
Usnesení ze 7. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 26.3.2007 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. - 6. 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: 
4.1. z 72. schůze RM – 14.8.2006 
4.16. z 73. schůze RM – 4.9.2006 
4.4.2.  z 1. schůze RM – 20.11.2006 
4.11.2., 5.1.2. z 2. RM – 4.12.2006 
3.2., 3.7. z 3. schůze RM – 8.1.2007 
3.2., 3.7., 3.6., 3.14.2., 3.14.3., 3.15., 3.25. 4.1. z 4. schůze RM – 22.1.2007 
4.1., 4.2., 4.3.2., 4.6.2., 4.7.2., 4.11.2., 4.12.1., 5.1. z 5. schůze RM – 5.2.2007 
3.4., 3.1., 3.2.I., 3.2.II., 3.3., 3.5.1., 4.1., 4.3., 4.5., 4.6.1., 4.6.3., 4.7.a), 4.7.b), 4.11., 4.12.2., 
4.13., 4.17.2., 4.18., 4.19.2., 4.23.1., 4.23.2., 4.23.3.a), 4.23.3.b), 4.23.3.c), 4.25., 4.29., 
4.30.1., 4.32.1., 4.37., 4.38., 5.4., 5.10.2., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16. z 6. schůze RM 
– 26.2.2007 
2.1., 2.2., 3.3., 3.4.2., 3.5., 3.6., 3.7. z III. mimořádné schůze RM – 5.3.2007 
2.1., 2.6., 2.7., 2.8. z IV. mimořádné schůze RM – 14.3.2007  
• vypouští ze sledování: 
4.7.2. z 60. schůze RM – 9.1.2006 
2.2., 4.5.3. z 72. schůze RM – 14.8.2006 
3.13.e) z 4. schůze RM – 22.1.2007 
• další úkoly trvají.  

 
3.2. Zpráva o činnosti odboru obecní živnostenský úřad  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru obecní živnostenský úřad 
Městského úřadu Slavkov u Brna.  

 
3.4. Ceník úhrad za služby a činnosti TSMS  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ponechává stávající ceny TSMS nezměněné.  

 
3.1. Zpráva o činnosti odboru vnitřních věcí  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy o činnosti odboru 
vnitřních věcí v roce 2006  bere tuto na vědomí.  

   



3.3. Zpráva o činnosti MěÚ v roce 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání zprávy tuto bere na vědomí a vyslovuje 
poděkování pracovníkům MěÚ za jejich činnost.  

 
4.1.  Cena Petra Parléře - V. ročník – výsledek hodnocení  

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

 
4.2.  Výměna stožárů veřejného osvětlení sídliště Zlatá hora – výběr dodavatele  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna stožárů veřejného osvětlení 
sídliště Zlatá hora“ s firmou Ivan Durek, IČ 11489634 dle varianty II. na objem prací v 
hodnotě 550.000,- Kč vč. DPH.  

 
4.3.  Obnova fasády zámku Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  
2. Schvaluje okruh firem, které budou osloveny k podání nabídky akce: „Slavkov u Brna, 
Zámek (hl.budova), obnova fasád, “  
- REKONSTRUKTIVA spol. s r.o., Mírové náměstí 18, 695 01  Hodonín, IČ 46970932 
- WAGNER  stavební spol. s r.o., Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov, IČ 26946874 
- SASTA CZ, a.s., Houbalova 4,  628 00 Brno-Líšeň, IČ 26240980 
- WINRO,  s. r.o.,  Opavská 429,  747 31 Velké Hoštice, IČ 62300911 
- Libor Piták,  Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov-Křečkovice, IČ 10104674 
3. Schvaluje komisi pro výběr dodavatele akce: „Slavkov u Brna, Zámek (hl.budova), obnova 
fasád,“  
Členové: Ing. Jiří Doležel, Ing. Jan Reichl, Mgr. Jana Omar, Ing. Miroslav Zavadil, Ing. Petr 
Lokaj. 
      Náhradníci: pan Radoslav Lánský, pan Jan Hudec, paní Věra Marková,  Ing. Pavel Janeba,  
      Ing. Jiří Černý.  

 
4.4.  Pronájem pozemků parc.č.3735/4 orná půda o výměře 980 m2  a parc.č.3734/1 orná 
půda o  výměře 380 m2 v lokalitě Zlatá Hora v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panem Zdeňkem 
Doupovcem na pronájem pozemků parc.č.3735/4 orná půda o výměře 980 m2  a 



parc.č.3734/1 orná půda o  výměře 380 m2 v lokalitě Zlatá Hora v k.ú. Slavkov u Brna, s 
ročním nájemným ve výši 186,-Kč.  

   

 
4.5.   Nepeněžitý vklad do majetku akciové společnosti VaK Vyškov, a.s.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Dává souhlas k uzavření smluv s akciovou společností  Vodovody a kanalizace 
Vyškov,a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 o pronájmu a provozování 
zařízení vodovodů a kanalizací a dohod o vypořádání nájemného dle smlouvy o pronájmu a 
provozování zařízení vodovodů a kanalizací k výše uvedeným objektům.  
2. Doporučuje ZM dát souhlas k provedení nepeněžitého vkladu do majetku akciové 
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. objektů SO 02 a SO 03 vybudovaných v 
rámci staveb města Slavkova u Brna – komunikace Jiráskova-sever, BD Polní, BD Litavská I. 
a II. etapa, komunikace Bučovická.  

 
4.6.  Výběr dodavatele – přechod pro chodce I/50  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Schvaluje okruh firem pro oslovení podání nabídky na akci: Přechod pro chodce I/50 – 
ochranný ostrůvek 
- Stavba a údržba silnice s.r.o., Riegrova 37, 690 02 Břeclav 2, IČ 26264081 
- Silnice Brno spol. s r.o., Vídeňská 104, 600 00 Brno, IČ 41603281 
- Colas CZ, a.s., Kolbenova 259, 198 21, Praha 9, IČ 26177005 
3. Schvaluje členy komise pro výběr dodavatele akce: Přechod pro chodce I/50-ochranný 
ostrůvek: 
Členové: Ing. Jiří Doležel, Ing. Pavel Galata, pan Radoslav Lánský, Ing. Petr Lokaj, 
Náhradníci:  Ing. Jiří Černý, Ing. Miroslav Zavadil, 
4. Souhlasí se zadáním veřejného osvětlení přechodu I/50 firmě Ivan Durek IČ 11489634 za 
cenu do 70 tis. Kč. vč. DPH.  

 
4.7.  Informace o postupu projekční přípravy obytné zóny Zelnice  

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

 
4.8.   Žádost o schválení výměny bytů mezi občany – Marcela Dufková a manželé 
Jordovi  

Usnesení: 
Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Marcelou Dufkovou a manželi Hanou a Josefem 
Jordovými a ukládá odboru BTH zajistit vypracování nájemní smlouvy s manželi Hanou a 



Josefem Jordovými s platností od 1. 4. 2007 na dobu neurčitou za podmínky složení kauce ve 
výši 10-ti násobku nájemného včetně služeb spojených s nájmem bytu.  

 
4.9.   Žádost o převod práv a povinností – manželé Vackovi a Jan Huliák  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o půjčce dne 6. 9. 2000 z 
manželů Mileny a Milana Vackových na pana Jana Huliáka a v případě uvedeného převodu 
práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4 s panem Janem 
Huliákem, která bude platná od 1. 4. 2007.  

 
4.10.  Žádost o převod práv a povinností – Milan Vacek a Romana Gottvaldová  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o půjčce dne 6. 9. 2000 z 
pana Milana Vacka na paní Romanu Gottwaldovou a v případě uvedeného převodu práv a 
povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5 s  paní  Romanou Gottvaldovou, 
která bude platná od 1. 4. 2007.  

 
4.11.  Palackého nám. 64 a 65, úklid  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provádění úklidových prací v budovách 
úřadu na Palackého nám.  64 a 65, Slavkov u Brna, vč. dodání úklidových, dezinfekčních, 
leštících a čistících prostředků, s PH servis Hudeček s.r.o., Mášova 733/17, 602 00 Brno, s 
účinností od 1.4.2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v předloženém znění.  

 
4.12.  Výsadba zeleně ve městě – informace  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy bere předloženou 
informaci na vědomí a souhlasí s navrženým postupem výsadby zeleně.    

 
4.13.  Rozpočet MěÚ na rok 2007  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání této zprávy schvaluje rozpočet městského úřadu na 
rok 2007 v předloženém znění.  

 
4.14.  Rozpočet sociálního fondu  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání této zprávy schvaluje v předloženém znění: 
-  rozpočet sociálního fondu na rok 2007,  



-  výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na jednotlivé položky pro MěÚ a pro OS 
Pečovatelská služba.  

 
4.15.  Poradna pro rodinu (RP) – uzavření smlouvy na rok 2007  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje uzavření „Smlouvy o podmínkách poskytování služeb  
poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy“ v roce 2007 s Centrem sociálních 
služeb Vyškov, o.p.s. v předloženém znění.  

   

4.16.  Podnět pana Petra Navrátila – čínský altán v zámeckém parku  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala podnět pana Petra Navrátila.  

 
4.17.  HM – Informace k čínskému pavilonu  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá funkcionářům 
města a vedení HM jednat s Národním památkovým ústavem v Brně o možnostech údržby a 
ochrany čínského pavilonu v zámeckém parku.  

 
4.18.  Hospodaření HM za rok 2006 v členění jednotlivých středisek  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá funkcionářům 
města zabývat se další analýzou hospodaření jednotlivých středisek v rámci HM s cílem snížit 
objem příspěvku města.  

 
4.21.   Koncepce školství města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu „Koncepce školství města Slavkova u Brna“ a předkládá ji 
na nejbližší zasedání zastupitelstva města.  

 
4.22.  Zápis komise kulturní  

Usnesení: 
Rada města bere zápis č.1/2007 z jednání komise kulturní na vědomí a ukládá předsedovi 
komise pozvat na nejbližší jednání komise p. Karla Rotroekla.  



 
4.19.  Umělecká agentura HISTORIA - Návrh programu a rozpočtu Napoleonských dnů 
2007  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala návrh programu a rozpočtu Napoleonských dnů 
2007 předložený uměleckou agenturou HISTORIA a rozhodnutí odkládá.  

 
4.20.   Umělecká agentura HISTORIA - Návrh programu a rozpočtu Vzpomínkových 
akcí 2007  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna projednala návrh programu a rozpočtu Vzpomínkových akcí 
2007 předložený uměleckou agenturou HISTORIA a rozhodnutí odkládá.  

 
4.23.  Zápisy komise pro sport a volný čas a rozdělení příspěvků na práci s mládeží  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna bere zápis č. 2/2007 a č. 3/2007z jednání komise pro sport 
a volný čas na vědomí. 
2. Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje poskytnutí příspěvku na práci s mládeží pro 
Nadační fond STUDENT. 
3. Rada města ve Slavkově u Brna  povoluje vyplatit organizaci SSK 0750 E-COM Slavkov 
příspěvek na práci s mládeží z pokladny města pod podmínkou, že organizace po podepsání 
smlouvy o poskytnutí příspěvku včas (minimálně den předem) nahlásí výběr z pokladny 
finančního odboru. 
4. Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje rozdělení příspěvků na práci s mládeží pro rok 
2007 takto: 
Žadatel Činnost, náklady na Příspěvek 
pro rok 2007 
Moravská hasičská jednota soutěže, stravné, sport.potřeby 15 000,- Kč 
( Kolektiv mladých hasičů ) nájem tělocvičny atd.  
Junák cestovné,soutěže,akce,nájemné 13 000,- Kč 
Svaz diabetiků edukačně sportovní pobyt,výlety,  10 000,- Kč 
(klub rodičů a přátel diabetických dětí) besídky  
SSK E-COM výcvik,tréninky,soutěže,závody 11 000,- Kč 
(sportovní střelba)   
OK Střelka Zdravotnický kurz spojený s  6 000,- Kč 
(turistický oddíl mládeže) kurzem základů potápění  
Sportovní gymnastika při ZŠ Komenského dresy,startovné,soutěže,soustředění 11 000,- Kč 
GLITTER STARS při ZŠ Komenského taneční kostýmy s logem 15 000,- Kč 
(veřejná taneční vystoupení)   
Sportovní klub - ZŠ Tyršova turnaj „KARENA-POKAL“   5 000,- Kč 
(volejbal) cestovné a startovné - Německo  
Řím.-kat.farnost (výchovná , akce pro děti, soutěže, výlety,  22 000,- Kč 
osvětová a volnočasová činnost) hraní divadla, nájmy tělocvičen atd.  
Modelářský klub SMČR zabezpečení startoviště,soutěže 10 000,- Kč 
(lodní modeláři) nákup cen  



Obč. sdružení  PER VOBIS pronájem kapely, půjčení krojů, 20 000,- Kč  
(Svatourbanské hody) výzdoba, reklama, rež. náklady  
ZŠ Tyršova projekt pozn. osudů slavk. židů 12 000,- Kč 
(žáci 9. tříd) (cestovné – památník Terezín)  
MK Austerlitz (minibike) * materiál a vybavení techniky, 20 000,- Kč 
 účast na závodech,  
PC Austerlitz 1805 (petanque) cestovné, startovné,sport. vybavení 6 000,- Kč 
 sportovní stáže a soustředění  
Šachový klub DDM cestovné na soutěže,  5 000,- Kč 
 obnova šachového materiálu  
DDM Slavkov u Brna zajištění mistrovských utkání, 12 000,- Kč 
(basketbal – starší žáci) cestovné na mistr. zápasy,rozhodčí  
Nadační fond Student zajištění činnosti kroužků při DM 5 000,- Kč 
Celkem  198 000,- Kč  

5.  Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené 
příspěvky nad 50 000,- pro organizace pracující s mládeží takto: 
Žadatel Činnost, náklady na Příspěvek 
pro rok 2007 
Tělocvičná jednota Sokol soutěže, cestovné, 65 000,- Kč 
(volejbal,tenis,kulturistika, nohejbal) nájem tělocvičny  
   
Sportovní klub Slavkov u Brna zajištění soutěžních utkání,  87 000,- Kč 
(fotbal) pronájmy tělocvičen  
Celkem  152 000,- Kč  

 
4.24.   Doplnění vyúčtování příspěvků na práci s mládeží za rok 2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí zprávu o doplnění vyúčtování příspěvků na 
práci s mládeží za rok 2006.  

 
4.25.  Žádost ZUŠ Františka France o zvýhodněný nájem v sále společenského centra 
Bonaparte  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje zařazení vystoupení tanečního oboru ZUŠ 
Františka France ve Slavkově u Brna v termínech 14.5.2007 a 16.5.2007 mezi akce se 
zvýhodněným nájmem prostor v Centru Bonaparte.  

 
4.26.   Myslivecké sdružení Slavkov u Brna – žádost o povolení změny oplocení 
zookoutku  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna vyhovuje předložené žádosti.  



 
4.27.   Dotace na zpracování územního plánu - informace  

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

 
4.28.   Krizový byt – žádost pí. Jarmily Opletalová  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem krizového bytu v Domě s 
pečovatelskou službou, Polní 1444 ve Slavkově u Brna s paní Jarmilou Opletalovou, na dobu 
určitou, od 1.4.2007 do 30.6.2007, v předloženém znění.  

 
4.29.   Smlouva - autohlídka  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí hlídacích a zabezpečovacích 
služeb mezi městem a Petrem Hlaváčem, IČ: 75600111, a Jaroslavem Hoškem, IČ: 75600129.  

 
4.30.  Výzva občanů ulice Tyršova ve věci provedení úpravy stromořadí lip 
Usnesení: 
Rada města projednala výzvu občanů ulice Tyršova a žádá komisi pro životní prostředí o 
předložení zápisu z jednání komise v dané věci ze dne 21.3.2007.  

 
4.31.   Mandátní smlouva – HAVE invest s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města projednala návrh Mandátní smlouvy mezi městem a HAVE invest s.r.o. , souhlasí 
s jejím uzavřením a pověřuje funkcionáře města dojednáním konečných podmínek (pevná 
odměna do 50 tis. Kč, v případě získání dotace odměna do 7 % z dotační částky).  

   

   

4.32. Žádost o udělení souhlasu k zahájení činnosti I. Německého zemského gymnasia na 
ZŠ Komenského náměstí ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
1) Rada města uděluje souhlas řediteli školy ZŠ Komenského náměstí k pokračování v 
jednání o možnosti výuky 1. ročníku čtyřletého studia I. Německého zemského gymnasia. 
2) Rada města pověřuje ředitele ZŠ k jednání s majitelem I. Německého zemského gymnasia 
k projednání všech nutných podmínek k provozu I. Německého zemského gymnasia v budově 
ZŠ Komenského. 
3) Rada města ukládá řediteli ZŠ předložit radě města písemnou zprávu o výsledcích jednání.  



Ostatní:  

5.1. Vysokorychlostní internet  

Usnesení: 
Rada města doplňuje usnesení k bodu 3.20. ze 4. schůze dne 22.1.2007 o bod 2., který zní: 
„2. Rada města doporučuje na žádost Jihomoravského kraje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody podle bodu 1.“  

 
5.2. Dopis p. Kamila Hornyše - informace  

Rada města byla informována o dopise p. Kamila Hornyše a o vyjádření právníka města v této 
věci.           Příloha č. 39  

 
5.3.  Žádost o povolení parkování – Vojenská akademie ve Vyškově  

Usnesení: 
Rada města vyhovuje žádosti Vojenské akademie ve Vyškově.  

 
5.4. Publikace Slavkov u Brna – město nejen se slavnou historií  

Usnesení: 
Rada města schvaluje prodejní cenu publikace Slavkov u Brna – město nejen se slavnou 
historií ve výši 350,- Kč /ks a sníženou prodejní cenu při uvedení knihy dne 31.3.2007 ve výši 
330,- Kč.  

 
5.5. Informace - poliklinika  

Usnesení: 
Rada města ukládá vedoucím odborů BTH, IR a FO zpracovat variantní možnosti provedení 
projektu „Regenerace polikliniky“ .   T: 16.4.2007  

 


