 4.100,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky – rezerva o částku 4.100,- Kč  

   



   

 
4.2.   Regulace nájemného z obecních bytů  

Usnesení: 
Rada města schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytů v domech ve vlastnictví  města 
Slavkov u Brna o částky nejvýše přípustné podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném   
zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, k 1. lednu 2008.  

 
4.3.   Půjčka na obnovu bytového domu č.p.1188, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o půjčce z "Fondu obnovy" nemovitostí na 
území města Slavkova u Brna, uzavřené s paní Mgr. Ludmilou Palečkovou na stavební úpravy 
rodinného domu ČSA č.p.1188, kterým se snižuje výše  půjčky z 85 000,-Kč na 60 000,- Kč.  

 
4.4.   Nájem bytu č.7 na sídl. Nádražní 1155  

Usnesení: 
Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7, o velikosti 2+1 v 
sídlišti Nádražní č.p. 1155, Slavkov u Brna paní Renatě Dolejší na dobu určitou jednoho roku, 
od 1. října 2007 do 30. září 2008, za smluvní nájemné ve výši 29,26 Kč/m2 .   

 
4.5.   Bytové domy sídliště Nádražní č.p.1155-8  – výběr stavebníka půdních vestaveb  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna ukládá funkcionářům města a MěÚ zahájit jednání s firmou 
REISTAV, s.r.o., Pod Oborou 1425, 684 01, Slavkov u Brna o konkrétních podmínkách 
smlouvy o výstavbě.  

 
4.6.   Revitalizace budov polikliniky-doplnění okruhu firem   

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna: 
1/ Ruší usnesení ze 14. schůze RM bod 3.9.2. 
2/ Pro akci “Revitalizace budov polikliniky“ schvaluje následující okruh firem k výzvě na 
podání nabídky:  
1/REISTAV s.r.o., Pod Oborou 1425, 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 415 541 41   
2/DURIT s.r.o., Měnín č.p.34, 664 57, Brno-venkov, IČ: 463 425 41  
3/BUILDING, spol. s r.o, Královopolská 233/24, 616 00, Brno, IČ: 155 284 64 
4/PM Bausystem s.r.o., Banskobystrická 52, 621 00, Brno, IČ: 268 932 66 
5/Ekostavby Brno a.s., U Svitavy 2, 618 00, Brno-Černovice, IČ: 469 746 87.  

   



   

   

 
4.7.   Žádost o schválení smlouvy o právu provést stavbu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi 
Jihomoravským krajem, IČ 708 883 37, městem Slavkov u Brna, IČ 002 923 11 a  FUERTES 
DEVELOPMENT, s.r.o., IČ 268 932 23 v předloženém znění.  

 
4.8.   Vyhláška o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o 
podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení.  

 
5.1. Společenské centrum Bonaparte  

Ing. Fusek informoval členy rady o variantách další možné spolupráce na objektu Bonaparte a 
o dalších případných záměrech firmy PRELAX spol. s r.o.  
Základní probraná témata: 
- střecha budovy, příp. ubytovací zařízení, 
- Josefína, 
- malý a velký sál, provoz, 
- pozemek u Tenryu – údržba.  

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

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 8/2007 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj  
města Slavkova u Brna na vědomí.  

 
4.10. Žádost o prodej  pozemků parc.č.69 a 70 v ul.Husova – proluka vedle budovy MěÚ  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nedává souhlas se zveřejněním záměru prodeje pozemků 
parc.č.69 a 70 v k.ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr zastupitelstvu města.  

 
4.11.  Prodej pozemku p.č. 2653 v k.ú. Slavkov u Brna – doplnění žádosti o schválení 
záměru   



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna  postupuje záměr prodeje pozemku parc.č.2653 v k.ú. 
Slavkov u Brna zastupitelstvu města.  

 
4.12.  Žádost o prodej části pozemku parc.č.623 Koláčkovo nám. - přístupová rampa k 
nemovitosti č.p.681  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nedává souhlas se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 
parc.č.623 v k.ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr zastupitelstvu města.  

 
4.13. Žádost o prodej pozemků v lok.Špitálská - výsledek projednání v komisi výstavby a 
rozvoje  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nedává souhlas se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků 
parc.č.776/2; 793; 791  v k.ú. Slavkov u Brna za účelem výstavby garáží a postupuje tento 
záměr zastupitelstvu města.  

 
4.14. Žádost o prodej  pozemků parc.č.340/2 a 340/3 (váha bývalého cukrovaru)  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna rozhodnutí o prodeji pozemků parc.č.340/2 a 340/3 v k.ú. 
Slavkov u Brna odkládá, protože tyto pozemky nejsou ve vlastnictví města.  

 
4.15. Vyjádření  k interpelaci ing. Matyáše na I. MZM dne 20.8.2007  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Předkládá vyjádření k interpelaci Ing. Jiřího Matyáše na nejbližší zasedání  ZM.  

 
4.16. Návrh na poskytnutí finanční dotace ve 2. pololetí 2007  

Usnesení: 
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z položky na humanitární účely Svazu 
Diabetiků, územní organizaci Slavkov u Brna ve výši 8 000 Kč a to  
              -   na pořádání Dia výstavy částku 5 000,- Kč  
              -   na zajištění cvičení pro seniory a pro diabetiky částku 3 000,- Kč.    

 
4.17.  Mimořádná splátka – SK  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce a o úpravě 



některých vzájemných vztahů ze dne 28.6.2005 se Sportovním klubem – SK Slavkov u Brna, 
IČ: 426 604 67.  

 
4.18. Napoleonské dny – dohoda o narovnání  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předložené dohody mezi městem, Historickým muzeem ve 
Slavkově u Brna a Orionreal, spol. s r.o., IČ: 49450573.  

4.19. Změna jednacího řádu ZM  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města změnit jednací řád zastupitelstva města tak, že v 
§ 10a odst. 4. se na konci věty první nahrazuje tečka čárkou a za ni se doplňuje text:„před 
hlasováním k němu.“, a v § 14 odst. 3 se za slova „ - průběh rozpravy se jmény řečníků“ 
vkládá text „ (včetně podstaty stanovisek a vystoupení občanů)“.  

 
4.20. Pamětní medaile – paní Eva Cupáková  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit cenu města a medaile města bývalé 
ředitelce Základní umělecké školy Františka France paní Evě Cupákové za dlouhodobý 
významný přínos k rozvoji uměleckého školství a kulturního života ve městě.  

 
4.21. Rozpoložkovaná bilance provozních nákladů a výnosů HM z podzemí  k 30.6.2007  

Usnesení: 
Rada Města Slavkova u Brna bere na vědomí smluvní vztah s provozovatelem podzemí a 
rozpoložkovanou bilanci provozních nákladů a výnosů HM z podzemí ke dni 30.6.2007.  

 
4.22. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z 
volebního období 2002-2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a doporučuje ZM: 
• považovat za splněné body: 
4.5.3. z XVI. řádného zasedání ZM – 18.9.2006 
4.3.4., 4.9.-1. odrážka, 4.9.-2. odrážka, 4.9.-3. odrážka, 4.11.2., 4.12., 4.23.2., 4.27.2., 4.27.4., 
4.28.1. z II. řádného zasedání ZM – 14.3.2007 
4.1.1., 4.3.1., 4.3.2., 4.4., 4.8., 4.10., 4.16.1., 4.16.2., 4.20., 3.1. z III. řádného zasedání ZM – 
13.6.2007 
2.2. z 1. mimořádného zasedání ZM – 20.8.2007 
• vypustit ze sledování: 
4.15.4. z XVI. řádného zasedání ZM – 18.9.2006 
2.6. z 16. mimořádného zasedání ZM – 16.10.2006 
• vzít na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  



 
4.23. Program IV. řádného zasedání zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program IV. řádného 
zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.  

 
4.24. GARN – nabídka knihy Slavkovský okres  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna předloženou nabídku neakceptuje.  

 
4.25. Plnění usnesení č. 4.16. z 15.RM – vyjádření k petici občanů v lokalitě sídliště Polní  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a ukládá řediteli TSMS poslat ji v 
upraveném znění kontaktní osobě Mgr. Martině Leitnerové.  

 
5.2. Služební cesta – návštěva partnerského města Zeist - Austerlitz (Holandsko)  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje služební cestu Ing. Ivan Charváta, p. Radoslava 
Lánského, Mgr. Vladimíra Soukupa, Ing. Pavla Dvořáka a Ing. Barbory Macháčkové do 
partnerského města Zeist-Austerlitz ve dnech 13.- 17.9.2007. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje příspěvek 20.000,- Kč na částečnou úhradou 
nákladů na dopravu z rozpočtové položky „Zahraniční vztahy“. 
3) Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje výši příspěvku od účastníků  zahraniční cesty do 
partnerského města Zeist-Austerlitz na úhradu nákladů na dopravu a pobyt ve výši 2.500,- Kč.  

 
5.4. Souhlas TSMS pomoci při běhu Terryho Foxe  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s pomocí TSMS při zabezpečení Běhu Terryho Foxe.  

 
5.5.  Žádost Českých drah, a.s.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna zamítá žádost Českých drah, a.s. o příspěvek v souvislosti s 
průjezdem historického vlaku městem Slavkovem u Brna dne 13.10.2007 u příležitosti 120 let 
dráhy.  

 


