
Usnesení z 8. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 16.4.2007 v 
16:00 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. - 7. 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: 
5.4.1., 5.4.2., 5.6. z 5. schůze RM – 5.2.2007 
4.8., 4.20. z 6. schůze RM – 26.2.2007 
2.3., 2.6.5. z IV. mimořádné schůze RM – 14.3.2007  
4.2.2., 4.4., 4.11., 4.15., 4.17., 4.22., 4.28., 4.29., 4.31., 4.32.3., 5.5. ze 7. schůze RM – 
26.3.2007 
• vypouští ze sledování: 
4.6. z 3. schůze RM – 8.1.2007 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.   Zpráva o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu ve Slavkově u Brna.  

 
3.2.   Ceník úhrad za služby a činnosti ZUŠ Fr. France ve šk. roce 2007/2008  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí výši úplaty – školného za vzdělávání na ZUŠ 
Fr. France ve Slavkově u Brna ve školním roce 2007/2008.  

 
4.1.   Řešení rozšíření kapacity MŠ Zvídálek  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu o řešení rozšíření kapacity na vědomí a ukládá 
řediteli ZŠ Komenského nám. a vedoucímu odboru IR zajistit realizaci rozšíření kapacity MŠ 
Zvídálek v souladu s návrhem předloženým v této zprávě.   T: 15.6.2007  

 
4.2.   Rekonstrukce budov polikliniky  

Usnesení: 
Rada bere zprávu na vědomí a ukládá odborům FO a IR pokračovat v rozpracování 
uvedeného návrhu.  

   



 
4.3.   Informace o přípravě koncepce dopravy ve městě Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Ukládá MěÚ pokračovat v přípravě zadání koncepce dopravy ve městě. 
Kontrolní termín: 14.5.2007  

 
4.4.   Informace o akcích na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna  

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

 
4.5.   Žádost o souhlas s umístěním studny  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna: 
1. dává souhlas s umístěním studny na pozemku parc.č.2927/49 v k.ú. Slavkov u Brna; 
2. pověřuje odbor investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna vydáváním souhlasů s umístěním 
studny na pozemcích ve vlastnictví města.  

 
4.6.   Pronájem pozemků společnosti RAKOVEC, a.s. sídlem Velešovice 1  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje smlouvu o nájmu s nájemcem RAKOVEC, a.s. 
IČ:49976940, se sídlem Velešovice 1 v předloženém znění.  

 
4.7.   Pozemkové úpravy k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá funkcionářům města při projednávání komplexních 
pozemkových úprav k.ú. Slavkov u Brna požadovat navrácení katastrální hranice k.ú. Slavkov 
u Brna  do původní historické podoby.  

 
4.8.   Žádost o prodej pozemku  v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna pověřuje odbor IR do doby vyřešení investorství v lokalitě 
Zelnice  zájemcům o pozemky v této lokalitě písemně odpovídat v souladu s touto zprávou.  

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



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 3/2007 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj  
města Slavkova u Brna na vědomí.  

   

 
4.10. Žádost o prodej části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města nedát souhlas k prodeji části 
pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna.  

 
4.11.  Slavkov u Brna, Zámek (hl.budova), obnova fasád  – výběr dodavatele  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. V případě schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města na dokrytí 1,5 mil. Kč z 
rozpočtu města dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci „Slavkov u Brna, Zámek 
(hl.budova), obnova fasád“ s firmou REKONSTRUKTIVA spol. s r.o., Mírové náměstí 18, 
695 01 Hodonín, IČ 46970932 za cenu 6.497.831,- Kč vč. DPH.  

 
4.12.   Výběr projektanta pro regeneraci bytových domů Zlatá hora  

Usnesení: 
Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci „Regenerace 
panelového sídliště Zlatá Hora ve Slavkově u Brna“ se zhotovitelem Ing. arch. Tomášem 
Zlámalem s místem podnikání Generála Kadlece 11, 621 00 Brno, IČ:187 77 538 za cenu 
95.200,-Kč vč. DPH.  

 
4.13.   Výběr dodavatele na akci ostrůvek u přechodu na ul. ČsČK  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci „ Přechod pro chodce I/50-ochranný 
ostrůvek „ s firmou Colas CZ, a.s., Kolbenova 259, 198 21  Praha 9, IČ 26177005  za cenu 
79.083,- Kč vč. DPH.  

 
4.14.   Žádost paní Hrbáčkové o řešení situace v ulici Pod  Oborou ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna trvá na již dříve přijatém usnesení.  



 
4.15.   Návrh RO č. 1-3/2007  

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

 
RO č. 1 – lesní hospodářství: 
 Příjmy: 
- zařazení nové položky 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29008 v částce 13.300,- Kč 
 Výdaje: 
- zařazení nové položky - správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na příslušných         
položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 13.300,-Kč.  

RO č. 2 – fasády zámku : 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – půjčka z fondu obnovy  ve výši 750.000,- Kč  
Výdaje: 
- snížení položky – rezerva ve výši 500.000,- Kč 
- snížení položky č. 62 –  PD cyklostezky ve výši 250.000,- Kč  
- zařazení nové položky – fasády zámku – spoluúčast k dotaci ve výši 1.500.000,- Kč  

RO č. 3 – 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  

 
4.16.   Úprava plateb nájemného  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkova u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a schvaluje 
čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace TSMS ve výši 30.776,- Kč na úpravu 
měsíčních plateb nájemného pro firmu G.B.A., s.r.o. za nákladní vozidlo.    

 
4.17.   Oznámení o uzavření provozu MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s uzavřením provozu Mateřské školy Zvídálek ve 
Slavkově u Brna v době hlavních prázdnin v termínu od 16.7.2007 do 10.8.2007.  

 
4.18.   Oznámení o vyhlášení volných dnů na ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, 
okres Vyškov a ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí zprávu o vyhlášení volných dnů na Základní 
škole Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov a na Základní škole Slavkov u 
Brna, Tyršova 977, okres Vyškov ve dnech 30. dubna a 7. května 2007.  

 
4.19.   Zápisy školských rad  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zápis č.6/2007 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u 
Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov a zápis č.5/2007 z jednání Školské rady Základní 
školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov.  

   

   

 
4.20.   Zápis komise pro sport a volný čas  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna bere zápis č.4/2007 z jednání komise pro sport a volný čas 
na vědomí. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna odvolává Mgr. Petra Šafáře z funkce předsedy komise pro 
sport a volný čas. 
3) Rada města ve Slavkově u Brna jmenuje předsedou komise pro sport a volný čas pana 
Jiřího Knesla.  

 
4.21.   Žádost o prodloužení doby  nájmu bytu č.11, Zlatá Hora 1228,  Slavkov u Brna      

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 4. 2004 na 
pronájem bytu č. 11, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, s paní Evou Urbancovou obsahujícím 
prodloužení doby nájmu o tři roky, do 30. 4. 2010.  

 
4.22.   Administrativní budova Koláčkovo nám. 727, oprava střechy       

Usnesení: 
Rada města ukládá odboru IR prověřit možnost stavby nové sedlové střechy s půdní 
vestavbou a předložit variantní návrh (využití půdních prostor, investor).  

 
4.23.    RAW konstrukce s.r.o., Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, ukončení nájmu  

Usnesení: 
1. Rada města nesouhlasí s dohodou o ukončení nájmu podle Nájemní smlouvy č. 18/2006 ze 
dne 25.10.2006 s RAW konstrukce s.r.o., Koláčkovo nám. 727, IČ: 276 84 717, Slavkov u 
Brna.  



2. Rada města nesouhlasí s umístěním sídla společnosti RAW konstrukce s.r.o., IČ: 276 84 
717, v budově č.p. 727 na pozemcích p.č. 625/1, 625/3, 325/4 v k.ú. Slavkov u Brna, po 
ukončení nájmu.  

 
4.24.   Návrh na poskytnutí finanční dotace z rozpočtu M ěsta Slavkova u Brna v r. 2007  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000,- Kč z 
položky na humanitární účely  Svazu Diabetiků ČR, územní organizaci Slavkov u Brna a to: 
-  na přednáškovou činnost v roce 2007 částku 5.000,- Kč  
-  příspěvek na úhradu cestovného na preventivní  pobyt v Luhačovicích 3.000,- Kč.  

 
4.25.   Komunitní plánování sociálních služeb – dohoda o provedení práce  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna schvaluje uzavření dohody o provedení práce s paní 
Dvořáčkovou Jaroslavou, pracovnicí Oblastní charity Hodonín a paní Miškolczyovou Marií 
za účast ve výcviku ke komunitnímu plánování sociálních služeb ve městě.  
2. Rada města Slavkova u Brna schvaluje v případě rozšíření triády uzavření dohody i s 
ostatními účastníky výcviku v závislosti na počtu dnů účasti ve výcviku. 
4.26.   Stanovení limitu prostředků na platy pro rok 2007 pro Pečovatelskou službu, 
organizační složku Města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje v rámci schváleného rozpočtu výdajů pro rok 2007 pro 
Pečovatelskou službu, organizační složku Města, limit prostředků na platy ve výši 555.000,- 
Kč, který bude v závislosti na době financování PS z prostředků města poměrně krácen vždy 
o 1/12 za 1 měsíc neposkytování pečovatelských služeb.  

 
4.27.   Žádost o schválení přesunu finančních prostředků z RF do FRIM  

Usnesení: 
Rada Města Slavkova u Brna schvaluje přesun 25.000,- Kč z rezervního fondu do fondu 
reprodukce investičního majetku a  schvaluje čerpání fondu reprodukce HM v roce 2007 ve 
výši 50.000,- Kč.  

 
4.28.   Žádost o povolení konání veřejné sbírky  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna schvaluje konání veřejné sbírky dle zák. č.117/2001 Sb., o 
veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, konané v době od 31.3.2007 do 31.3.2010 za 
účelem shromáždění finančních prostředků na restaurování obrazů v zámeckém mobiliárním 
fondu ve Slavkově u Brna a pověřuje jednáním za město ve věci této veřejné sbírky ředitelku 
Historického muzea ve Slavkově u Brna Mgr. Janu Omar.  



 
4.29.   HM – Žádost o záštitu Slavkovského mementa 2007  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s převzetím záštity.  

 
4.30.   Podatelna MěÚ, stanovení počtu zaměstnanců zařazených v rámci MěÚ  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí informaci o průběhu řešení podatelny MěÚ a 
s popsaným postupem souhlasí. 
2) Rada města Slavkova u Brna v souladu s § 102, odst.2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. , o 
obcích, stanovuje celkový počet zaměstnanců v městském úřadu na počet 68.  

 
4.31.  Přehled stížností podaných na MěÚ v I. Q 2007  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za 1. čtvrtletí roku 2007.  

 
4.32.    PER VOBIS – žádost o příspěvek na rok 2007 
Usnesení: 
1) Rada města žádá finanční odbor o vyjádření k žádosti z hlediska rozpočtových možností 
města. 
2) Rada města ukládá funkcionářům města projednat účast Zámecké dechové hudby na akcích 
města v roce 2007.  

 
4.33.   PC AUSTERLITZ 1805 – žádost o příspěvek  

Usnesení: 
Rada města žádá finanční odbor o vyjádření k žádosti z hlediska rozpočtových možností 
města.  

 
4.36.  Žádost o vyřazení majetku z evidence  

Usnesení: 
Rada města po projednání této žádosti bere její obsah na vědomí a: 
1) Schvaluje fyzickou likvidaci a vyřazení z účetní evidence TSMS 
- kropící vůz v hodnotě 157.337,- Kč 
- vlečka k traktoru v hodnotě 33.222,- Kč 
2) Schvaluje 
- prodej nákladního vozu AVIA v hodnotě 125.460,- Kč v minimální ceně stanovené soudním 
znalcem a vyřazení z účetní evidence TSMS 
- použití částky za prodej nákladního vozu na úpravy stávajících kontejnerů k AVII pro nové 
vozidlo Renault.  



 
4.37.  Informace o jednání s Národním památkovým ústavem, územním odborným 
pracovištěm v Brně  

Usnesení: 
Rada města bere informaci na vědomí.  

 
4.38. Žádost o dotaci na pokračování oprav budovy Junáka z rozpočtu města Slavkova u 
Brna v r. 2007  

Usnesení: 
Rada města žádá finanční odbor o vyjádření k žádosti z hlediska rozpočtových možností 
města.  

 
4.39. Majetkoprávní vypořádání s manž. Szufnarowskimi  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke koupi objektu „Sklad zahradního nářadí“ na 
části pozemku parc.č.61 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví manželů RNDr. Pavla a MUDr. 
Zdeňky Szufnarowskich do vlastnictví města Slavkov u Brna za odhadní cenu, tj. 19.230,-Kč.  
2. Doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí pozemku parc.č. 625/3 formou 
bezúplatného převodu z vlastnictví manželů RNDr. Pavla a MUDr. Zdeňky Szufnarowskich 
do vlastnictví města Slavkov u Brna. Podmínkou realizace tohoto převodu bude odstranění 
oken na severní straně budovy č.p. 727. 
3. Pro případ schválení bodu 2. zastupitelstvem města  ukládá rada města odboru BTH zajistit 
odstranění oken  na severní straně budovy Koláčkovo nám. 727 ve Slavkově u Brna.  

   

   

4.40. Informace – Motoklub Austerlitz-Austerlitz Fechtl Cup  

Usnesení: 
Rada města bere informaci na vědomí.  

 
4.41. PER VOBIS – žádost o pořádání promenádních koncertů  

Usnesení: 
Rada města vyhovuje předložené žádosti.  

 
4.42. Výsledek konkursního řízení na ředitele/ku ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 



128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenuje Mgr. Janu Jelínkovou ředitelkou 
Základní umělecké školy Františka France, Slavkov u Brna, okres Vyškov s účinností od 
1.8.2007.  

 
5.1. Žádost o převzetí záštity nad soutěží „Automechanik-junior 2007“   

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna přejímá záštitu nad semifinále 12. ročníku soutěže 
„Automechanik – junior 2007“ dne 3.5.2007 na ISŠ v Slavkově u Brna.  

 
4.43. Deklarace Tvarožná - Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1) Rada města ukládá starostovi města vstoupit v jednání se starostou obce Tvarožná za 
účelem možnosti podpisu Společné deklarace města Slavkova u Brna a obce Tvarožná o 
vzájemné spolupráci a podpoře tradičních vzpomínkových akcí spojených s bitvou u 
Slavkova. 
2) Rada města ukládá starostovi města vyzvat společnost DAVAY COMMUNICATIONS, 
s.r.o. k předložení scénáře a návrhu smlouvy k Napoleonským dnům a Vzpomínkovým akcím 
ve Slavkově u Brna v roce 2007.      T: 23.4.2007  

 
4.34.   Moravská banka vín - možnost spolupráce – mezinárodní výstava vín GRAND 
PRIX AUSTERLITZ   

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna ukládá místostarostovi města projednat možnost uvedené 
spolupráce s ředitelkou Historického muzea.  

4.35.  Umělecká agentura HISTORIA – dopis radě města  

Usnesení: 
Rada města projednala dopis umělecké agentury HISTORIA a sděluje, že doposud nedošlo k 
rozhodnutí o průběhu Napoleonských dnů a Vzpomínkových akcí ve Slavkově u Brna v roce 
2007 z důvodu dosud neuzavřených jednání.  

 
5.2. Komise pro zahraniční vztahy  

Usnesení: 
Rada města jmenuje předsedou komise pro zahraniční vztahy Ing. Ivana Charváta, starostu 
města.  

 
5.3. Změna usnesení – I. NZG  



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna mění usnesení k bodu 2.1.3. z V. mimořádné schůze rady města 
takto: ruší část usnesení za slovem „Brno“ až do konce věty.   

 
5.4. Dodatek ke smlouvě s CDC Line, s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města schvaluje dodatek ke smlouvě se CDC Line, s.r.o. v předloženém znění. 

 


