Usnesení z 11. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 28.5.2007 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. - 10. 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:
4.20.3. z 73. schůze RM – 4.9.2006
4.8. z 5. schůze RM – 5.2.2007
4.22. z 8. schůze RM – 16.4.2007
4.12., 4.22., 4.3., 5.5. z 9. schůze RM – 2.5.2007
4.1., 4.2.2., 4.16.2., 4.17.2. z 10. schůze RM – 14.5.2007
• vypouští ze sledování:
4.7., 4.17. z 9. schůze RM – 2.5.2007
• další úkoly trvají.

3.1. Program rozvoje města 2007-2010 a jeho průběžné plnění
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna:
1. Zařazuje do programu rozvoje města 2007-2010 v kapitole č. 3 – Školství, kultura, sport a
cestovní ruch bod: Řešení zázemí pro předškolní vzdělávání – mateřské školy a v kapitole č.
4 – Infrastruktura města bod: Spolupráce s VaK Vyškov, a.s. na rekonstrukci ČOV Slavkov u
Brna a předkládá doplněný program zastupitelstvu města ke schválení.
2. Bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města na vědomí a
předkládá ji v jednání řádnému zasedání zastupitelstva města.

4.1. Příprava realizace výstavby v obytné zóně Zelnice
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá MěÚ dále
rozpracovat záměr realizace výstavby v obytné zóně Zelnice dle varianty 2.

4.2. Návrh na zřízení městské policie, placeného parkování na Palackého náměstí a
výhled kamerového systému
Usnesení:
1/ Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o zřízení
městské policie.
2/ Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM schválit zařazení částky na zřízení a provoz
městské policie do rozpočtu města na rok 2008.

4.3. Koncepce placeného parkování na Palackého náměstí

Usnesení:
Rada města Slavkov doporučuje ZM schválit zařazení částky k zajištění regulovaného
parkování od 1.4.2008 na Palackého náměstí dle předloženého návrhu do rozpočtu města na
rok 2008.

4.4. Zápis z jednání komise pro výstavbu a rozvoj města Slavkova u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 5/2007 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj
města Slavkova u Brna na vědomí a ukládá řediteli TSMS průběžně informovat pověřeného
funkcionáře o plánovaných úpravách polních cest.

3.2. Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za r. 2006
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a vyslovuje Sboru pro občanské
záležitosti poděkování.

4.5. Informace o směnách pozemků
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.

4.6. Informace o rekonstrukci příjezdové cesty k ZŠ Komenského
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí a souhlasí s předkládanou variantou řešení příjezdu.
2. Předkládá tuto informaci jednání zastupitelstva města.
3. Ukládá MěÚ předložit návrh na výběr dodavatele stavby a způsob financování uvedené
rekonstrukce.

4.7. Hřiště pro míčové hry na sídlišti Zlatá hora – stávající stav
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere uvedenou zprávu na vědomí a ukládá MěÚ ji předložit
na nejbližší jednání zastupitelstva města.

4.8. Návrh opatření – postup při prodeji pozemků z majetku města
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města schválit navrhovaný postup
rozhodování o prodeji pozemků z majetku města uvedený ve zprávě a označený jako varianta
B.

4.9. Prodej pozemků parc.č.2929/1 a 2929/9 v k.ú. Slavkovu Brna – paní Sigmundová
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města nedát souhlas k prodeji
pozemků parc.č.2929/9 zahrada a 2929/1 zahrada, vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města do vlastnictví Ludmily Sigmundové.

4.10. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací v prostorách Policie ČR
Usnesení:
1/ Rada města dává souhlas k poptávkovému řízení na stavební práce v prostorách III.NP
budovy Palackého nám. 65, Slavkov u Brna.
2/ Rada města souhlasí s následujícím okruhem firem a se složením hodnotící komise.
okruh firem:
1/SMRČEK - STAVITEL, s.r.o. Gajdošova 56a, 615 00Brno, IČ:253 07 622
2/AREASTAV, spol. s r.o., Školní 33, Ostopovice, IČ:485 29 061
3/Servisní služby Svoboda, spol. s r.o., Konečného 20, 615 00 Brno-Židenice, IČ: 255 66 11
složení hodnotící komise:
Ing. Jiří Doležel, Ing. Jarmila Pechová, pan Jan Hudec, Ing. Miroslav Zavadil, Ing. Petr Lokaj,
npor. Bc. Miloslav Bednařík.
Náhradníci: pan Radoslav Lánský, Ing. Jiří Černý, paní Eva Horáčková, Mgr. Bohuslav Fiala.

4.11. Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek - plnění usnesení z 8. RM bod 4.1
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1. Schvaluje okruh firem, které budou vyzvány k podání nabídky na realizaci akce: Rozšíření
kapacity MŠ Zvídálek:
- REKONSTRUKTIVA spol. s r.o., Mírové náměstí 18, 695 01 Hodonín, IČ 46970932
- Pavel Čáslava-Čáslava-Stav, Masarykova 61, 656 22 Brno, IČ 15240720
- OTTO B.W. s.r.o., Černého 46, Brno, IČ 46905502
2. Jmenuje členy a náhradníky komise pro výběr dodavatele akce: Rozšíření kapacity MŠ
Zvídálek takto:
Členové: Ing. Jiří Doležel, Mgr. Jaromír Pytela, Mgr. Eva Jurásková, pan Jan Hudec,
Ing.
Jiří Černý.
Náhradníci: Ing. Ivan Charvát, Ing. Barbara Macháčková, Mgr. Eva Hudcová, Ing.
Lýdie
Mertová, Ing. Petr Lokaj.

4.12. Projednání žádosti občanů ul. Čelakovského o zpevnění pozemku p.č. 1650/43 v
k.ú. Slavkov u Brna

Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas ke zpevnění pozemku p.č. 1650/43 v k.ú. Slavkov
u Brna za účelem umožnění příjezdu k přilehlým nemovitostem.

4.13. Odprodej budovy sídl. Nádražní 1311, bývalá kotelna
Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odprodeje bývalé kotelny v sídl.
Nádražní s číslem popisným 1311 na pozemku p.č. 2880 v k.ú. Slavkov u Brna včetně
pozemku a příslušenství.
4.14. Administrativní budova, Koláčkovo nám. č.p. 727, oprava střechy
Usnesení:
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr výstavby nové sedlové střechy na administrativní budově Koláčkovo nám. čp. 727
v
provedení nebránícím případné půdní vestavbě.

4.15. "Žádost o odprodej půdních prostor", sídl. Nádražní č.p. 1153 až č.p.1158
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a doporučuje zastupitelstvu
města schválit:
a) záměr prodeje půd za účelem výstavby nových bytových jednotek formou půdní vestavby v
obytných domech ve vlastnictví města v sídl. Nádražní č.p. 1153-6,
b) záměr provedení celkové revitalizace uvedených obytných domů.

4.16. Rekonstrukce budovy polikliniky
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a souhlasí se záměrem realizace I. etapy obnovy budov
polikliniky ve Slavkově u Brna a ukládá funkcionářům města jednat s nájemci o způsobech
financování.

4.17. Zřízení bezbariérového WC v budově polikliniky č.p. 288
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o způsobu financování stavebních úprav sociálního
zařízení v budově polikliniky, Malinovského nám. č.p. 288 ve Slavkově u Brna.

4.18. Žádost o půjčku z fondu obnovy a zápis z jednání komise pro poskytování půjček
Usnesení:
1) Rada města bere na vědomí zápis č. 1/2007 z jednání komise pro poskytování půjček z
"Fondu obnovy“ nemovitostí na území města Slavkova u Brna.
2) Rada města jmenuje předsedou komise pro poskytování půjček z fondu obnovy Ing. Pavla

Galatu.
3) Rada města doporučuje ZM poskytnout paní Mgr. Ludmile Palečkové půjčku z "Fondu
obnovy nemovitostí na území města Slavkova u Brna" na stavební úpravy rodinného domu
ČSA 1188 ve výši 85 000,-Kč.
4) Rada města doporučuje ZM úpravu výše úrokové sazby z půjček poskytovaných dle
Pravidel Města Slavkova u Brna o tvorbě a použití účelových prostředků „Fondu obnovy“
nemovitostí na území města Slavkova u Brna na jednotnou sazbu 3% p.a..

4.19. HM – Návrhy na snižování objemu příspěvku města pro HM
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna zprávu odkládá na své nejbližší zasedání.

4.20. Historicko-dokumentační oddělení Historického muzea ve Slavkově u Brna a jeho
úkoly
Usnesení:
Rada města Slavkov u Brna zprávu odkládá na své nejbližší zasedání.

4.21. HM – Spolupráce s Farmou Bolka Polívky – Mistrovství ČR historických
velocipedů 2007 Slavkov – Olšany
Usnesení:
1) Rada města Slavkov u Brna souhlasí s užitím znaku města na propagační materiály pro
MČR historických velocipedů.
2) Rada města souhlasí s udělením záštity radou města pro tuto akci."
3) Rada města Slavkov u Brna schvaluje účelový příspěvek z rozpočtu města na pořádání
MČR historických velocipedů ve výši 7.500,- Kč.

4.22. Vyhodnocení dotazníku k sociálním službám
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere předloženou zprávu o výsledku dotazníkového šetření k
sociálním službám na vědomí.

4.23. Navýšení počtu kontejnerů pro separovaný sběr - Návrh na instalování nových
odpadkových košů
Usnesení:
1. Rada města ukládá odboru ŽP objednat u společnosti RESPONO a.s. navýšení počtu
kontejnerů na svoz papíru o tři kusy, navýšení počtu kontejnerů na svoz plastů o dva kusy a
kontejnerů na svoz bílého a svoz barevného skla o jeden kus.
2. Rada města Slavkova u Brna ukládá TSMS vybudovat zpevněnou plochu pro kontejnery na
separovaný sběr na ulici Slovanská a na ulici Zborovská.

3. Rada města Slavkova u Brna ukládá TSMS v návaznosti na výsledky ankety „Taky už jste
do toho šlápli“ instalovat odpadkové koše.

4.24. MŠ Zvídálek – rezervní fond
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje čerpání rezervního
fondu příspěvkové organizace MŠ Zvídálek ve výši 200.000,- Kč za účelem uvedeným ve
zprávě.

4.25. Návrh RO č. 6-7/2007
Usnesení:
Rada města ve Slavkova u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a doporučuje
ZM ke schválení:
RO č. 6 – přeložka rozvodné skříně VO na Komenského náměstí:
Výdaje:
- snížení položky – rezerva v částce 136.000,- Kč
- zařazení nové položky – přeložka rozvodné sítě VO na Komenského náměstí v částce
136.000,-Kč.
RO č. 7 – rozšíření prostor MŠ:
Výdaje:
- zařazení nové položky – rozšíření kapacity MŠ ve výši 250.000,- Kč
- snížení položky 58 – zpracování záměru rozšíření MŠ ve výši 250.000,- Kč

4.26. Účelové příspěvky neziskovým organizacím
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje
příspěvek pro PC Austerlitz 1805, U Vily 1504, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 26988518 na
činnost organizace ve výši 10.000,- Kč z kapitoly propagace města.
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá FO předložit na zasedání zastupitelstva města návrh
rozpočtového opatření pro financování opravy budovy Junáku – svazu skautek a skautů ČR,
středisko 626.03, 684 01 Slavkov u Brna ve výši 50.000,- Kč (rezerva rozpočtu).

4.27. Úprava rozpočtu ZUŠ Františka France o použití vlastních příjmů k posílení
mzdových prostředků
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Úprava rozpočtu ZUŠ Františka
France o použití vlastních příjmů k posílení mzdových prostředků“ schvaluje úpravu rozpočtu
zařazením nové nákladové položky mzdové prostředky ve výši 100.000,-Kč, snížením
nákladů u položky oprava údržba o částku 50.000,-Kč a snížením nákladů u položky materiál
o částku 50.000,-Kč v rozpočtu ZUŠ Františka France.

4.28. Stažení žádosti o financování židlí pro školní jídelnu ZŠ Komenského
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí „stažení žádosti o financování židlí
pro školní jídelnu ZŠ Komenského“

4.29. Novela směrnice o sociálním fondu
Usnesení:
Rada města schvaluje Dodatek č. 3 Směrnice o sociálním fondu v předloženém znění.

4.30. ČZS Slavkov u Brna – úprava polních cest
Usnesení:
Rada města ve Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí.

4.31. Diakonie Broumov – poděkování
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere dopis Diakonie Broumov na vědomí.

4.32. 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:
4.8.2.a), 4.8.2.b), 4.8.2.c), 4.8.2.d), 4.8.2.e) z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005
3.2.3. z XV. řádného zasedání ZM – 19.6.2006
4.3.2. z XVI. řádného zasedání ZM – 18.9.2006
2.2. z 16. mimořádného zasedání ZM – 16.10.2006
3.4.2., 4.1.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.10., 4.27.1., 4.27.3., 4.28., 4.29.2. z I. řádného zasedání ZM –
18.12.2006
• vypustit ze sledování:
2.6. ze 4. mimořádného zasedání ZM – 24.1.2000
4.7. ze VII. řádného zasedání ZM – 22.6.2000
3.8. ze 14. mimořádného zasedání ZM – 27.2.2006
• vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

4.33. Program III. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program III. řádného
zasedání Zastupitelstva města v doplněném znění s tím, že se zasedání bude konat 13.6.2007.

4.35. Žádost o pronájem nebytových prostor
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Koláčkovo
náměstí č.p. 727, kanceláře č. 203 o ploše 22,20 m2 s firmou Pavel Trefil s.r.o. IČ: 277 19
201, za roční nájemné ve výši 1.000 K4/m2, s inflační doložkou, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.6.2007 a souhlasí s umístěním sídla společnosti,
za kterou jedná jednatel Pavel Trefil, v této budově č.p. 727, umístěné n pozemcích p.č.
625/1, 625/3, 625/4, v k.ú. Slavkov u Brna.

4.36. Trofeo Niké Moravia 2007
Usnesení:
Rada města zprávu odkládá na své nejbližší zasedání.

