Usnesení z 52. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 04.05.2009 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. - 50. schůze RM z období 2006-2010
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
považuje za splněné body:
4.44. z 49. schůze RM – 09.03.2009
4.29.2., 4.29.3. z 50. schůze RM – 30.03.2009
2.1. z XLV. schůze RM – 10.04.2009
4.2., 4.6., 4.10., 4.12., 4.20., 4.36., 4.47. z 51. schůze RM – 20.04.2009
doplňuje k bodu 4.4.1. z 29. schůze RM 15.04.2008 kontrolní termín 28.2.2010
další úkoly trvají.

3.1. Zpráva o průběhu přípravy realizace protipovodňových úprav II. etapa a žádost o
schválení smluvních vztahů mezi Městem Slavkov u Brna, investorem a Ministerstvem
zemědělství ČR.
Usnesení:
Rada města výše uvedenou zprávu bere na vědomí a:
1)Dává souhlas k uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ mezi
Městem Slavkov u Brna, jako budoucím povinným a Povodím Moravy, s.p. IČ 70890013,
Dřevařská 11, Brno, jako budoucím oprávněným, v předloženém znění.
2)Doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření „Smlouvy o účasti na PROGRAMU
129 120“ uzavírané mezi ČR -Ministerstvem zemědělství (správce programu), Povodím
Moravy, s.p. (žadatel) a Městem Slavkov u Brna (navrhovatel) v předloženém znění.
3)Doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí
darovací“ mezi Povodím Moravy, s.p., jako budoucím dárcem a Městem Slavkov u Brna, jako
budoucím obdarovaným, v předloženém znění.

3.8. „Odvolání“ společnosti LIKO-S, a.s. Proti rozhodnutí rady města – usnesení 44. RM ze
dne 01.12.2008 k bodu č. 4.13. a 50. RM ze dne 20.04.2009 k bodu č. 4.15.
Usnesení:
1) Rada města po projednání podnětu společnosti LIKO-S, a.s. ze dne 23.03.2009 žádá
zástupce společnosti LIKO-S, a.s. o předložení nákresu skutečného umístění dráhy radě
města, a to s návrhem, jak bude motokrosová dráha oddělena od biocentra.
2) Rada města ukládá funkcionářům města svolat společné jednání zástupců města, TSMS,
LIKO-S, a.s., Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna a MK Austerlitz.

3.2. Návrh na RO č. 5 - 10/2009

Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení :
1) následující úpravy rozpočtu:
RO č. 5 – Slavkov u Brna, Zámek, obnova vnějších fasád vnitřního nádvoří zámku
Příjmy :
- zařazení nové položky – dotace ze SR ČR na obnovu fasád zámku ve výši 2.550.000 Kč
Výdaje:
- zařazení nové položky – fasády zámku – dotace - ve výši 2.550.000 Kč
RO č. 6 - sociálně právní ochrana dětí
Příjmy:
zařazení nové položky – dotace ze SR na sociálně právní ochranu o 439.600 Kč pod UZ
98216
Výdaje:
- zvýšení položky – Městský úřad o 439.600 Kč pod UZ 98216
RO č. 7 – výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb:
Příjmy :
- zařazení nové položky – dotace ze SR na sociální služby ve výši 317.000 Kč pod UZ
98116
Výdaje :
- zvýšení položky – Městský úřad o 317.000 Kč pod UZ 98116
RO č. 8 – Komunikace a parkovací stání na sídlišti Nádražní
Příjmy :
- zařazení nové položky – dotace ze SR ČR na komunikaci a parkovací stání na sídlišti
Nádražní ve výši 2.000.000 Kč
Výdaje:
- zařazení nové položky – komunikace a parkovací stání na sídlišti Nádražní ve výši
2.000.000 Kč
RO č. 9 – Rekonstrukce školního dvora ZŠ Komenského
Příjmy :
- zařazení nové položky – dotace ze SR ČR na rekonstrukci školního dvora ZŠ Komenského
ve
výši 2.000.000 Kč
Výdaje:
- zařazení nové položky – rekonstrukce školního dvora ZŠ Komenského ve výši 2.000.000
Kč
RO č. 10 – lesní hospodářství:
Příjmy :
- zařazení nové položky - neinvestiční dotace ze SR na činnost lesního hospodářství pod UZ
29008 v částce 21.900 Kč
Výdaje:
- zařazení nové položky - lesní hospodářství pod UZ 29008 v částce 21.900 Kč
2) přijetí:

a) dotace ze SR ČR na obnovu fasád zámku ve výši 2.550.000 Kč
b) dotace ze SR ČR na sociálně právní ochranu o 439.644 Kč pod UZ 98216
c) dotace ze SR ČR na sociální služby ve výši 317.000 Kč pod UZ 98116
d) dotace ze SR ČR na komunikaci a parkovací stání na sídlišti Nádražní ve výši 2.000.000
Kč
e) dotace ze SR ČR na rekonstrukci školního dvora ZŠ Komenského ve výši 2.000.000 Kč
f) dotace ze SR ČR na činnost lesního hospodářství ve výši 21.916 Kč

3.3. Sídliště Nádražní č.p. 1157 a č.p. 1158, půdní vestavby a revitalizace domu
Usnesení:
Rada města schvaluje:
1. zadávací podmínky pro vyhlášení záměru výstavby nových bytových jednotek formou
půdní vestavby v obytných domech ve vlastnictví města v sídl. Nádražní č.p. 1157-8, jako III.
etapu, s podmínkou provedení jejich celkové revitalizace, s termínem doručení nabídek do
20. května 2009,
2. následující složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Ing. Jiří Doležel, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Jitka Linhartová, Ing. Petr Lokaj,
Ing. Petr Janek,
Náhradníci: p. Radoslav Lánský, Ing. Pavel Galata, pí Marta Pospíšilová, Mgr. Bohuslav
Fiala, Ing. Miroslav Zavadil.

3.4. Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3750/69 a 3750/29 v k.ú. Slavkov u Brna –
manželé Novotní
Usnesení:
Rada města nedává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 3750/69 a
3750/29 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města a postupuje tento záměr zastupitelstvu
města.

3.5. Dvůr ZŠ Komenského – zahájení výběrového řízení
Usnesení:
Rada města:
1/ Schvaluje následující okruh firem k podání nabídky na akci: „Město Slavkov u Brna –
Rekonstrukce školního dvora ZŠ Komenského“.
- JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 63489163
- SWIETELSKY stavební s.r.o., U panelárny 881, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 48035599
- TENNIS Zlín, a.s., Šternberská 300, 763 02 Zlín – Louky, IČ 46975764
2/ Schvaluje následující složení hodnotící komise.
Členové: Mgr. Jiří Půček, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jiří Černý, RNDr. Hana Kotíková, Ing.
Petr Lokaj
Náhradníci: Ing. Jiří Doležel, Bc. Jarmila Olejníková, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Miroslav
Zavadil, Ing. Petr Janek
3/ Schvaluje kritéria hodnocení nabídek:

- Cena - váha kritéria 70 %.
- Záruka - váha kritéria 30 %.

3.6. Revitalizace polikliniky – výměna otopných těles
Usnesení:
Rada města:
1/ Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Termo CZ, s.r.o., Sídliště Nádražní
1311, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 255 35 561, jejíž předmětem je výměna otopných těles v
budově polikliniky č.p.551, za cenu 382.192 Kč.
2/ Souhlasí s čerpáním finančních prostředků na tuto akci z položky hlavního rozpočtu města
č.107-bytové hospodářství.

3.7. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 623 v k.ú. Slavkov u Brna – FINREKA, s.r.o.
Usnesení:
Rada města dává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 623 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města.

3.9. Žádost o odprodej mostní konstrukce
Usnesení:
Rada města předkládá obě žádosti o odprodej mostní konstrukce umístěné v lokalitě Zelnice
ve Slavkově u Brna k projednání na řádné zasedání zastupitelstva města.

3.10. Dodatek k nájemní smlouvě – VYDOS SERVIS, a.s.
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 16.3.2007 mezi
městem a VYDOS SERVIS a.s., kterým se zvýší roční nájemné od 1.1. 2009 na 450.000,-Kč.

3.11. Návrh využití dotačních titulů v rámci energetických úspor
Usnesení:
Rada města ukládá předložit odboru IR návrh na zahájení výběrového řízení na poradenskou
agenturu, stavebního projektanta a na zpracovatele energetického auditu v rámci výzev
týkajících se energetických úspor. Předmětem výzvy bude objekt polikliniky č.p.324, Dům
s pečovatelskou službou č.p.1444 a tělocvična ZŠ Tyršova.

3.12. Stanovisko k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy „Zámecké kavárny“

Usnesení:
Rada Města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na provoz „Zámecké kavárny“ panu
Ladislavu Horváthovi do 31.12.2013.

3.13. Příspěvky neziskovým organizacím a příspěvek na knihu F. Kopeckému
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a:
1) schvaluje poskytnutí příspěvků z položky č. 29 - příspěvky neziskovým organizacím pro:
Český zahrádkářský svaz ve výši 8.500 Kč (výstava ovoce)
Moravský rybářský svaz ve výši 10.000 Kč (obložení technické budovy na velkém rybníku)
Římskokatolická farnost ve výši 15.000 Kč (úhrada kapely v rámci Svatourbanských hodů)
2) schvaluje poskytnutí příspěvku na vydání knihy ,,O slavkovské bitvě“ ve výši 2.500 Kč z
položky propagace města.

3.14. Pracovní skupina – webové stránky v rámci projektu na propagaci Slavkova – Přijďte
poznat víc – Slavkov – Austerlitz
Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem harmonogramu přípravy webových stránek a schvaluje
následující složení pracovní skupiny pro přípravu webových stránek města:
1. Mgr. Vladimír Soukop
2. Mgr. Jiří Půček
3. Martina Vilímová
4. Ladislav Stehlík
5. Tereza Cenková, DiS.
6. Mgr. Michaela Kavková
7. Irena Fojtová

3.15. Rozdělení příspěvků pod 50 tisíc Kč na práci s mládeží
Usnesení:
Rada města bere zápis č. 4/2009 ze dne 17. 4. 2009 z jednání Komise pro sport a volný čas na
vědomí a schvaluje rozdělení příspěvků na práci s mládeží pod 50 tisíc Kč pro rok 2009 takto:
Žadatel
Činnost
Příspěvek
pro rok 2009
1. Moravská hasičská jednota
soutěže, stravné, sport.potřeby
15.000,? Kč
2. Svaz diabetiků
edukačně sport. pobyty, výlety
12.000,? Kč

3. SSK E-COM
výcvik, tréninky, soutěže
8.000,? Kč
4. OK Střelka
zdravot. kurz, lanové centrum
4.000,? Kč
5. Sport.gymn. při ZŠ Komen.
dresy, startovné, soutěže
11.000,? Kč
6. Glitter Stars při ZŠ Komen.
dresy, cestovné, startovné
15.000,? Kč
7. Řím.-kat.farnost
akce pro děti, soutěže, výlety
19.000,? Kč
8. Modelářský klub SMČR
cestovné, startovné, vybavení
11.000,? Kč
9. Obč. sdružení PER VOBIS
hudebníci, půjčení krojů
15.000,? Kč
10. MK Austerlitz (minibike)
materiál a vybavení techniky
7.000,? Kč
11. PC Austerlitz 1805 (petanque)
cestovné, startovné, vybavení
6.000,? Kč
12. DDM ??Šachový klub
cestovné na soutěže,
4.000,? Kč
13. DDM ? Basketbal
zajištění mistrovských utkání
9.000,? Kč
14. DDM ??Stolní tenis?
cestovné na soutěže,
6.000,? Kč
15. Moravský rybářský svaz
odborná literatura, soutěže
11.000,? Kč
16. Český svaz chovatelů
soutěže, cestovné
2.000,? Kč
17. Zahraniční návštěva ml. hasičů
stravné, ubytování
5.000,? Kč
Celkem
160.000,? Kč

3.16. Zpráva odboru dopravy a silničního hospodářství k petici obyvatel ulice Úzké ze dne
2 7.03.2009 adresované radě města Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města:
1)Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2)Ukládá odboru dopravy a SH odpovědět na petici v intencích této zprávy.
3)Ukládá odboru dopravy a SH svolat schůzku s KŘP JmK DI Vyškov, případně s
občany
ulice Úzké.
4)Ukládá FO zahrnout náklady na vybudování zpomalovacích prahů do návrhu rozpočtu na
rok 2010.
5)Ukládá FO zahrnout náklady na dopravní značení do návrhu rozpočtu na rok 2010.

3.18. Žádost o finanční příspěvek pro mládež a oddíl stolního tenisu TTC S. Slavkov
Usnesení:
Rada města projednala žádost o finanční příspěvek pro mládež a oddíl stolního tenisu TTC S.
Slavkov a zve předsedu oddílu Mgr. Františka Meitnera na jednání 54. schůze rady města.

3.19. Program 9. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje program 9. mimořádného zasedání
zastupitelstva města v předloženém znění.

3.20.Informace k zařazení PO ZS-A do programu „Vzdělávejte se!“
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí.

3.21.Informace k zařazení PO ZS-A do programu „ZIELE-TOP-CÍLE“
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí.

3.22.Ceník úhrad za služby a činnosti TSMS-vstupné na koupališti
Usnesení:
Rada města ponechává stávající ceny nezměněné.

3.23.Systém svozu biologicky rozložitelných odpadů pro kompostárnu města

Usnesení:
Rada města schvaluje systém svozu biologicky rozložitelných odpadů pro kompostárnu města
v předloženém znění.

Ostatní:
4.1. Informace o soutěži „Město pro byznys 2009“
Usnesení:
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o umístění města v soutěži „Město pro
byznys 2009“.

4.2. Sportovní den základních škol
Usnesení:
Rada města souhlasí s poskytnutím městského stadionu pro sportovní den slavkovských
základních škol dne 29.5.2009.

4.3. Výzva ÚZSVM – bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 1780/24
Usnesení:
Rada města bere na vědomí informaci o podání námitky proti výzvě Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových k úhradě za majetkový prospěch získaný bezesmluvním
užíváním pozemku parc. č. 1780/24 v k.ú. Slavkov u Brna.

