
Usnesení z 10. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 14.5.2007 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 2002-
2006 a z 1. - 9. 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: 
4.20.2. z 73. schůze RM – 4.9.2006 
4.9., 4.10. z 7. schůze RM – 26.3.2007  
4.13.2., 4.24. z 8. schůze RM – 16.4.2007 
4.6.1., 4.6.2., 4.13.1., 4.23. z 9. schůze RM – 2.5.2007 
• vypouští ze sledování  
4.8. z 8. schůze RM – 16.4.2007 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.   Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí v roce 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere po projednání zprávu o činnosti OSV za rok 2006 na 
vědomí.  

 
3.2.   Zpráva o činnosti pečovatelské služby (PS) za rok 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí zprávu o činnosti Pečovatelské služby – 
organizační   složky Města.  

 
3.3.   Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za ¼ roku 2007  

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

 
4.1.   REISTAV s.r.o., "Žádost o odprodej půdních prostor", sídl. Nádražní 1153-8  

Usnesení: 
Rada města ukládá MěÚ dopracovat a doplnit předloženou zprávu o konkrétní kroky s 
možností odprodeje půdních prostor a možností revitalizace uvedených objektů.  

 
4.2.   Zřízení bezbariérového WC v budově polikliniky č.p.288  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna : 
1/ Souhlasí s uvedeným záměrem. 
2/ Ukládá MěÚ seznámit se záměrem dotčené nájemce a předložit do příští RM návrh  
financování akce. 
4.3.   Prodej pozemků  v lokalitě Zelnice v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna mění své usnesení 4.8. z 8 schůze takto: 
1. Do doby vyřešení investorství inženýrských sítí v lokalitě Zelnice na pozemcích p.č. 354/1, 
757, 3073/9, 354/5, 352/1 a 347/1 v k.ú. Slavkov u Brna nebude zastupitelstvu města 
doporučovat prodej pozemků v této lokalitě.  
2. Doporučuje ZM přijmout usnesení: Zastupitelstvo města do doby vyřešení investorství 
inženýrských sítí v lokalitě Zelnice na pozemcích p.č. 354/1, 757, 3073/9, 354/5, 352/1 a 
347/1 v k.ú. Slavkov u Brna nebude prodávat pozemky v této lokalitě a nebude projednávat 
žádosti o ně.  

 
4.4.   Prodej nebo směna pozemku parc.č.3593 zahrada o výměře 1279 m2 v lokalitě 
Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města nedát souhlas k prodeji nebo 
směně pozemku parc.č.3593 zahrada o výměře 1279 m2 v lokalitě Vinohrady v  k.ú. Slavkov 
u Brna.  

 
4.5.   Pronájem dvou částí pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna – zahrádka č.8 
a zahrádka č.86  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní Jitkou 
Hrabovskou na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 40 
m2, označené jako zahrádka č.8,  s ročním nájemným ve výši 56,-Kč. 
2. Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní 
Drahomírou Bayerovou na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o 
výměře cca  90 m2, označené jako zahrádka č.86,  s ročním nájemným ve výši  126,-Kč.  

 
4.6.   Pronájem části pozemku parc.č.1787/1 orná půda o výměře cca 460 m2 v k.ú. 
Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.  

 
4.7.   Dodatek k nájemní smlouvě  - pronájem pozemků společnosti Rostěnice, a.s.  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje zvláštní dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělských 



pozemků s nájemcem Rostěnice a.s. IČO: 63481821, se sídlem Rostěnice 49 v předloženém 
znění.  

 
4.8.   Dodatek č.2 k nájemní smlouvě  - pronájem pozemků společnosti Agria a.s. 
Nížkovice  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje dodatek č.2 k nájemní smlouvě č.302/2005 s 
nájemcem Agria, a.s., IČO: 60699175, se sídlem Nížkovice 74 v předloženém znění.  

   

4.9.   Návrh termínu zápisu do MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s navrženým konáním zápisu do Mateřské školy 
Zvídálek ve Slavkově u Brna ve dnech 1.6. a 4.6.2007 v budově MŠ na Koláčkově nám. od 
7:00 do 15 :30 hodin.  

 
4.10.   Žádost o povolení výjimky pro MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna povoluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Zvídálek, 
Slavkov u Brna na školní rok 2007/2008, pod podmínkou, že zvýšení počtu žáků nebude na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Výjimka se povoluje ve třídách: 
Berušky – výjimka na 2 děti, celkem 26 dětí ve třídě 
Kuřátka – výjimka na 2 děti, celkem 26 dětí ve třídě 
Koťátka – výjimka na 2 děti, celkem 26 dětí ve třídě 
Včelky – výjimka na 4 děti, celkem 28 dětí ve třídě 
Sluníčka – výjimka na 1 dítě, celkem 11 dětí ve třídě  

 
4.11.   Zápisy komise kulturní  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna bere zápisy č.2/2007 a č.3/2007 z jednání komise kulturní 
a materiál zpracovaný členem komise panem Milošem Šaňkem na vědomí. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ prověřit možnost převzetí velkého sálu 
Společenského domu Bonaparte (hlediska právní, technické, ekonomické).  

 
4.12.  Vyhodnocení ankety „Taky už jste do toho šlápli“   

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



Starosta města vylosoval výherkyni soutěže spojené s anketou paní Emu Cupákovou, 
Slovákova 467.  

 
4.13.  Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství ke stížnosti manželů 
Frimmerových  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala vyjádření odboru DSH k předložené stížnosti a  
souhlasí s ním.  

 
4.14. Dopis členům ZM od paní Marty Bajgarové  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere dopis na vědomí a předkládá jej v jednání zastupitelstva 
města.  

   

 
4.15. Zpráva o činnosti IRC za I.Q 2007  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna projednala zprávu a bere ji na vědomí. 
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá starostovi města projednat se společnostmi CDC Line, 
s.r.o. a E-COM, s.r.o. náležitosti související s ukončením platnosti smlouvy.  

 
4.16. Plynofikace Zámecká – žádost občanů  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Ukládá komisi pro výstavbu a rozvoj  projednat otázku plynofikace ulice Zámecká.  

 
4.17. Přeložka rozvodné skříně VO na Komenského nám.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Ukládá MěÚ připravit do příští RM návrh finančního zabezpečení této akce.  

 
5.1. Prověření prvků na sportovních hřištích z hlediska bezpečnostních norem  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna ukládá TSMS prověřit prvky na sportovních hřištích z hlediska 
bezpečnostních norem.  



 
5.2. Zahájení oslav 770 let od první písemné zmínky o Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna vyslovuje poděkování organizátorům a partnerům, kteří se 
podíleli na zajištění zahájení oslav 770 let od první písemné zmínky o Slavkově u Brna, které 
se konaly dne 12.5.2007.  

 
5.3. Junáci – prověření žádosti  

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel informoval členy rady města o prověření obsahu žádosti 
organizace Junáci.  

 
5.4.     Žádost Historického muzea-Hudební festival Slavkov 2007  

Usnesení: 
Rada města vyhovuje předložené žádosti Historického muzea.  

 


