
Usnesení z 51. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 20.04.2009 v 
16:00  

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: 
4.11. z 46. schůze RM – 19.01.2009 
4.4.1. z 48. schůze RM – 16.02.2009 
4.16., 4.17.1., 4.32., 4.52. z 49. schůze RM – 09.03.2009 
4.29.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.2., 4.9., 4.11., 4.15., 4.18., 4.19., 4.20.,  

4.22., 4.24., 4.26., 4.39. z 50. schůze RM – 30.03.2009 
vypouští ze sledování: 
4.25. z 62. schůze RM – 13.02.2006 
4.38. z 49. schůze RM – 09.03.2009 
další úkoly trvají.  

 
3.1. Zpráva o činnosti odboru stavebního a územně plánovacího úřadu MěÚ ve Slavkově u  

Brna za rok 2008  

Usnesení: 
Rada města bere výše uvedenou zprávu na vědomí a vyslovuje pracovníkům odboru 
poděkování.  

 
3.2. Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2008  

Usnesení: 
Rada města bere po projednání zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2008 na 
vědomí  

a vyslovuje pracovnicím odboru poděkování.  

 
4.1. Plnění usnesení z 45. řádné schůze rady města ze dne 5.1.2009 vedeného pod číslem  

4.1. ve věci návrhu smlouvy na zajištění technické a dopravní infrastruktury v lokalitě  

Zlatá Hora pod bytovou výstavbu Občanského sdružení vlastníků pozemků Pod Zlatou Horou  



Usnesení: 
1) Rada města po projednání předložené zprávy a seznámení se s textem plánovací smlouvy 
mezi  

městem Slavkov u Brna a Občanským sdružením majitelů pozemků Pod Zlatou Horou, 
Botanická  

606/24, 602 00 Brno, IČ 227 198 81 předkládá tuto plánovací smlouvu zastupitelstvu města a  

doporučuje mu vypustit ze smlouvy v čl. IV, odstavci 2 příspěvek na místní komunikaci ve  

výši 6.000.000 Kč, vypustit v čl. V, celý odstavec 3 a vypustit v čl. VII., odstavci 1 celý  

bod 6.   
2) Rada města po projednání předložené zprávy a seznámení se s textem plánovací smlouvy 
mezi  

městem Slavkov u Brna a firmou Pavel Čáslava-Čáslava-stav, Masarykova 31, Brno, ukládá  

odborům ŽP a IR a funkcionářům města dále jednat o textu plánovací smlouvy a dohodnutý 
text  

znovu předložit radě města.  

 
3.3.  Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2008  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru životního prostředí  

Městského úřadu Slavkov u Brna a vyslovuje pracovníkům odboru poděkování.  

   

3.4. Zpráva o činnosti komise pro životní prostředí.  

Usnesení: 
Rada města bere zprávu o činnosti komise pro životní prostředí na vědomí a vyslovuje členům  

komise poděkování za jejich aktivní činnost.  

 
4.49. Odstoupení člena komise pro životní prostředí  

Usnesení: 
Rada města odvolává na vlastní žádost RNDr. Zdeňka Krátkého z komise pro životní 
prostředí.  

 
3.5. Zpráva o činnosti komise pro zahraniční vztahy a zápis č. 1/2009  



Usnesení: 
Rada města bere výše uvedenou zprávu o činnosti a zápis z jednání č. 1/2009 komise pro  

zahraniční vztahy na vědomí a vyslovuje členům komise poděkování za jejich aktivní činnost.  

 
4.2. Vývoj daňových příjmů v roce 2009  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a ukládá finančnímu odboru  

zpracovat a předložit návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2009 dle změn v predikci  

daňových příjmů státního rozpočtu ČR pro rok 2009.  

 
4.6. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově polikliniky  

Usnesení: 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu 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,Slavkov u Brna, nejpozději však 
od  

1.1.2010 za sjednané nájemné ve výši 1.000 Kč/m2/rok.  

 
4.7. Dodatek č.2 – ČR – Úřad práce ve Vyškově  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na  

Koláčkově nám. 727, Slavkov u Brna, s organizací Česká republika, Úřad práce ve Vyškově,  

Palánek 375/3a, Vyškov-město, 682 01 Vyškov, IČ:00557552, se zapracovanou úpravou 
takto:  

„Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli náklady na elektrickou energii podle odečtu  

podružných elektroměrů“.  

 
4.8. Žádost o přednostní umístění v Domě s pečovatelskou službou ve Slavkově u Brna –  

Polní 1444  



Usnesení: 
Rada města souhlasí s vyhověním žádosti pana Zdeňka Cvilinka o přednostní umístění v 
Domě s  

pečovatelskou službou ve Slavkově u Brna za podmínky, že vrátí městu nájemní byt na sídl.  

Nádražní, jehož je nájemcem.  

   

4.9. Uvolněný byt č. 5 o vel. 2+1, Sídliště Nádražní č.p. 1153, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej uvolněného bytu č. 5, sídl.  

Nádražní 1153, Slavkov u Brna za minimální cenu 1.000.000 Kč.  

 
4.10. Nabídka převodu bytové jednotky – Nádražní č.p. 1155 a č.p. 1156  

Usnesení: 
Rada města schvaluje nabídku převodu bytové jednotky v předloženém znění a ukládá odboru 
BTH  

tuto nabídku rozeslat stávajícím nájemcům bytových jednotek v domech Nádražní č.p. 1155 a  

1156 v termínu do 30.4.2009.  

 
4.11.  Palackého náměstí 126 – Bonaparte, PRELAX  

Usnesení:  
Rada města ukládá odboru IR předložit zprávu k projednání na nejbližší jednání  

zastupitelstva města a doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města vyžadovat na firmě  

PRELAX spol. s r.o. naplňování jejich smluvních povinností ve věci řádné údržby objektu.  

 
4.12. Výběr dodavatele – fasáda zámku  

Usnesení:     
Rada města Slavkova u Brna: 
1.Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2.Dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci „Slavkov u Brna, Zámek, obnova vnějších  

fasád vnitřního nádvoří zámku“ s firmou REKONSTRUKTIVA spol. s r.o., Mírové náměstí 
18, 695  

01 Hodonín, IČ 469 709 32 za cenu 3.199.878 Kč vč. DPH.  



 
4.13. Zápis z jednání komise pro rozvoj města  

Usnesení:  
Rada města bere zápis č. 3/2009 z jednání komise pro rozvoj města na vědomí.  

 
4.14. Žádost o povolení výstavby odstavné plochy na pozemku p.č. 2030 v k.ú. Slavkov u  

Brna  

Usnesení: 
Rada města: 
1.Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2.Dává souhlas panu Miroslavu Slezákovi vybudovat na pozemku ve vlastnictví města 
Slavkova u  

Brna p.č. 2030 odstavnou plochu pro osobní vozidlo v intencích podmínek schválených 47. 
RM  

dne 18.04.2005 bod 4.14.  

 
4.15. Odvolání společnosti LIKO-S, a.s. proti rozhodnutí rady města – usnesení 44. RM ze  

dne 01.12.2008 k bodu č. 4.13.  

Usnesení: 
Rada města pověřuje funkcionáře města jednat ve věci úpravy nájemních vztahů ve stávající  

nájemní smlouvě s Mysliveckým sdružením Slavkov u Brna.   

 
4.16. Prodej pozemku parc.č. 1643/26 ostatní plocha o výměře 45m² v k.ú. Slavkov u Brna,  

žadatel SFK Slavkov, s.r.o. (Roman Kučera)  

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji pozemku parc. č. 1643/26  

orná půda o výměře 45 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví  

společnosti SFK Slavkov, s.r.o., IČ:25589971, se sídlem Zlatá Hora 1414, Slavkov u Brna.  

Kupní cenu ve výši 13.500,-Kč a správní poplatek 500,-Kč za podání návrhu na vklad uhradí  

kupující před podpisem kupní smlouvy.  

 
4.17. Záměr směny pozemků parc.č. 2650/3 a 2650/4 v k.ú. Slavkov u Brna – pí Markéta  



Řeháková  

Usnesení: 
Rada města nedává souhlas ke zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 2650/3 zahrada o  

výměře 292 m2 a parc. č. 2650/4 zahrada o výměře 124 m2 v k. ú. Slavkov u Brna a ukládá  

odboru IR jednat s pí Řehákovou o případném nájemním vztahu k pozemku.  

 
4.18. Souhlas se zřízením věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s. - „Slavkov, přípojka  

NN, Jeřábek“  

Usnesení: 
Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu na  

umístění nového kabelového vedení NN do části pozemku parc.č. 2819/1 v katastrálním 
území  

Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České  

Budějovice, IČ: 28085400 zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 
370  

49 České Budějovice, IČ 25733591 v předloženém znění.  

 
4.19. Prodej pozemku parc.č. 3004/2 vodní plocha o výměře 42 m² v k.ú. Slavkov u Brna 
Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji pozemku parc. č. 3004/2  

vodní plocha o výměře 42 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví  

Moravského rybářského svazu, o.s., MO Slavkov u Brna, sídlem Špitálská 951, Slavkov u 
Brna.  

Kupní cenu ve výši 420,-Kč a náklady spojené s prodejem (500,-Kč správní poplatek za 
podání  

návrhu na vklad do KN a 930,-Kč za vypracování znaleckého posudku) uhradí kupující před  

podpisem kupní smlouvy.  

 
4.20. Pronájem části pozemku parc.č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna – zahrádka č. 74  



Usnesení: 
Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panen Antonínem Matyášem na 
pronájem  

části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 85 m2 
(zahrádka  

č. 74) s ročním nájemným ve výši 119,-Kč.  

   

4.21. Záměr prodeje pozemku parc.č. 70 ostatní plocha o výměře 279 m² v k.ú. Slavkov u  

Brna  

Usnesení: 
Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č.70 v k.ú. Slavkov u 
Brna  

a postupuje tento záměr zastupitelstvu města.  

 
4.22. Možnost získání dotace z fondu Státního životního prostředí České republiky –  

program Zelená úsporám  

Usnesení: 
Rada města: 
1.bere výše uvedenou informaci na vědomí, 
2.ukládá odboru IR zahájit potřebné kroky pro posouzení reálnosti získání dotace a vyčíslení  

nákladů na přípravu podkladů pro Program (v rozsahu dle doporučení odboru IR).  

 
4.23. Prodloužení komunikace ul. Čelakovského  

Usnesení: 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření smlouvy o převodu  

komunikace s obchodní společností LEITNER, s.r.o., sídlem Polní 1198, 684 01 Slavkov u 
Brna,  

IČ: 269 226 65 v předloženém znění.  

 
4.24. ROP Zámek – publicita – tiskoviny, internet  

Usnesení: 
Rada města ruší své usnesení přijaté na 49. schůzi dne 9.3.2009 pod bodem 4.38.  



 
4.25. Radarová informační cedule – smlouva o souhlasu se stavbou na pozemku ČR – 
ÚZSVM  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na 
pozemku  

ČR – ÚZSVM, která městu Slavkov u Brna umožňuje instalaci radarové informační cedule na  

parcele č.2903/1 v k.ú. Slavkov u Brna dle předloženého znění.  

 
4.26. Vyjádření k žádosti společnosti ABA Energy, S.r.o., o pronájem a následný odkup  

pozemků a žádosti o souhlas s výstavbou solární elektrárny na získaných pozemcích  

Usnesení: 
1.Rada města nesouhlasí s pronájmem pozemků parc.č. 3039/1, 3039/11, 3039/29, 3039/35,  

3039/36, 3039/45, 3039/59, 3039/65, 3039/66 a 3039/67 v k.ú. Slavkov u Brna za účelem  

výstavby fotovoltaické elektrárny. 
2.Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc.č. 3039/1, 3039/11,  

3039/29, 3039/35, 3039/36, 3039/45, 3039/59, 3039/65, 3039/66 a 3039/67 v k.ú. Slavkov u  

Brna a postupuje tento záměr zastupitelstvu města.  

 
4.27. Možnost získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury  

Usnesení: 
Rada města bere výše uvedenou informaci na vědomí.  

 
4.28. Výstavba obchodního střediska u autobusového nádraží  

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO            

    

4.29. Optimalizace dopravního režimu a dopravy na území města Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá odboru DSH rozpracovat doporučení uvedená ve  

zprávě. T: 31.5.2009  



 
4.30. Úprava smlouvy - stadion  

Usnesení: 
Rada města ukládá funkcionářům města projednat předložený dodatek č. 6 ke Smlouvě o 
výpůjčce  

a úpravě některých vzájemných vztahů ze dne 28.6.2005 mezi městem a Sportovním klubem 
– SK  

Slavkov u Brna s výborem Sportovního klubu – SK Slavkov u Brna.  

 
4.31. Žádost ZUŠ Fr. France o povolení čerpání rezervního fondu na rekonstrukci kotelny  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Žádost ZUŠ Fr.France o povolení čerpání rezervního 
fondu na  

rekonstrukci kotelny“ schvaluje ZUŠ Fr.France čerpání částky ve výši 360.000 Kč 
z rezervního  

fondu k úhradě rekonstrukce plynové kotelny.  

 
4.32. Oznámení ZUŠ Fr. France o výběrovém řízení  

Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí.  

 
4.33. Termín zápisu do MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s navrženým termínem konání zápisu do Mateřské školy Zvídálek ve  

Slavkově u Brna ve dnech 18. 5. až 22. 5. 2009 v budově MŠ na Koláčkově nám. od 9 do 15  

hodin.  

 
4.34. Zřízení školního klubu  

Usnesení: 
Rada města schvaluje zřízení školního klubu s kapacitou 250 žáků, jehož činnost bude  

vykonávána na Základní škole Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov, 
příspěvkové  

organizace a také schvaluje podání žádosti o jeho zápis do rejstříku škol a školských  



zařízení v mimořádném termínu k 1. 9. 2009. Dále ukládá finančnímu odboru zaslat žádost o  

zřízení školního klubu na odbor školství Krajského úřadu JMK.  

 
4.35. Jednání o zřízení třídy s křesťanskými prvky na MŠ Zvídálek  

Usnesení: 
Rada města bere výše uvedenou zprávu na vědomí a předkládá ji do nejbližšího zasedání  

zastupitelstva města.  

 
4.36. Žádost o zvýšení kapacity ve školní družině na ZŠ Komenského nám. 495  

Usnesení: 
Rada města schvaluje navýšení kapacity ve školní družině na Základní škole Slavkov u Brna,  

Komenského nám. 495, okres Vyškov z 60 žáků na 90 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2009 a  

schvaluje podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Dále ukládá  

finančnímu odboru zaslat žádost o navýšení výše uvedené kapacity na odbor školství 
Krajského  

úřadu JMK.  

 
4.39. Zápis komise kulturní  

Usnesení: 
Rada města bere zápis č. 2/2009 z jednání komise kulturní na vědomí.  

 
4.40. Návrh na umístění inzerátu v deníku Jižní Moravy  

Usnesení: 
Rada města nesouhlasí s prezentací města v příloze novin - Deníku ROVNOST pro Jižní 
Moravu  

dle navrhovaných parametrů.  

 
4.41. Žádost o podporu kulturního dění – hudební skupina LaMancha  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí žádost od hudební skupiny LaMancha a nesouhlasí s poskytnutím  

příspěvku na realizaci hudebního CD.  



 
4.42. Žádost o použití znaku města Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s použitím znaku města pro Mediatel, spol. s r.o..  

 
4.43. Nabídka prezentace na polských informačních portálech  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí nabídku prezentaci na polských informačních portálech a 
nesouhlasí  

s nabízenou inzercí.  

 
4.44. Dodatek č. 4 organizačního řádu městského úřadu  

Usnesení: 
Rada města schvaluje Dodatek č.4 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Slavkov u Brna  

v předloženém znění.  

4.45. Přehled podaných stížností na MěÚ za I. čtvrtletí roku 2009  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za I. čtvrtletí roku 2009.  

 
4.46. Žádost o poskytnutí prostor aleje vedle stadionu  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s poskytnutím prostor aleje vedle stadionu na ulici Kaunicova dne  

16.5.2009 za účelem konání okresního přeboru MHJ v požárním sportu družstev mužů, žen a  

mládeže.  

 
4.47. Petice – doprava v Brněnské a Úzké ulici  

Usnesení: 
Rada města ukládá odboru DSH předložit návrh řešení.  

 
4.48. Žádost o spoluúčast – Den pro zdraví  

Usnesení: 
Rada města vyhovuje žádosti předložené ÚO Svazu diabetiků ČR Slavkov u Brna.  



 
4.50. Žádost o výměnu bytů – Vokál Miroslav  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s výměnou bytů dle žádosti pana Miroslava Vokála. Dosud užívaný byt  

panem Miroslavem Vokálem – číslo 23 (Polní 1444, Slavkov u Brna) bude vyklizen a zpět 
vrácen  

pronajímateli. Následně bude uzavřena nová nájemní smlouva na pronájem bytu č. 4  

(bezbariérová garsoniéra, na ulici Polní 1444, Slavkov u Brna) na dobu neurčitou. Uvolněný  

byt č. 23 bude nabídnut k pronájmu dalšímu z uchazečů dle pořadí v evidenci žadatelů o  

pronájem bytu v DPS.  

 
Ostatní  

5.1. Služební cesta do polského Slawkowa  

Usnesení: 
Rada města schvaluje služební cestu starosty města Ing. Ivana Charváta a Ing. Jiřího Kučery  

do polského družebního města Slawkowa za účelem účasti na pohřbu předsedy zastupitelstva  

města a bývalého starosty Slawkowa p. Henryka Drzewieckého.  

 
5.2. Informace o služební cestě místostarosty do rakouského družebního města Hornu  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o služební cestě místostarosty města Ing. Jiřího Doležela  

do rakouského družebního města Hornu.  

 


