
Usnesení z 6. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 26.2.2007 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. - 5. 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: 
4.34.1., 4.34.2. z 2. RM – 4.12.2006 
3.2.2. z II. mimořádné RM – 18.12.2006 
3.6.3., 4.5. z 3. schůze RM – 8.1.2007 
3.6., 3.10.1., 3.10.2., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.26., 4.9. z 4. schůze RM – 22.1.2007 
3.1.7., 4.7.3., 4.10., 4.14.2., 4.15., 4.19. z 5. schůze RM – 5.2.2007 
• další úkoly trvají.  

 
5.1.     Pojištění města  

Pan Petr Cigánek, zástupce České pojišťovny, a.s., předložil členům rady návrh na pojištění 
města a zpracování auditu.  

 
3.4.  Zpráva o činnosti HM v r. 2006 – připravenost na r. 2007  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere předloženou zprávu na vědomí a předkládá ji v jednání 
zastupitelstva města.   

 
3.1.   Návrh závěrečného účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za rok 2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu Města 
Slavkova u Brna za rok 2006“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení 
závěrečný účet města za rok 2006 bez výhrad.    

 
3.2.   Návrh závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2006  

Usnesení: 
I. Rada města Slavkov u Brna po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvkových 
organizací Města Slavkova u Brna za rok 2006“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM : 
1) schválit kladné výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem 
Slavkovem u Brna vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky z 
podnikatelské činnosti za rok 2007. Město Slavkov u Brna nepožaduje vrácení ušetřených 
prostředků z hlavní činnosti (kladných výsledků hospodaření PO) do rozpočtu zřizovatele.  
Zřizovatel nepožaduje odvod kladných výsledků hospodaření z podnikatelské činností 



organizací do rozpočtu města. 
2) schválit závěrečný účet hospodaření PO za rok 2006  bez výhrad, 
3) přidělit výsledek hospodaření DDM za rok 2006 v plné výši 34.777,23 Kč do rezervního 
fondu organizace, 
4) přidělit výsledek hospodaření ZUŠ Františka France za rok 2006 v plné výši 103.423,38 Kč 
do rezervního fondu organizace 
5) přidělit výsledek hospodaření ZŠ Komenského za rok 2006 v plné výši 129.814,67 Kč do 
rezervního fondu organizace, 
6) přidělit výsledek hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2006 v plné výši  325.996,97 Kč do 
rezervního fondu, 
7) přidělit výsledek hospodaření MŠ Zvídálek za rok 2006 ve výši 23.683,-Kč do fondu 
odměn a 23.682,64 Kč do rezervního fondu, 
8) přidělit výsledek hospodaření HM za rok 2006 ve výši  506.301,- Kč do rezervního fondu a 
50.000,- Kč do fondu odměn, 
9) přidělit výsledek hospodaření TSMS za rok 2006 v plné výši 520.464,23 Kč do rezervního 
fondu.  

II. Rada města ukládá HM předložit hospodaření organizace za rok 2006 v členění 
jednotlivých středisek.  

 
3.3.   Návrh rozpočtu roku 2007  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku 2007“ bere její 
obsah na vědomí a ukládá finančnímu odboru precizovat tento návrh a předložit jej v jednání 
mimořádné schůze rady města dne 5.3.2007.  

 
3.5.  Zpráva o činnosti TSMS v r. 2006 – připravenost na r. 2007  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna po projednání Zprávy o činnosti TSMS v roce 2006 a 
připravenosti na r. 2007 bere tuto na vědomí  a předkládá ji v jednání zastupitelstva města. 
2. Rada města Slavkova u Brna vyslovuje poděkování kolektivu pracovníků TSMS za práci v 
roce 2006.  

 
5.2. Oslava 770 let od založení města  

Usnesení: 
Rada města projednala materiál zpracovaný p. Karlem Rotroeklem a žádá ho o předložení 
návrhu na zajištění oslav 770 let od založení města.  

 
4.1.  Zpráva o činnosti Informa čního Regionálního Centra Austerlitz za období od 1.10. 
do 31.12.2006  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá na mimořádnou schůzi rady města a žádá o 
předložení souhrnné sumarizační zprávy za celý rok 2006.  

 
4.2.   Zpráva o účasti města Slavkova u Brna na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
2007  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá na mimořádnou schůzi rady města. 
4.3.   Inventarizace majetku HM k 31.12.2006  

Usnesení: 
Rada Města Slavkova u Brna schvaluje vyřazení majetku HM dle vyřazovacích protokolů, 
návrh vyřazených předmětů z používání na odprodej a seznam předmětů navržených na 
převedení vyřazených POE1 a DDHM do sbírkových předmětů.  

 
4.4.   Specifikace výnosových a nákladových položek VHČ na rok 2007 a seznam 
pronájmů za rok 2006  

Usnesení: 
Rada Města Slavkova u Brna bere předloženou zprávu na vědomí.  

 
4.5.   LSPP  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a doporučuje 
ZM ke schválení: 
1) ponechat přebytek hospodaření LSPP za rok 2006 ke krytí výdajů LSPP v roce 2007 ve 
výši 82.356,45 Kč 
2) přijetí dotace z prostředků JmK na zajištění LSPP v roce 2007 ve výši 599.000,- Kč 
3) pověření RM k  uzavření smlouvy s JmK na poskytnutí dotace pro rok 2007   
4) pověření RM k uzavření smlouvy mezi Městem Slavkovem u Brna a Zdravotnickou 
záchrannou službou Jihomoravského kraje, p.o. a projednáním podmínek zajištění LSPP pro 
rok 2007 
5) schválit spolupráci při zabezpečení LSPP mezi regiony Slavkovska a Bučovicka v rozsahu 
jak ukládá smlouva JmK a ve střídání ordinačních týdnů dle roku 2006 
6) pověření RM k uzavření smluv mezi Městem Slavkovem u Brna a obcemi regionu na 
zabezpečení LSPP v roce 2007.  

 
4.6.   Převod pozemků v lokalitě Zlatá hora  

Usnesení: 
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky p.č. 1643/10, 1643/13 a 
1643/23 v k.ú. Slavkov u Brna společnosti PROTISK spol. s r.o., se sídlem Slavkov u Brna, 
Zlatá hora 1414, okres Vyškov, PSČ 684 01, IČ: 46904727. 
2. Rada města pro případ schválení prodeje podle odst. 1 schvaluje vyplacení ceny pozemků 



1643/10, 1643/13 a 1643/23 v k.ú. Slavkov u Brna dle znaleckého posudku ve smyslu výzvy 
správkyně konkurzní podstaty úpadce DAMILA 96, s.r.o., se sídlem Palackého nám. 76, 
Slavkov u Brna, IČ: 45477906. 
3. Rada města ukládá funkcionářům města projednat se společností PROTISK spol. s r.o., 
výši kupní ceny za pozemky 1643/10, 1643/13 a 1643/23 v k.ú. Slavkov u Brna.  

 
4.7.   Nájem pozemku – stadion, příspěvek Sokolu, veřejná WC na stadioně  

Usnesení: 
Rada města schvaluje: 
a) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s panem Martinem 
Žemlou, v předloženém znění, 
b) uzavření Nájemní smlouvy a Smlouvy o poskytnutí příspěvku s Tělocvičnou jednotou 
Sokol Slavkov u Brna, se sídlem Kaunicova 1442, Slavkov u Brna, IČ: 42660271, v 
předloženém znění.  

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

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.305/2005  s 
nájemcem Agria, a.s. IČO: 60699175, se sídlem Nížkovice 74 v předloženém znění.  

 
4.9.   Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – Rozšíření SV Vyškov, III.etapa  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o umožnění uložení části 
rozvodné sítě na pozemcích parc.č.: 3752/11; 3752/10; 3752/9; 3689/10; 3689/8; 3689/6; 
3689/3; 3690/1; 3690/9; 3689/12; 3692/112; 3752/8; 3752/7; 3753/45; 3752/3; 3692/21; 
3751/45; 1784/297; 1784/296; 1785; 1783/7; 1783/5; 1783/1 v k.ú. Slavkov u Brna a smlouvy 
o budoucí smlouvě se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. IČ: 49454587, sídlem 
Brněnská 13, Vyškov v předloženém znění.  

 
4.10.  Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – Polní,  BD AUDO, kabel nn  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení  věcného břemene 
na uložení kabelového vedení NN na pozemku parc.č.2690/1 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.  Prodej části pozemku parc.č.106 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1 m2 – p. 
Tesař  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji části 



pozemku parc.č.106  zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře cca 1 m2 z vlastnictví 
města do vlastnictví p. Ivo Tesaře formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Při podpisu 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě uhradí kupující zálohu na kupní cenu ve výši 1.000,-Kč. 
Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po předložení geometrického plánu k zaměření stavby, 
nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby. Při podpisu kupní smlouvy uhradí kupující  
náklady spojené s prodejem.  

 
4.12.  Zastávka autobusu u Cutisinu na ulici Bučovická  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Zařazuje do návrhu rozpočtu na rok 2007 částku 30 tis. Kč na zaměření a zpracování PD 
autobusové zastávky Cutisin  na ulici Bučovická.  

   

 
4.13. Prodej pozemků parc.č.3698/21; 3698/22 a 3698/24  v k.ú. Slavkov u Brna - Pavel 
Čáslava – Čáslava-Stav  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna nedoporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji  částí 
pozemku parc.č.3698/24 v k.ú. Slavkov u Brna dle předložené situace zástavby o celkové 
výměře cca 950 m2 Pavlu Čáslavovi, podnikajícímu pod obchodní firmou Pavel Čáslava – 
Čáslava - Stav, IČ: 15240720,  místo podnikání Masarykova 31, Brno.  

 
4.14. IS v ulici Sadová  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Souhlasí s pokračováním varianty řešení komunikace v ulici Sadová jako obousměrné, 
slepé s obratištěm. 
3. Souhlasí s pokračováním jednání s vlastníky dotčených  pozemků nezbytných pro trasu 
komunikace a to buď formou odkupu nebo v případě nezbytnosti dalšími zákonnými postupy. 
4. Souhlasí s možností dočasného napojení prvních dvou stavebníků RD v rozsahu jejich 
žádosti.  
5. Bere na vědomí možnost sdružení finančních prostředků  budoucích stavebníků.  

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

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 2/2007 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj  
města Slavkova u Brna na vědomí.  



 
4.16. Zpráva z pracovní cesty do města Boskovice  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere uvedenou zprávu na vědomí.  

 
4.17. Hřiště pro míčové hry na sídlišti Zlatá hora  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna : 
1/ Bere uvedenou zprávu na vědomí. 
2/ Zařazuje částku ve výši 100 000,- Kč do návrhu rozpočtu města na úpravy dětských a 
víceúčelových sportovních hřišť. 
3/ Ukládá provozovateli hřiště na sídlišti Zlatá hora dbát více na dodržování provozního řádu 
hřiště.  

 
4.18. Cena Petra Parléře - V. ročník  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a souhlasí s podáním 
přihlášky do V. kola soutěže o Cenu Petra Parléře s námětem dostavby proluky na ulici 
Husova po demolici domů č.p.62 a č.p.63. 
4.19. Psí exkrementy  

Usnesení: 
1)  Rada města Slavkova u Brna ukládá odboru ŽP připravit osvětovou akci. 
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá finančnímu odboru zahrnout částku 50 000,- Kč do 
rozpočtu města. 
3) Rada města ukládá MěÚ zajistit distribuci sáčků všem registrovaným majitelům psů.  

 
4.20. Žádost o snížení nájemného, MUDr. Jana Palová  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
16/2006 ze dne 23.10.2006, určených k provozování privátní diabetologické ambulance v 
suterénu objektu Polikliniky Slavkov u Brna, č.p. 324, ul. Tyršova, uzavřené s MUDr. Janou 
Palovou, obsahujícím přepočet výše úhrad nájemného a záloh na služby spojené s užíváním 
nebytových prostor na 2 dny v týdnu.   

 
4.21. Žádost o pronájem nebytových prostor, firma MYERSON s.r.o., Arnoldova 80, 
295 01 Mnichovo Hradiště  

Usnesení: 
Rada města zamítá žádost firmy  MYERSON s.r.o., Arnoldova 80, 295 01 Mnichovo  
Hradiště o pronájem nebytových prostor za účelem provozování zastavárny v suterénu 
budovy Koláčkovo nám. 727, ve Slavkově u Brna.  



 
4.22. Odvoz a likvidace  komunálního odpadu, byty ve vlastnictví města    

Usnesení: 
Rada města schvaluje návrh na rozúčtování poplatku za odvoz a likvidaci komunálního 
odpadu z bytových domů ve vlastnictví města jednotně pro všechny lokality, z celkově 
vynaložených nákladů podle druhu sběrných nádob s přepočtem na uživatele bytu.  

 
4.23. Časový a obsahový harmonogram konkursního řízení na místo ředitele/ky ZUŠ Fr. 
France  

Usnesení: 
1/ Rada města ve Slavkově u Brna vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitele Základní 
umělecké školy Františka France, Slavkov u Brna, okres Vyškov s předpokládaným nástupem 
1.8.2007. 
2/ Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje navržený text veřejného oznámení konkursu a 
ukládá finančnímu odboru zveřejnit text inzerátu na úřední desce úřadu a v elektronické 
podobě na internetových stránkách města Slavkova u Brna a na stránkách odboru školství 
Jihomoravského kraje. 
3/ Rada města ve Slavkově u Brna pověřuje starostu města: 
a) požádat Krajský úřad a Českou školní inspekci o delegování jejich zástupce za člena 
konkursní komise, 
b) požádat ředitele Základní umělecké školy Františka Sušila v Rousínově o souhlas se svým 
jmenováním za člena konkursní komise, 
c) vyzvat ředitelku Základní umělecké školy Františka France ve Slavkově u Brna, aby 
zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a 
doložila ji zápisem o volbě.  

4.24. Stížnost – neprovedení bezpečnostního řezu stromové zeleně – ul. Tyršova – lípy  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere stížnost na vědomí a trvá na svém předchozím usnesení.  

 
4.25. Manželé Kubátovi – žádost o dořešení průjezdnosti veřejné komunikace na ulici 
Pod Oborou – západní část  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ prověřit předloženou žádost. T: 5.3.2007  

 
4.26. Jmenování členů vyřazovací a likvidační komise Pečovatelské služby, organizační 
složky města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna odvolává Bc. Janu Machátovou z vyřazovací komise 
pečovatelské služby a z likvidační komise pečovatelské služby 
2. Rada města Slavkov u Brna  jmenuje Martinu Oslíkovou, DiS.  



       -   členkou vyřazovací komise pečovatelské služby   
              -   předsedkyní likvidační komise pečovatelské služby.  

 
4.27. Členství ve Svazu měst a obcí ČR  

Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí.  

 
4.28. Jinlong s.r.o. – ceník pronájmů – Společenský dům Bonaparte  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí.  

 
4.29. Umělecká agentura HISTORIA - nabídka na zajištění vojáků do průvodu na 
Vzpomínkové akce a Napoleonské dny  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna žádá uměleckou agenturu Historia k předložení nabídky na 
pořádání Napoleonských dnů a na Vzpomínkové akce, která bude pro každou z akcí 
obsahovat vždy scénář, rozpočet a návrh smlouvy, to vše ve variantním řešení.  

 
4.30. Pěvecký sbor Gloria – žádost o příspěvek  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje příspěvek pro Pěvecký sbor Gloria ve výši 
10.000,- Kč z položky propagace města. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá funkcionářům města projednat podmínky účasti 
Pěveckého sboru Gloria na akcích města.  

   

4.31. Arcadia Praha, s.r.o. – Český den proti rakovině  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere informaci na vědomí.  

 
4.32. GOLF HOTEL AUSTERLITZ – žádost o finanční spoluúčast a možnost užití 
znaku města  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši 6.000,- Kč na 
propagační akci města Slavkova u Brna ve Vídni. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s užitím znaku města pro propagaci města 
Slavkova u Brna na propagační akci ve Vídni pro Austerlitz Golf, s.r.o. 



3) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá funkcionářům projednat možnost dalšího využívaní 
zpracovaného díla pro potřeby prezentace města.  

 
4.33. Lungta – žádost o vyvěšení tibetské vlajky – 48. výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci ve Lhase  

Usnesení: 
NEBYLO PŘIJATO USNESENÍ.  

 
4.34. p. Miroslav Jandora – nabídka na spolupráci na organizaci Napoleonských dnů  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna žádá firmu DAVAY COMMUNIVATIONS, s.r.o. k 
předložení nabídky na pořádání Napoleonských dnů a na Vzpomínkové akce, která bude pro 
každou z akcí obsahovat vždy scénář, rozpočet a návrh smlouvy, to vše ve variantním řešení.  

 
4.35. Diakonie Broumov – žádost o uspořádání humanitární sbírky  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky.  

 
4.36. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně – žádost o poskytnutí příspěvku  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna nevyhovuje žádosti.  

 
4.37. RESPONO, a.s. – valná hromada  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna doporučuje ZM delegovat zástupcem města na Valné hromadě 
RESPONO, a.s., pana Ing. Ivana Charváta. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění 
jmenuje náhradníkem pana Mgr. Vladimíra Soukopa, člena RM Slavkova u Brna. Delegovaný 
zástupce je zmocněn k hlasování a všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a 
stanov a.s.  

   

4.38. Vodovody a kanalizace, a.s. – valná hromada  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna doporučuje ZM delegovat zástupcem města na Valné hromadě 
VaK Vyškov, a.s., pana Ing. Jiřího Doležela. Pro případ nemoci nebo pracovního 
zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Radoslava Lánského, člena RM  Slavkova u Brna. 
Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a všem úkonům akcionáře dle programu valné 
hromady a stanov a.s.  



 
4.39. Plnění usnesení ze zasedání ZM 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: 
10./ z XVIII. řádného zasedání ZM (1991-94) 
4.3. z IX. řádného zasedání ZM – 20.12.2004 
4.12.1. z XI. řádného zasedání ZM – 20.6.2005 
4.2.4. z XV. řádného zasedání ZM – 19.6.2006 
4.11.1., 4.11.2., 4.11.3. z XVI. řádného zasedání ZM – 18.9.2006 
2.3.4., 2.8.2. z 16. mimořádného zasedání ZM – 16.10.2006 
4.3.1., 4.3.2., 4.7. z I. řádného zasedání ZM – 18.12.2006 
• vypustit ze sledování: 
4.11.4. ze XVI. řádného zasedání ZM – 18.9.2006 
• vzít na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  

 
4.40. Program II. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program II. řádného 
zasedání zastupitelstva města v doplněném znění s tím, že II. řádné zasedání zastupitelstva 
města bude starostou města svoláno na den 19.3.2007.  

 
5.3. Komise rady města  

Usnesení: 
1) Rada města jmenuje předsedkyní bytové komise paní Věru Markovou. 
2) Rada města jmenuje předsedou kulturní komise pana Jiřího Polu. 
3) Rada města jmenuje paní Evu Jankovou, Sušilova 412, Slavkov u Brna členkou redakční 
rady Slavkovského zpravodaje.  

 
5.4. Výměna stožárů veřejného osvětlení na sídlišti Zlatá hora  

Usnesení: 
Rada města jmenuje ve Slavkově u Brna: 
1) souhlasí s oslovením uvedeného okruhu firem k podání nabídek, 
2) souhlasí se složením komise pro výběr nejvhodnější nabídky s tím, že bude do komise 
doplněn místostarosta Ing. Jiří Doležel a namísto pí. Jarmily Olejníkové bude členem Ing. 
Pavel Galata.  

 
5.5. Změna organizačního řádu  

Usnesení: 
Rada města mění organizační řád městského úřadu takto: 



1) v hlavě VII, čl. 18 – Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu se vypouští písm. f). 
2) v hlavě IX, čl. 20 – Odbor životního prostředí, se v odst. 1 vkládá nové písmeno m), které 
zní: 
m) vydávání koordinovaného závazného stanoviska městského úřadu.  

 
5.6. Orionreal spol. s r.o. – vrácení faktury společnosti PRELAX spol. s r.o.  

Usnesení: 
Rada města bere informaci na vědomí.  

 
5.7. Služební cesta do partnerského města Hornu  

Usnesení: 
Rada města schvaluje služební cestu starosty Ing. Ivana Charváta, místostarosty Ing. Jiřího 
Doležela, člena rady města Mgr. Vladimíra Soukopa, paní Bc. Jarmily Opletalové a tajemníka 
MěÚ Ing. Pavla Dvořáka do družebního města rakouského Hornu dne 12.3.2007.  

 
5.8. Jmenování vedoucí odboru stavebního a územně plánovacího úřadu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna na návrh tajemníka MěÚ jmenuje Ing. Hanu Postráneckou 
vedoucí odboru stavebního a územně plánovacího úřadu s účinností od 1.4.2007.  

 
5.10. Informace  - I. Německé zemské gymnasium 
Usnesení:  

1. Rada města bere na vědomí sdělení starosty města o dnešní informaci od ředitele ZŠ 
Komenského ve věci zájmu majitele I. Německého zemského gymnasia zahájit studijní výuku 
v prostorách ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna.  
2. Rada města ukládá funkcionářům města vyzvat majitele I. německého zemského gymnasia 
k vyjasnění informací uvedených ředitelem ZŠ Komenského a uvedených na webových 
stránkách I. Německého gymnasia.  

 
5.11. RESPONO, a.s.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM delegovat zástupcem města do představenstva 
společnosti RESPONO, a.s. pana Radoslava Lánského a do dozorčí rady společnosti 
RESPONO, a.s. pana Ing. Jiřího Doležela.  

 
 

 



5.12. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM delegovat zástupcem města do představenstva 
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. pana Ing. Ivana Charváta a do dozorčí rady 
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. pana Ing. Jiřího Doležela.  

 
5.13. SOM JMK  

Usnesení:  

Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM delegovat zástupcem města do dozorčí rady 
Sdružení obcí a měst Jihomoravského kraje pana Ing. Ivana Charváta a do správní rady 
Sdružení obcí a měst Jihomoravského kraje pana Mgr. Petra Kostíka.   

 
5.14.  Ždánický les a Politaví  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM delegovat zástupcem města do sdružení 
Ždánický les a Politaví starostu města pana Ing. Ivana Charváta.  

 
5.15.  Mohyla míru o.p.s.  

Usnesení: 
1) Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM odvolat stávajícího zástupce města v Mohyle 
míru o.p.s. pana Bc. Zdeňka Pavlíka. 
2) Rada města Slavkova u Brna doporučuje ZM delegovat zástupcem města do Mohyla míru 
o.p.s. starostu města pana Ing. Ivana Charváta.  

 
5.16. Vyúčtování příspěvků pro mládež za rok 2006  

Usnesení: 
Rada města ukládá vedoucí FO doplnit vyúčtování příspěvků pro mládež za rok 2006.  

 


