
Usnesení z 5. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 5.2.2007 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. - 4. 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: 
4.8. z 2. RM – 4.12.2006 
3.4., 4.9.2. z 3. schůze RM – 8.1.2007 
3.9., 3.12.3., 3.16., 3.27., 4.5., 4.6. z 4. schůze RM – 22.1.2007 
• vypouští ze sledování: 
4.9.2. z 57. schůze RM – 31.10.2005 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.   Schválení rozpočtů PO a návrh stanovení závazných ukazatelů pro PO pro rok 
2007  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Návrh stanovení závazných ukazatelů pro PO pro rok 
2007“ bere tuto na vědomí a : 
1) Schvaluje rozpočty všech zřízených PO pro rok 2007 v předloženém znění, jež jsou 
nedílnou součástí této zprávy. 
2) Schvaluje ve zprávě uvedené závazné ukazatele a limity pro PO v roce 2007.   
3) Schvaluje čerpání rezervního fondu u příspěvkové organizace: 
- Historické muzeum do  výše  300.000,-Kč k posílení provozního rozpočtu  
- Technické služby do výše  300.000,-Kč na úhradu nájmu nákladního vozidla 
- Základní škola Komenského do výše    50.000,-Kč na pořízení nových židlí do jídelny 
- Základní škola Komenského do výše 100.000,-Kč na posílení investičního fondu k   
                                                                                                   pořízení splitové jednotky do 
nástavby 
- Základní škola Komenského do výše   70.000,-Kč na posílení investičního fondu   
                                                                                                    k pořízení podlahového stroje 
- Základní škola Tyršova do výše 200.000,- Kč na opravu tělocvičny 
- Dům dětí a mládeže do výše   75.000,- Kč na pořízení počítačů a monitorů  
- Mateřská škola Zvídálek do výše   70.000,- Kč na pokrytí provozních nákladů 
4) Schvaluje čerpání investičního fondu u příspěvkové organizace: 
- Historické muzeum do výše   25.000,- Kč na poslední splátku vitríny do 
                                                                             Napoleonské expozice 
- Základní škola Komenského do výše 140.000,- Kč na úhradu pořízení podlahového  
                                                                              stroje 
- Základní škola Komenského do výše 110.000,- Kč k pořízení interaktivní tabule 
- Základní škola Komenského do výše 100.000,- Kč k pořízení bezp. zař. k hlav. vchodu 
- Základní škola Tyršova do výše  100.000,- Kč k pořízení interaktivní tabule 
- Mateřská škola Zvídálek do výše   50.000,- Kč k vybavení tříd  
5) Schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací: 
- Historické muzeum ve výši 381.396,- Kč s následným odvodem do rozpočtu zřizovatele ve 
výši 273.000,- Kč. 



- Technické služby města Slavkova u Brna ve výši 184.740,-Kč s odvodem do rozpočtu 
zřizovatele v plné výši. 
- Základní škola Komenského ve výši 274.159,30 Kč s odvodem do rozpočtu zřizovatele ve 
výši 72.784,- Kč. 
- Základní škola Tyršova ve výši 142.548,- Kč bez odvodu do rozpočtu zřizovatele. 
- Mateřská škola Zvídálek ve výši 12.500,- Kč bez odvodu do rozpočtu zřizovatele. 
- Základní umělecká škola ve výši 68.652,- Kč bez odvodu do rozpočtu zřizovatele.  
6) Účinnost tohoto usnesení nastane dnem schválení rozpočtu města pro rok 2007 
7) Ukládá Historickému muzeu předložit bližší specifikaci výnosových a nákladových 
položek VHČ na rok 2007 a předložit seznam pronájmů (termíny a ceny) za rok 2006. T: 
26.2.2007  

 
3.2.   Zpráva o činnosti komise rady města pro regeneraci městské památkové zóny ve 
Slavkově u  Brna v roce 2006  

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

 
3.3.   Ceník služeb a otevírací doba HM na rok 2007  

Usnesení: 
1) Rada města schvaluje ceník služeb Historického muzea a otevírací dobu na rok 2007 v 
předloženém znění. 
2) Rada města stanovuje pravomoc ředitelce HM k realizaci úprav ceníku pro standardní 
prohlídkové aktivity a ke sjednávání individuálních smluvních cen pro krátkodobé pronájmy.  

 
4.1.   Zpětný odběr elektrozařízení – nová smlouva se společností ASEKOL s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy se společností ASEKOL s.r.o. dle 
předloženého návrhu.  

 
4.2.   Žádost pana Ondřeje Bednáře o proplacení části nájemného  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s proplacením části nájemného pronajímateli Ondřeji 
Bednáři ve výši 43.125,- Kč. Rada města ukládá právníkovi města a odboru ŽP připravit 
dodatek ke smlouvě o pronájmu. Částka bude uhrazena po podpisu dodatku nájemní smlouvy.  

 
4.3. Větrné elektrárny Slavkov  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy podává následující 
vyjádření :  
Rada města tak, jako ve svém vyjádření z 52. schůze rady města konané dne 18.7.2005 k 



obdobnému záměru, považuje stavbu větrných elektráren na tomto místě za nevhodnou a s 
výstavbou zásadně nesouhlasí.  
2) Rada města ve Slavkově u Brna předkládá zprávu v jednání zastupitelstva města.  

4.4. Souhlas s umístěním jednotlivých zastavení Křížové cesty na Urbánek  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna  ruší své usnesení k bodu 4.7. ze 70. schůze rady města 
konané dne 30.7.2006 a vydává souhlas s umístěním jednotlivých zastavení Křížové cesty na 
Urbánek. Po realizaci Křížové cesty bude záležitost ošetřena zřízením věcných břemen.  

 
4.5. Plnění usnesení 4. schůze RM bod 3.12.3. - Předložit RM seznam vhodných ploch na 
území města pro umístění atrakcí  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  
2. Souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí provozovatele Vlastislava Schulze v aleji ulice 
Kaunicova ve Slavkově u Brna při Urbanských hodech v květnu 2007.  

 
4.6. Žádost o spolufinancování budoucích inženýrských sítí  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Doporučuje zastupitelstvu města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2007 částku ve výši 50 
tis. Kč na spolufinancování při zřízení budoucích IS – vodovodu a kanalizace v ulici 
Slovanská ve Slavkově u Brna. 
3. Ukládá odboru IR ověřit a potvrdit provedení uvedených prací. 
4. Odkládá zadání studie zasíťování budoucí zástavby v lokalitě Slovanská ve Slavkově u 
Brna.  

 
4.7. Příprava investiční výstavby města  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Zařazuje do návrhu rozpočtu na rok 2007 tyto položky: 
- 35 tis. Kč  na úpravu PD obytného souboru Zelnice, 
- 85 tis. Kč na PD veřejného osvětlení ulic Lomená, Tyršova, Koláčkovo náměstí a jižní 
strana areálu koupaliště sousedící se stadiónem, 
- 110 tis. Kč  na přípolož kabelu VO k rozvodům NN na Koláčkově náměstí. 
3. Souhlasí se zadáním úpravy PD obytného souboru Zelnice firmě Puttner, s. r. o. , Šumavská 
15, Brno 602 00, IČ 25552953.  

 
 



4.8. GE Money Bank, a.s.,dodatek k nájemní smlouvě ze dne 8.1.1999  

Usnesení: 
Rada města  souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu ze dne 8.1.1992 na 
pronájem nebytových prostor na Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, s GE Money Bank, a.s., 
se sídlem Praha 1, Hybernská 18, IČO: 25672720, obsahujícím navýšení nájemného na 1 
000,-Kč/m2 se zavedením inflační doložky.  

4.9. Renata Dolejší, doplnění   

Usnesení: 
Rada města zamítá žádost o nájem krizového jednopokojového bytu č. 62 o velikosti 34,70 
m2, umístěného v Domě s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna ze dne 
16.1.2007, podanou paní Renatou Dolejší.  

 
4.10. Žádost o prodloužení doby  nájmu bytu č.5, sídl. Nádražní 1153, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 26. 9. 2005 na 
pronájem bytu č. 5, sídl. Nádražní 1153, Slavkov u Brna, s paní Jaroslavou Jeřábkovou, 
obsahujícím prodloužení doby nájmu o jeden rok, do 29. 2. 2008.  

4.11. Pracovní skupina pro rozpracování koncepce školství  

Usnesení: 
1/ Rada města ve Slavkově u Brna ruší pracovní skupinu pro rozpracování koncepce školství 
města Slavkova u Brna a odvolává její členy. 
2/ Rada města ve Slavkově u Brna ukládá finančnímu odboru aktualizovat "Koncepci školství 
města Slavkova u Brna" do konce února 2007.  

 
4.12. Návrh změn pravidel pro poskytování příspěvku z rozpočtu města na práci s 
mládeží  

Usnesení: 
1/ Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města zrušit předchozí schválená 
Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým osobám, 
které pracují s mládeží.  
2/ Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu 
města právnickým nebo fyzickým osobám, které pracují s mládeží, v předloženém znění.  

 
 

4.13. Zápis komise pro sport a volný čas  

Usnesení: 
Rada města bere zápis č.1/2007 z jednání komise pro sport a volný čas na vědomí.  



 
4.14. Návrh na změnu termínu konkurzního řízení na ředitele/ku ZUŠ  

Usnesení: 
1/ Rada města ve Slavkově u Brna ruší své usnesení ze 4. schůze bod  3.23.  odst.  2/ a 3/ 
2/ Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na místo 
ředitele/ky ZUŠ Františka France, Slavkov u Brna, okres Vyškov na duben 2007 a ukládá 
finančnímu odboru připravit časový a obsahový harmonogram konkurzního řízení do 
26.2.2007.  

 
4.15. Pověření starosty – VaK  

Usnesení: 
Rada města pověřuje starostu města převzetím zatímních listů pro město Slavkov u Brna v 
rámci zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 
49454587, podle smlouvy ze dne 18.7.2006, ve znění dodatku ze dne 3.10.2006, a ve smyslu 
oznámení ze dne 18.12.2007.  

 
4.16. Nadační fond STUDENT – reklamace  

Usnesení: 
Rada města bere předložený dopis na vědomí.  

 
4.17. Ilona Hrbáčková – reakce na článek ve Vyškovských novinách dne 18.1.2007  

Usnesení: 
Rada města bere předložený dopis na vědomí a předkládá jej v jednání zastupitelstva města.  

 
4.18. Austerlitz Golf s.r.o. – žádost o povolení k použití loga a znaku města  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s použitím znaku města pro Austerlitz Golf s.r.o. na 
prezentačních materiálech při akci K+K Monarchie Trophy ve Slavkově u Brna v roce 2007.  

 
4.19. Nájemní smlouva - stadion  

Usnesení: 
Rada města ukládá právníkovi města zpracovat nový návrh nájemní smlouvy (cena obvyklá, 
10 let, opce za stejných podmínek).  

 
5.1. VYDOS BUS  

Usnesení: 
Rada města pověřuje funkcionáře dalším jednáním se zástupci VYDOS BUS.  



 
5.2.  1. městská zabíjačka   

Usnesení: 
1) Rada města vyslovuje poděkování ZD Rostěnice, a.s. za spolupráci při konání 1. městské 
zabíjačky konané dne 3.2.2007. 
2) Rada města vyslovuje poděkování TSMS za technickou pomoc při pořádání této akce.  

 
5.3. Solné jeskyně 
Starosta města informoval o záměru Petry Ondráčkové a Radky Májkové vybudovat Solné 
jeskyně v dolní části zámeckých koníren.        

 
5.4. Výsadba stromů na Palackého náměstí  

Usnesení: 
1) Rada města ukládá MěÚ připravit záměr výsadby stromů v dolní části Palackého náměstí. 
2) Rada města žádá komisi pro životní prostředí a komisi výstavby a rozvoje města o 
vyjádření k této věci.  

 
5.5. Dopravní řešení ve městě  

Usnesení: 
Rada města ukládá MěÚ zahájit práce na zpracování dopravního řešení v celém prostoru 
města včetně využití vhodných ploch pro parkování a řešení pěších komunikací.  

 
5.6. Husova-hluk z provozovny  

Usnesení: 
Rada města pověřuje funkcionáře jednáním s provozovatelem Nonstopu na ulici Husova ve 
věci hluku z této provozovny.  

 
5.7. Poděkování -  LILA   

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí poděkování ředitelky příspěvkové organizace LILA-Domov pro 
postižené děti Otnice za finanční dar, výtěžek z městského plesu.  

 
5.8. Zpráva České školní inspekce  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí informaci o zprávě České školní inspekce o inspekci na ZŠ 
Tyršova. Česká školní inspekce konstatuje vynikající úroveň využívání ICT ve výuce a učení.  

 


