Usnesení z 15. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 20.8.2007 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. - 14. 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:
4.22.1. z 2. schůze RM – 4.12.2006
4.1. z 8. schůze RM – 16.4.2007
5.3. z 9. schůze RM – 2.5.2007
4.1.1., 4.1.2., 4.5., 4.8.2., 4.8.3., 4.13., 4.19.1. z 12. schůze RM – 25.6.2007
3.3.6., 3.13., 4.4. z 13. schůze RM – 9.7.2007
3.5., 3.10., 3.4., 3.11.3., 4.1. z 14. schůze RM – 23.7.2007
2.1., 2.2., 2.3., 2.9. z IX. mimořádné schůze RM – 9.8.2007
• vypouští ze sledování:
3.1.2. z 2. schůze RM – 4.12.2006
• další úkoly trvají.

3.1. Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za 2/4 roku 2007
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města
Slavkova u Brna za 2/4 roku 2007“ bere její obsah na vědomí a doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozbory hospodaření města za 2/4 roku 2007.

3.2. Návrh rozborů hospodaření příspěvkových organizací města za 2/4 roku 2007
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvkových
organizací Města Slavkova u Brna za 1. pololetí roku 2007“ bere její obsah na vědomí a
doporučuje ZM ke schválení .

4.1. Návrh RO č. 15-21/2007
Usnesení:
Rada města ve Slavkova u Brna po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a doporučuje
ZM ke schválení:
RO č. 15 – účelový příspěvek pro HM:
Výdaje:
- snížení položky - rezerva výši 7.500,- Kč
- zařazení nové položky – účelový příspěvek pro HM na pořádání MČR historických
velocipedů ve výši 7.500,- Kč

RO č. 16 – Pečovatelská služba:
Příjmy:
- zařazení nové položky – dotace z MPSV - Pečovatelská služba ve výši 75.000,- Kč
- snížení položky č. 21 – Pečovatelská služba ve výši 75.000,- Kč
Výdaje:
- snížení položky č. 80 – Pečovatelská služba – vlastní zdroje ve výši 75.000,- Kč
- zvýšení položky č. 80 – Pečovatelská služba – dotace MPSV ve výši 75.000,- Kč
RO č. 17 – Příprava koncepce dopravy ve městě:
Výdaje:
- snížení položky – rezerva ve výši 22.000,- Kč
- zařazení nové položky – příprava koncepce dopravy ve městě ve výši 22.000,- Kč
RO č. 18 – výplata příspěvku na péči oprávněným osobám:
Příjmy:
- zvýšení položky č. 30 – dotace ze SR na soc.dávky – na péči v částce 3.469.000,- Kč
Výdaje:
- zvýšení položky č. 75 – sociální dávky na péči v částce 3.469.000,- Kč
RO č. 19 – dotace z Programu regenerace MPZ :
Příjmy:
- zařazení nové položky – dotace z Programu regenerace městských památkových zón ČR v
roce 2007 v částce 660.000,- Kč
Výdaje:
- zařazení nové položky – příspěvek pro Římskokatolickou farnost ve Slavkově u Brna v
částce 660.000,- Kč
RO č. 20 – 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. 21 – Grantový příspěvek na projekt ,,Dětské hřiště –sportovní areál Slavkov u Brna“:
Příjmy :
- zařazení nové položky – grantový příspěvek od Moravských naftových dolů, a.s. ve výši
300.000,-Kč
Výdaje :
- zařazení nové položky – Dětské hřiště-sportovní areál Slavkov u Brna ve výši 300.000,- Kč

4.2. Závěry prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 ze škol a
školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá vedoucí finančního odboru dle možností
zapracovat finanční potřeby do rozpočtu roku 2008.

4.3. HM - Věcné a finanční plnění nájemní smlouvy mezi městem a Golf Invest
Austerlitz a.s.
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí vyjádření HM k plnění nájemní smlouvy mezi
městem a Golf Invest Austerlitz a.s..
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá právníkovi města připravit nový návrh smlouvy mezi
městem a Golf Invest Austerlitz a.s..

4.4. HM - Bilance provozních nákladů a výnosů HM z podzemí k 30.6.2007
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá a žádá ředitele HM o její podrobnější doplnění.

4.5. Žádost o schválení záměru - prodej pozemku p.č. 2653 v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zveřejněním záměru prodeje zastavěné části
pozemku parc.č. 2653 v k.ú. Slavkov u Brna.

4.6. Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – „Slavkov, ul. Lomená dokončení
kabelizace, SB-2607-005“
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení práva, odpovídajícího věcnému břemenu na uložení kabelového vedení NN a
kabelových skříní NN na pozemku parc.č. 447, 660/1, 623, 676 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.

4.7. Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – „SB-4607-217,Slavkov, přípojka
VN „SNDI“
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení práva, odpovídajícího věcnému břemenu na umístění nového podpěrného bodu
venkovního vedení VN a kanelového vedení VN na pozemku parc.č. 3039/11 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. Dětské hřiště na stadiónu– výběr dodavatele a složení hodnotící komise

Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna schvaluje následující okruh firem a složení hodnotící komise na
akci:“Dětské hřiště-sportovní areál Slavkov u Brna“.
- JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01, Slavkov u Brna, IČ:634 891 63
- Marek Jurka, Kašíkova 18, 682 01, Vyškov, IČ:674 940 21
- Radomír Dočekal, Tišnovská 305, 664 34, Kuřim, IČ:155 367 26
Složení hodnotící komise: Ing. Jiří Doležel, Radoslav Lánský, Ing. Miroslav Zavadil, Ing. Petr
Lokaj, Mgr. Jiří Půček.
Náhradníci: Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Jiří Černý, Ing. Jana Šolcová, Martina Oslíková, DiS..

4.9. Schválení zpracovatele PD akcí: Komunikace a IS Pod Oborou a Severní
komunikace k zámku
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se zadáním vypracování projektové dokumentace akcí:
„Komunikace a IS Pod Oborou“ a „Severní komunikace k zámku“ Projekci – Ing. Beránek
Stanislav, Ježkov 18, 664 44, Ořechov, IČ 11485833 za cenu dle předložené nabídky.

4.10. Doplnění pravidel vzhledu tabulek čísel popisných a názvů ulic a stanovení
vzhledu tabulek čísel evidenčních
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1/ Schvaluje doplnění pravidel pro vzhled tabulek názvů ulic a čísel popisných takto:
u vzhledu tabulky názvu ulic se doplňuje „.….písmo bílé fontu Arial o výšce 10cm“,
u vzhledu tabulky čísel popisných „….bílé arabské číslice fontu Arial o výšce 8cm…..“ .
2/ Nově stanovuje vzhled tabulek evidenčních čísel dle následujících pravidel:
a) ocelová tabulka povrchově upravená smaltem o rozměrech 20cm x 16cm,
b) červený podklad, bílé arabské číslice fontu Arial o výšce 8cm bez jakýchkoliv dodatků
nebo lomítek,
c) bílé olemování tabulky,
d) vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním
úřadem a udržovat je v řádném stavu.

4.11. Zpráva o pronájmu bytů ve vlastnictví města
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o pronájmu bytů ve vlastnictví města.

4.12. Krizový byt - žádost sl. Žaneta Novotná
Usnesení:
Rada města zamítá žádost slečny Žanety Novotné na nájem krizového bytu v Domě s
pečovatelskou službou, Polní 1444 ve Slavkově u Brna.

4.13. Policie ČR, změna v dodatku č.2 k nájemní smlouvě
Usnesení:
1. Rada města ruší své usnesení k bodu 3.2. ze 13. schůze dne 9.7.2007.
2. RM schvaluje uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě ze dne 23.12.2002 mezi městem a
ČR-Ministerstvem vnitra, v předloženém znění.

4.14. 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 12. 9. 2000 z Ing. Marka Daňka na Olgu a Jaromíra
Gargošovy. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 s
manželi Olgou a Jaromírem Gargošovými, po provedení úhrady nesplacené části půjčky, která
ke dni 31. 8. 2007 činí 392.725,- Kč, na účet města.
4.15. Poliklinika Slavkov u Brna, bezbarierové WC
Usnesení:
Rada města souhlasí se zřízením bezbariérového WC v budově Polikliniky Slavkov u Brna,
Malinovského nám. čp. 551 za cenu 99 tis. Kč s tím, že stavební práce provede fa Areastav,
spol. s r.o., Školní 33, 664 49, Ostopovice.

4.19. Evropská databanka – žádost o zaslání znaku města za účelem propagace města na
webových stránkách ED
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s užitím znaku města pro Evropskou databanku .

4.21. Diakonie Broumov – žádost o uspořádání humanitární sbírky
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna žádosti nevyhovuje.

4.22. TJ Fides – žádost o uspořádání Mistrovství ČR v zimním plavání na koupališti ve
Slavkově u Brna dne 13.10.2007
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna předložené žádosti vyhovuje.

4.23. Žádost o možnost využití služebního vozidla města za účelem návštěvy družebního
města polského Slawkowa

Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna předložené žádosti vyhovuje.

4.18. VaK, a.s. – žádost o uložení přebytečné zeminy
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna předložené žádosti vyhovuje.

4.16. Petice občanů – údržba travnatých ploch v lokalitě sídliště Polní
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá řediteli TSMS předložit vyjádření k petici občanů v
lokalitě sídliště Polní. T: 3.9.2007

4.17. Bc. Radim Válka – pozemek p.č. 1085/7 v k.ú. Slavkov u Brna (zázemí hřiště –
tréninkové plochy pro krátkou hru)
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna žádá pana Bc. Radima Válku o doplnění informace (termín
dokončení, harmonogram prací, stav rozestavěnosti, studie).
4.20. Michal Budík – žádost o pronájem prostor bývalého DDM pro účely zkoušek
hudební skupiny
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna předložené žádosti nevyhovuje.

4.24. MŠ Zvídálek – žádost o řešení nevyhovujícího provozního a hospodářského zázemí
MŠ Zvídálek
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna ukládá odborům IR, ŽP, FO (školství) a komisi pro výstavbu a
rozvoj města předložit k žádosti vyjádření. T: 30.9.2007

4.25. Zdeněk Hudeček – žádost o projednání koupě pozemků p.č. 640/2 a 340/3 v k.ú.
Slavkov u Brna (váha bývalého cukrovaru)
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna ukládá odboru IR předložit k žádosti vyjádření. T: 3.9.2007

4.26. TSMS – plnění usnesení k b. 4.19.1. z 12. schůze rady města

Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a ukládá řediteli TSMS poslat ji SBD
Žuráň.

Ostatní:
5.1. Poděkování SITA CZ a.s.
Usnesení:
Rada města bere na vědomí poděkování firmy SITA CZ a.s..

5.2. Zrušení nařízení města
Usnesení:
Rada města vydává nařízení města, kterým se ruší některá nařízení města, v předloženém
znění.

