
 Usnesení z 4. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 22.1.2007 v 15:00 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

Ad 2)   Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 74. schůze RM z období 2002-
2006 a z 1.-3. 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: 
4.9.1.b) z 57. schůze RM – 31.10.2005 
4.6. z 1. RM – 20.11.2006 
4.4.2., 4.6., 4.11.1., 4.19.1., 4.19.2. z 2. RM – 4.12.2006 
3.3., 3.4., 3.5.1, 3.5.2. z II. mimořádné RM – 18.12.2006 
4.1.1., 3.3., 3.5. z 3. schůze RM – 8.1.2007 
• další úkoly trvají.  

 
3.1.   Návrh jednacího řádu komisí rady  

Usnesení: 
Rada města 
1. ruší Jednací řád komisí městské rady ve Slavkově u Brna ze dne 10.5.1999, 
2. schvaluje Jednací řád komisí rady města Slavkov u Brna v předloženém znění. 
   

3.2.   Vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního a stavebního odpadu  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna nemá k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášce 
připomínek a doporučuje zastupitelstvu města vydat tuto předloženou obecně závaznou 
vyhlášku č…../2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního a stavebního odpadu.  

 
3.3.  Nakládání se stavebním odpadem a výkopovými zeminami  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy: 
- ukládá Technickým službám dokončit terénní úpravy na rekultivaci bývalé skládky 
spočívající ve vytvarování svahů do konce roku 2007, souhlasí s nepřijímáním stavební suti  
získané mimo katastrální území města na rekultivační práce 
- ukládá městskému úřadu připravit dokumentaci k terénním úpravám v lokalitě Stará cihelna 
a připravit podmínky pro zřízení deponie zeminy v lokalitě Zelnice do konce roku 2007.  

3.4.   Žádost obyvatel ulice Tyršova ve věci provedení úpravy stromořadí lip  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy schvaluje postup dle 



alt.2. a ukládá městskému úřadu zahájit práce vedoucí k vykácení aleje a provedení 
náhradního ozelenění ulice.  

 
3.5.   Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – zaústění vývodů VN  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení  
věcného břemene na uložení kabelového vedení VN na pozemcích parc.č. 758/1, 775/9, 
776/2, 793, 794/4, 908/1, 981, 987, 1008/4, 1008/5, 1009/1, 1010/17, 1037/1, 1037/2, 1038, 
3073/9 v katastrálním území Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem 
Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078198 v předloženém znění.  

   

3.6.   Pronájem pozemku p.č. 337/6 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna  za účelem 
umístění reklamního nosiče  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas  k uzavření nájemní smlouvy na pronájem  části 
pozemku p.č. 337/6 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o velikosti 1 m2 se společností 
STK Slavkov, spol. s r.o., Čs. armády 217, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 25311387  za účelem 
umístění reklamního nosiče pro potřebu nájemce. Cena za pronájem každého i jen započatého 
m2 pozemku bude 1000,-Kč za každý započatý kalendářní rok se splatností do konce února 
příslušného roku.  Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
za podmínek uvedených v předložené zprávě.  

3.7.   Směna pozemku parc.č.61 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Nedoporučuje zastupitelstvu města směnit pozemek p.č. 625/3 – zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 7 m2 ve vlastnictví manž. Pavla a Zdeňky Szufnarowskich, 
za část pozemku p.č. 61-zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna  o výměře 22 m2 
ve vlastnictví Města Slavkova u Brna , 
a to z důvodu nedokončení  záměru celkového využití plochy areálu ZUŠ. 
3.   Doporučuje ZM schválit jednání s vlastníky pozemku o odkoupení uvedeného pozemku.  

   

3.8.   Pronájem pozemků parc.č.3718 orná půda o výměře 1099 m2  a parc.č.3719 orná 
půda o  výměře 2745 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.3718 orná půda o výměře 1099 m2 a parc.č.3719 
orná půda o výměře 2745 m2v k.ú. Slavkov u Brna, s ročním nájemným ve výši 526,-Kč.  

3.9.   Dohoda o převodu investorství  



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k uzavření dohody o převodu investorství na 
chodník v ulici Bučovická dle SP č.j. SÚ/11831-06/4867-2006/Hlo ze dne 24.7.2006 s firmou 
Rauscher a spol. s r.o., se sídlem Slavkov u Brna, Bučovická 256, PSČ 68401, IČ 46346546.  

 
3.10.  Obnovení orientačních tabulí města u silnice I/50   

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1.  Dává souhlas k instalaci 4 ks informačních tabulí rozměrů 1000x200 mm na sloupek u 
silnice I/50 před odbočkou na Slavkov u Brna. Instalaci objedná Město Slavkov u Brna u 
společnosti SEPES MEDIA,  spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930 za cenu 
2.904,-Kč vč. DPH. 
2. Náklady na instalaci 4 ks informačních tabulí  ve výši 2.904,-Kč  uhradí město z výdajové 
položky propagace města.  

 
3.11. Letní posezení před objektem čp. 126 – Bonaparte na Palackého náměstí ve 
Slavkově u  Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas společnosti  ORIONREAL, spol. s r.o., 
Skorkovského 13, Brno, IČ 49450573 k provozování letního posezení před objektem č.p.126 
na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna v kruhové části a u severního vchodu do restaurace 
v měsících květnu až září po dobu trvání nájemního vztahu k provozování restaurace v 
objektu čp. 126 na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna.  

3.12.  Hostování lunaparků na hodech  ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  
2. Souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí provozovatele  Vlastislava Schulze, IČ 
10546405. 
3. Ukládá odboru IR předložit na příští schůzi rady města seznam vhodných ploch na území 
města  pro umístění atrakcí.  

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

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna projednala zápis č. 1/2007 z jednání komise pro výstavbu a 
rozvoj a bere:  
a) tento bere na vědomí 
b) jmenuje do funkce předsedy komise p. Jana Hudce 
c) požaduje trvalé dodržování jednacího řádu komise 
d) vrací zápis k novému projednání v komisi 
e) ukládá tajemníkovi MěÚ doplnit komisi zapisovatelem (pro případ nezvládnutí této 
činnosti komisí).  



   

3.14. Výměna stožárů VO v sídlišti Zlatá Hora ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Ukládá MěÚ ve spolupráci s TSMS připravit poptávku – výběr dodavatele na uvedenou 
výměnu stožárů. 
3. Ukládá MěÚ prověřit možnosti způsobu financování  a následného zařazení do rozpočtu 
města na rok 2007.  

 
3.15.  Poliklinika - úklid společných prostor v I.NP        

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám o nájmu nebytových prostor 
na poliklinice - Tyršova 324, v I.NP, ve Slavkově u Brna,  uzavřeným s  
MUDr. Zdeňkem Hartlem  a MUDr. Věrou Kavalovou,  
MUDr. Janou Palovou,  
MUDr. Janem Tučem,  
Svazem tělesně postižených, Jiráskova 485, Slavkov u Brna, 
Helenou a Monikou Rolkovými,   
obsahujícím poskytování další služby - úklid společných prostor za úplatu, s účinností od 
1.února 2007.  

3.16. Renata Dolejší, P.O.BOX 51,  684 01 Slavkov u Brna   

Usnesení: 
Rada města odkládá zprávu na příští schůzi a ukládá MěÚ předložit doplnění k uvedeným 
podkladům. 
   

3.17.  Žádost o prodloužení doby  nájmu bytu č.5, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna      

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě ze dne 8. 2. 2006 na 
pronájem bytu č. 5, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna,  s  paní Kamilou Slezákovou, 
obsahujícím prodloužení doby nájmu o  tři roky, do 31. 1. 2010.  

 
3.18.  Poliklinika Slavkov u Brna -stará část,  rekonstrukce elektroinstalace  

Usnesení: 
Rada města schvaluje návrh smlouvy o dílo na dokončení rekonstrukce elektroinstalace na 
poliklinice,  Malinovského nám. č.p. 288 a  č.p. 551 Slavkov u Brna, vč. napojení pracovišť 
rentgenu a dopravní zdravotní služby, úpravy rozvodny pro jedno odběrné místo, zednických 
prací  a  jiných zapravení, s Bedřichem Smýkalem  Elektro Brno, za cenu  740 494,- Kč 
včetně 19% DPH, s termínem provedení nejpozději do 31. března 2007.  



 
3.19.  Smlouva na zhotovení publikace Slavkov  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o vytvoření knihy Slavkov s Bedřichem 
Malečkem, IČ: 49411896. 
3.20.  Nová dohoda k projektu vysokorychlostního internetu pro obce  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření Partnerské dohody pro projekt:“Vysokorychlostní internet pro 
obce JMK – 1. ČÁST“ (SROP 2.2.) s Jihomoravským krajem v předloženém znění.  

 
3.21.  Dohoda o partnerství  

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna schvaluje uzavření Dohody o partnerství s Komunitním 
plánováním o.p.s., se sídlem Žďár, 307 11  Protivín, zastoupeném Ing. B. Přikrylovou.  

 
3.22.  Oznámení o omezení provozu MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí omezení provozu o pololetních a jarních 
prázdninách tj. 2. února a 12. února až 16. února 2007 v Mateřské škole Zvídálek ve Slavkově 
u Brna.  

 
3.23.  Žádost o uvolnění z funkce ředitelky ZUŠ Františka France  

Usnesení: 
1/ Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí rezignaci ředitelky ZUŠ Františka France k 
31.7.2007. 
2/ Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na místo 
ředitele/ky ZUŠ Františka France, Slavkov u Brna, okres Vyškov na květen 2007. 
3/ Rada města ve Slavkově u Brna ukládá finančnímu odboru připravit časový a obsahový 
harmonogram konkurzního řízení do 26.3.2007.  

 
3.24. Návrh mzdového předpisu a platových výměrů pro ředitele škol a školských 
zařízení Města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
1/ Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí obsah předložené zprávy a schvaluje 
mzdový předpis pro ředitele škol a školských zařízení Města Slavkova u Brna dle návrhu. 
2/ Rada města ve Slavkově u Brna vydává platové výměry ředitelů škol a školských zařízení 
zřizovaných Městem Slavkov u Brna v předloženém znění.  

 
3.25.  Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev  



Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy doporučuje zastupitelstvu 
města Slavkova u Brna stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
Slavkova u Brna pro rok 2007 v souladu s nařízením vlády č. 614/2007 Sb., takto: 
- člen rady města 1730,- Kč 
- předseda výboru 1420,- Kč 
- předseda komise 1420,- Kč 
- člen komise rady  0.,- Kč 
- člen výboru 0,- Kč 
- člen zastupitelstva města 590,- Kč. 
2. Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu města Slavkova u Brna v případě 
souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva stanovit odměny takto:  
- člen rady města a současně předseda výboru nebo komise 3150,- Kč 
- člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise 2010,- Kč.  

 
3.26. Ceník firmy PRELAX, spol. s r.o.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna:  
- bere na vědomí komerční sazby pro ostatní klienty, 
- pro akce zaštiťované Městem rada nesouhlasí z důvodu nedodržení podmínek 
vyplývajících   z uzavřené smlouvy mezi firmou Prelax spol. s r.o. a Městem pro zvýhodněné 
nájmy (za režijní ceny), pro 20 akcí za rok. 
- pověřuje funkcionáře města jednáním s firmou Prelax spol. s r.o.  

 
3.27.  Článek – hřiště na Zlaté Hoře  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí zprávu komise pro výstavbu a rozvoj a ukládá 
Ing. Černému zajistit stanovisko zpracovatele projektu regenerace sídliště Zlatá Hora Ing. 
arch. Aleše Putny a předložit na příštím jednání komise, která podle získaných podkladů 
doporučí řešení.  

 
4.1.    LSPP  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první 
pomoci na rok 2007 v částce 599 tis. Kč.  

 
4.2. Jednání o přípravě smlouvy s VYDOS BUS  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna odkládá na příští schůzi.  



 
4.3. Předseda redakční rady Slavkovského zpravodaje  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna jmenuje PhDr. Hanu Frimmerovou předsedkyní redakční rady 
Slavkovského zpravodaje.  

4.4. Předseda komise pro sport a volný čas  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna jmenuje Mgr. Petra Šafáře předsedou komise pro sport a volný 
čas.  

4.5.       Dary na městský ples  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením smluv na poskytnutí darů na 3. městský 
ples  

 
4.6.       Výnos z tomboly 3. městského plesu  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uvolněním výnosu ze 3. městského plesu (částka 
10.045,- Kč) pro instituci LILA-domov pro postižené děti v Otnicích.    
              

4.7.     Darovací smlouva - TSMS   

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí Darovací smlouvu uzavřenou mezi G.B.A. – 
Global Business Advantage s.r.o. a TSMS (předmětem daru je velkoobjemový zásobník N 11 
m3 v ceně 50.575,- Kč).  

 
4.8.      Akce ZD Rostěnice, a.s.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uspořádáním akce vepřové hody ZD Rostěnice, a.s.  
dne 3.2.2007 v prostoru Palackého náměstí.  

 
4.9.        Kronika města.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna ukládá MěÚ zajistit vydání inzerátu v tisku.   

 


