Usnesení z 53. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 18.05.2009 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. - 52. schůze RM z období 2006-2010
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
4.6.1., 4.21.1., 4.21.2. z 50. schůze RM – 30.03.2009
4.1.1., 4.9., 4.11., 4.19., 4.23., 4.25. z 51. schůze RM – 20.04.2009
3.1.2., 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.6.1., 3.7., 3.12. z 52. schůze RM – 04.05.2009
vypouští ze sledování:
4.15. z 51. schůze RM – 20.04.2009
další úkoly trvají.

3.1. Rozbory hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2009
Usnesení:
1) Rada města po projednání zprávy „Rozbory hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2009“ bere její
obsah na vědomí.
2) Rada města ukládá FO dopracovat komentářovou část zprávy vztahující se k příjmovým a
výdajovým položkám dotací na investiční akce a takto doplněnou zprávu předložit na
nejbližší schůzi rady města.

3.2. Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí roku 2009
Usnesení:
1)Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá odboru BTH dopracovat zprávu
v komentářové části jednotlivých položek.
2)Rada města ukládá odboru BTH doplnit zprávu o informace o technickém stavu kotelen
radě města na nejbližší schůzi.
3)Rada města ukládá MěÚ předložit informaci o možnostech uplatňování DPH u oprav a
rekonstrukcí nemovitého majetku využívaného městem k vedlejší hospodářské činnosti.

4.1. Návrh na RO č. 11 – 12/2009
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení následující úpravy rozpočtu:
RO č. 11 – účelové příspěvky na mládež
Výdaje:
1.snížení položky č. 28 – příspěvky na činnost mládeže ve výši 44.000 Kč
2.zařazení nové položky – ZŠ Komenského – Sportovní gymnastika ve výši 11.000 Kč

3.zařazení nové položky – ZŠ Komenského – Glitter Stars ve výši 15.000 Kč
4.zařazení nové položky – DDM – Šachový klub ve výši 4.000 Kč
5.zařazení nové položky – DDM – Basketbal ve výši 9.000 Kč
6.zařazení nové položky – DDM – Stolní tenis ve výši 6.000 Kč
RO č. 12 - účelový příspěvek pro TSMS na provoz stadionu
Výdaje:
1.snížení položky č. 118 – stadion - provoz ve výši 130.000 Kč
2.zařazení položky – TSMS – provoz stadionu ve výši 130.000 Kč

4.2. Fond bydlení
Usnesení:
Rada města ukládá FO zprávu dopracovat (doplnění zdrojů příjmů např. část výnosu
nájemného) a předložit na nejbližší řádnou schůzi rady města.

4.15. Změna zřizovací listiny Technických služeb Města Slavkova u Brna
Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený dodatek zřizovací listiny
Technických služeb Města Slavkova u Brna, kterým se na ně delegují úkoly obce při
zabezpečení výkonu veřejné služby ve městě.

4.3. Žádost o prodloužení doby nájmu bytu č. 3 na Sídlišti Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 na
pronájem bytu č. 3, sídliště Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, uzavřené s nájemci Jiřím a
Stanislavem Mixovými, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do 30.4.2014.

4.4. Rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
č.15/2006 v budově polikliniky, Tyršova 324, Slavkov u Brna, kde bude v osobě nájemce
doplněn druhý nájemce – paní Jitka Ehrenbergerová, IČ:687 580 06.

4.5. Pronájem nebytových prostor v budově polikliniky, Tyršova č.p. 324, Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v
suterénu budovy polikliniky, Tyršova č.p. 324, Slavkov u Brna, o výměře 30 m2, s termínem
zahájení pronájmu po skončení revitalizace budovy polikliniky, Malinovského 551,

nejpozději však od 1.1.2010 za nájemné ve výši 1.000 Kč/m2/rok s MUDr. Bohdanou
Jelečkovou, za účelem zřízení privátní ortodontické praxe.

4.6. Nová budova mateřské školy – zahájení výběrového řízení na projektanta DÚŘ
Usnesení:
Rada města:
1/ Schvaluje následující okruh projektantů k podání nabídky na akci: „Nová budova mateřské
školy - dokumentace pro územní řízení“.
- Ing. arch. Evžen Štreit, Olbrachtovo náměstí 799/6, 624 00 Brno, IČ 136 69 575
- Ing. arch. Jaromír Walter, Vodova 2260/98, 612 00 Brno, IČ 146 35 496
- Ing. arch. Antonín Havlíček, Palackého třída 1364/61, 612 00 Brno, 426 89 627
2/ Schvaluje následující složení hodnotící komise.
Členové: Ing. Jiří Doležel, Mgr. Eva Jurásková, Ing. Jan Reichl, p. Jan Hudec, Ing. Petr
Lokaj
Náhradníci: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Jiří Půček, Mgr. Bohuslav Fiala, RNDr. Hana
Kotíková, Ing. Petr Janek.
3/ Schvaluje jako kritérium pro hodnocení nabídek nejnižší cenu.

4.7. Žádost klubu SK Beachvolleyball Slavkov, o.s. - rozšíření 3 kurtů
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá řediteli TSMS předložit radě města písemné
stanovisko k žádosti SK Beachvolleyball Slavkov a k jeho záměru rozšíření stávajících kurtů.

4.8. Modernizace stávajícího škvárového hřiště na hřiště s umělým povrchem
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá funkcionářům města řešit možnost nabytí
vlastnictví k pozemku parc.č. 1089/14 v k.ú.Slavkov u Brna.

4.9. Oprava mobilního tanečního parketu
Usnesení:
Rada města ukládá:
1. odboru IR objednat opravu,
2. TSMS zajistit transport poškozené částí tanečního pódia na opravu a výpomoc dvěma
pracovníky při nakládání a skládání,
3. vedení ZS-A zajistit 3 pracovníky údržby zámku na nakládku a skládku opravovaných
částí.

4.10. Žádost o povolení výstavby odstavné plochy na pozemku p.č. 1553/1 v k.ú. Slavkov u
Brna

Usnesení:
Rada města:
1) Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2) Dává souhlas Ing. Jiřímu Matyášovi vybudovat na pozemku ve vlastnictví města Slavkova
u Brna p.č. 1553/1 odstavnou plochu pro osobní vozidlo v intencích podmínek schválených
47. RM dne 18.04.2005 bod 4.14.

4.11. Záměr směny částí pozemků parc. č. 3750/38 a 3750/37 v k.ú. Slavkov u Brna – p.
Arnošt Urban
Usnesení:
Rada města postupuje záměr zveřejnění směny částí pozemků parc.č. 3750/37 orná půda a
3750/38 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna zastupitelstvu města.

4.12. Pronájem části pozemku parc.č. 1784/298 (320 m²) v k.ú. Slavkov u Brna – školní
pozemek
Usnesení:
Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy se Základní školou, Slavkov u Brna,
Malinovského nám.280, příspěvkovou organizací, na pronájem části pozemku parc. č.
1784/298 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 320 m2 s ročním nájemným
ve výši 1,-Kč.

4.13. Nájemní smlouvy k pozemkům ÚZSVM parc.č. 1780/24, 1780/14, 1780/15, 1780/16,
1780/17 a 1780/67 pod bytovými domy města – ZH č.p. 1237, 1227, 1228, 1229 a 1230
Usnesení:
Rada města dává souhlas k uzavření nájemních smluv s Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
Praha 2 o pronájmu pozemků parc.č.1780/24; 1780/14; 1780/14; 1780/16; 1780/17; 1780/67 v
k.ú. Slavkov u Brna pod bytovými domy č.p.1237; 1227; 1228; 1229 a 1230 (které jsou ve
vlastnictví města) v předloženém znění.

4.14. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1551/1 v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města dává souhlas k pronájmu části pozemku ve vlastnictví města Slavkova u Brna p.č.
1551/1 – zahrada o velikosti 3 m2 společnosti NATMAL REAL s.r.o., Nováčkova 18, 614 00
Brno, IČ 27748383 za účelem umístění konstrukce reklamního panelu za cenu 1.000 Kč za
m2 a rok, na dobu nejdéle ke kolaudaci RD, s měsíční výpovědní lhůtou a za podmínek
uvedených v této zprávě.

4.16. Předběžný souhlas

Usnesení:
Rada města bere tuto zprávu na vědomí a všem příspěvkovým organizacím zřízeným městem
Slavkov u Brna dává podle zákona č. 250/2000 Sb., § 39b časově neomezený předběžný
souhlas k více právním úkonům pro přijímání účelově neurčených peněžitých darů.

4.17. Žádost o prostory
Usnesení:
Rada města neschvaluje poskytnutí prostor klubu důchodců na 1,5 hodiny za měsíc
Občanskému sdružení finančních poraden Hodonín.

4.18. Finanční příspěvek Oblastní charitě (OCH) Hodonín v roce 2009
Usnesení:
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč Diecézní charitě
Brno - Oblastní charitě Hodonín, IČO: 44990260, na provoz centra denních služeb v roce
2009.
4.19. Žádost ZŠ Tyršova o schválení vyřazení neupotřebitelného majetku
Usnesení:
Rada města po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyršova o schválení vyřazení neupotřebitelného
majetku“ schvaluje vyřazení 320 ks kovových židlí, 30 ks skříní a polic a 10 ks stolů
z majetku ZŠ Tyršova.

4.20. Žádost ZŠ Tyršova o schválení příjmu finančního daru
Usnesení:
Rada města po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyršova o schválení příjmu finančního daru“
schvaluje ZŠ Tyršova přijetí finančního daru ve výši 35.000 Kč od firmy Visko Teepak s.r.o.,
Slavkov u Brna na zakoupení nábytku a vybavení tříd prvního stupně.

4.21. Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin
Usnesení:
Rada města bere na vědomí harmonogram provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin.
4.22. Zápisy školských rad
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zápisy č. 3/2009 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u
Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov a Školské rady Základní školy Slavkov u Brna,
Tyršova 977, okres Vyškov.

4.23. Žádost o doplnění věty ve smlouvě o vydávání periodického tisku

Usnesení:
Rada města žádost postupuje k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho nejbližší řádné
zasedání.

4.24. Příspěvek pro Gymnázium Vyškov
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a neschvaluje poskytnutí příspěvku
Gymnáziu Vyškov na vydání publikace k 110. výročí Gymnázia Vyškov.

4.25. Návrh na vyčlenění místa konání Napoleonských dnů 2009
Usnesení:
Rada města souhlasí s vyčleněním zámecké zahrady ve Slavkově u Brna pro konání
Napoleonských dnů 2009.

4.26. Žádost o použití loga města a zámku a dohoda odběru CD
Usnesení:
Rada města souhlasí s použitím loga města Slavkova u Brna a zámku Slavkov-Austerlitz pro
hudební skupinu Osada a dále souhlasí s odkupem 50 ks CD za cenu 80,- Kč/ks.

4.27. Žádost plaveckého oddílu FIDES Brno
Usnesení:
Rada města předložené žádosti vyhovuje.
4.28. Poděkování myslivecké rady Okresního mysliveckého spolku
Usnesení:
Rada města bere na vědomí poděkování myslivecké rady Okresního mysliveckého spolku.

4.29. Změna loga Zámku Slavkov-Austerlitz
Usnesení:
Rada města schvaluje předložené logo Zámku Slavkov-Austerlitz.

5.1. Žádost Austerlitz Adventure, o.s.
Usnesení:
Rada města vyhovuje předložené žádosti Austerlitz Adventure, o.s. v bodech 1 a 3.

