
Usnesení z 12. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 25.6.2007 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 2002-
2006 a z 1. - 11. 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: 
4.4.2. z 68. schůze RM – 29.5.2006 
4.2. z 1. schůze RM – 20.11.2006 
3.1.2. z 2. schůze RM – 4.12.2006 
4.5.2., 4.21., 4.23.5., 5.1.2. z 7. schůze RM – 26.3.2007 
4.10., 4.11.2., 4.15., 4.25.1., 4.32.2., 4.39. z 8. schůze RM – 16.4.2007 
4.1., 4.4., 4.5.1., 4.11., 4.18., 4.13.2., 4.13.3., 5.3., 5.4. z 9. schůze RM – 2.5.2007 
3.3., 4.3., 4.4., 4.5.1., 4.7., 4.8., 4.14., 4.15.2.  z 10. schůze RM – 14.5.2007 
3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.6.2., 4.7., 4.8., 4.9., 4.13., 4.14., 4.15., 4.18.3., 4.23.1., 4.25., 4.26.1., 
4.26.2.  z 11. schůze RM – 28.5.2007 
2.1., 2.6., 3.3., 3.4. z VI. mimořádné schůze RM – 4.6.2007 
2.1., 2.2.2., 3.1. z VII. mimořádné schůze RM – 13.6.2007 
• vypouští ze sledování: 
4.20. z 50. schůze RM – 30.5.2005 
4.5.2.  z 10. schůze RM – 14.5.2007 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.   Program a termíny schůzí RM a ZM na II. pololetí roku 2007  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání návrhu programu a termínů schůzí RM a ZM na II. 
pololetí roku 2007 tento schvaluje bez připomínek.  

 
4.1.   Pronájem části kabin stadiónu – sportovní areál Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1/ Ukládá funkcionářům projednat podmínky nájmu části kabin na stadionu s panem 
Ladislavem Michálkem a Vladimírem Lysákem a následně městskému úřadu připravit a 
předložit radě města návrh nájemní smlouvy. 
2/ Ukládá funkcionářům dojednat a předložit změnu Smlouvy o výpůjčce a o úpravě 
některých vzájemných vztahů ze dne 28.6.2005 se Sportovním klubem – SK Slavkov u Brna, 
která umožní uzavření nájemní smlouvy podle předchozího bodu.  

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

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna nedává souhlas k pronájmu sloupu VO č. 002.02.009  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, z důvodu 
příliš velké vzdálenosti od křižovatky.  

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

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 6/2007 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj  
města Slavkova u Brna na vědomí.  

 
4.4.   Pronájem dvou částí pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna – zahrádka č.49 
a zahrádka č.58 – zbytková výměra po provedené přeložce toku Prostředníček  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní Jitkou 
Břínkovou na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca  100 
m2, označené jako zahrádka č.49 a část zahrádky č.58,  s ročním nájemným ve výši 140,-Kč.  

 
4.5.   Přijetí grantu od Moravských naftových dolů a.s., Hodonín  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s přijetím grantového příspěvku od Moravských 
naftových dolů a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín.  

 
4.6.   Problematika domu s pečovatelskou službou  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí.  

 
4.7.   Rekonstrukce příjezdové cesty k ZŠ Komenského – návrh  komise   pro hodnocení 
podaných nabídek  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje členy komise a jejich náhradníky pro hodnocení 
nabídek  akce: Rekonstrukce příjezdové cesty k ZŠ Komenského: 
Členové komise: Ing. Jiří Doležel,  Ing. Petr Lokaj, pan Jan Hudec, pan Radoslav Lánský,  
                             Ing. Jiří Černý.  
Náhradníci:        Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Eva Hudcová, Ing. Pavel Galata,  Ing. 
Miroslav                               
                             Zavadil, pan Pavel Lasovský.   

 
4.8.   Informace o postupu přípravy koncepce dopravy ve městě Slavkově u Brna  



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou informaci na vědomí. 
2. Souhlasí se zadáním zpracování koncepce dopravy organizaci Centrum dopravního 
výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČ 44994575 za cenu 97.140,- Kč vč. DPH. 
3. Ukládá MěÚ připravit návrh RO na částku 22 tis. Kč.  

 
4.9.   Pracovní skupina pro přípravu investic  

Rada města Slavkova u Brna zprávu stahuje z projednávání.  

 
4.10.   Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene „Jiráskova, přípojky NN, kabel pro 
15 RD“  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni na uložení kabelového vedení NN včetně pojistkových 
skříní na pozemcích parc.č. 1479; 1480; 3178/1; 3179; 3188/2 v katastrálním území Slavkov u 
Brna se společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 
26078198 v předloženém znění.  

   

4.11.  Dodržování ochranného pásma vodovodních a kanalizačních řadů  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy bere tuto na vědomí a 
doporučuje řediteli TSMS řídit se zásadami uvedenými v předložené zprávě.  

   

4.12.  Informace o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na akci „Slavkov – povodňová 
ochrana města“ a schválení zadání akce projektantovi  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy bere tuto na vědomí a 
dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na vypracování PD akce „Slavkov u Brna – 
povodňová ochrana města“ s podnikatelem „Ing. Pelan – Eko Trading“, Mečířova 24, Brno, 
IČ : 12170933 za podmínek uvedených v této zprávě.  

   

4.13.  Úřad práce ve Vyškově, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, 
uzavřené dne  4. 11. 2005  na pronájem nebytových  prostor s ČR-Úřadem práce ve Vyškově, 



se sídlem Palánek 375/3a, v domě Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, obsahujícím  zrušení 
poskytování služby likvidace odpadu od 1.1.2007.  

 
4.14. Odepsání dluhu z pohledávek  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s odepsáním dluhu ve výši 8.069,- Kč z účetní evidence města.  Dluh je 
vázán k bytu č. 1, umístěnému v budově Husova 63, Slavkov u Brna, určené podle 
pravomocného rozhodnutí  k demolici.            

   

   

4.15. Výsledky veřejnoprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě za rok 2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Výsledky veřejnosprávní kontroly 
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2006“ bere 
její obsah na vědomí a schvaluje:  
1) výsledky veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě za rok 2006 u příjemců veřejné finanční podpory, jimiž jsou příspěvkové 
organizace Základní škola Komenského,  Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola 
Františka France a Technické služby Města Slavkov u Brna 
2) provedení veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací Historické 
muzeum ve Slavkově u Brna, Mateřská škola Zvídálek, Základní škola Tyršova za rok 2007  

 
4.16. Prodloužení smlouvy – infocentrum  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o činnosti informačního centra z 
27.4.2004 v předloženém znění.  

 
4.17. Zápis komise kulturní  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zápis 4/2007 z jednání komise kulturní na vědomí.  

 
4.18. Žádost o poskytnutí a uveřejnění znaku města Slavkov u Brna na připravovaném 
turistickém webu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s použitím znaku města pro turistický web, který 
připravuje Online travel solutions, s.r.o., Praha.  



 
4.19. SBD Žuráň – údržba travnatých ploch  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna projednala podnět SBD Žuráň ve věci údržby travnatých 
ploch na veřejných prostranstvích a ukládá řediteli TSMS předložit na nejbližší schůzi rady 
písemné vyjádření k tomuto podnětu. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá řediteli TSMS důsledně dodržovat plán údržby 
ploch veřejné zeleně města.  

 
4.20. Žádost o řešení dopravní situace na ulici Sušilova  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala předloženou žádost a ukládá MěÚ předložit tuto 
žádost zpracovateli koncepce dopravy ve městě organizaci Centrum dopravního výzkumu, 
v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČ 44994575.  

   

4.21. Muzejní s vlastivědná společnost v Brně – žádost o podporu na rok 2007  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna žádosti nevyhovuje.  

 
4.22. PC Austerlitz 1805 – poděkování za příspěvek  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna bere poděkování PC Auterlitz 1805 na vědomí.  

 
4.23. LIKO-S, a.s. – žádost o poskytnutí loga města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s použitím znaku města pro  MK Austerlitz při Ebla 
Cupu – motokrosovém závodě, pořádaném dne 14. července 2007 v areálu firmy LIKO-S.  

 
4.24. Žádost ZUŠ Fr. France o povolení čerpání rezervního fondu k nákupu pianina  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZUŠ Fr.France o povolení 
čerpání rezervního fondu k nákupu pianina“  schvaluje ZUŠ Fr.France převod částky ve výši 
80 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního k zakoupení nového pianina z 
investičního fondu.  

 
4.25. Stavební práce v prostorách Policie ČR (kuchyňka policie) – výběr dodavatele  



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou AREASTAV, 
spol. s r.o., Školní č.p.33, 664 49 Ostopovice, IČ:485 29 061 na provedení stavebních prací v 
III.N.P. budovy radnice na Palackého náměstí č.p.65 za cenu 207.286 ,-Kč vč. DPH 19%.  

 
4.26. Ukončení nájemní smlouvy  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 
objektu polikliniky, č.p. 551, ul. Malinovského, Slavkov u Brna, s MUDr. Annou Klíčovou 
dohodou k 30.6.2007.  

 
Ostatní:  

5.1.  Poděkování Ředitelství výcviku a doktrín  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí poděkování Ředitelství výcviku a doktrín za přípravu a realizaci 
II. vojenského zámeckého bálu ve Slavkově u Brna.  

   

 


