Usnesení z 50. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 30.03.2009 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. - 48. 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:
4.23.2. z 11. schůze RM – 28.5.2007
4.17. z 41. schůze RM – 23.10.2008
4.4., 4.5. z 45. schůze RM – 05.01.2009
4.12., 4.16. z 46. schůze RM – 19.01.2009
4.2.1., 4.2.2., 4.11., 4.15., 4.16., 4.22., 4.33. z 47. schůze RM – 02.02.2009
2.1. z XLIII. schůze MRM – 12.02.2009
3.5., 3.7., 4.1., 4.14., 4.17. z 48. schůze RM - 16.02.2009
3.4., 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 4.1., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.10., 4.14., 4.15.,
4.17.2., 4.19., 4.23., 4.24., 4.25., 4.27., 4.28.1., 4.29.1., 4.29.2., 4.29.3., 4.30., 4.31., 4.36.,
4.37., 4.42., 4.43.1., 4.43.2., 4.45., 4.47., 4.48.1., 4.49.1., 4.49.2., 4.50.1., 4.50.2., 4.51., 4.53.,
4.56.1., 4.56.2., 4.56.3., 4.57., 4.58., 4.59., 5.1. z 49. schůze RM – 09.03.2009
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.8., 2.10., 2.11.1., 2.11.2., 2.13. z XLIV. MRM – 12.03.2009
• vypouští ze sledování:
4.18.2. z 44. schůze RM – 1.12.2008
• další úkoly trvají.

3.1. Zpráva o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství
Usnesení:
Rada města bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru dopravy a silničního
hospodářství Městského úřadu ve Slavkově u Brna vyslovuje pracovníkům odboru
poděkování.

3.2. Zpráva o činnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna za rok 2008, plán na rok 2009
Usnesení:
Rada města po projednání zprávy tuto bere na vědomí vyslovuje poděkování pracovníkům
MěÚ.

3.3. Ceník úhrad za služby a činnosti ZUŠ Fr. France ve šk. roce 2009/2010
Usnesení:
Rada města bere na vědomí výši úplaty – školného za vzdělávání na ZUŠ Fr. France ve
Slavkově u Brna ve školním roce 2009/2010.

4.1. Libuše Hornyšová, Nádražní 1154 – souhrnná informace

Usnesení:
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá právníkovi města připravit návrh na
pozastavení návrhu na nařízení exekuce .

4.2. Uvolněný byt č.5 o vel.2+1, Sídliště Nádražní č.p.1153, Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ukládá MěÚ připravit odprodej uvolněného bytu č. 5 v domě č. p. 1153 na Sídlišti
Nádražní dle Pravidel pro prodej obecních bytů v domech na Sídlišti Nádražní č.p. 11531158.

4.3. Žádost o prodloužení doby nájmu bytu č.7 na Sídlišti Nádražní 1158, Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 13.4.2005 na
pronájem bytu č. 7, sídliště Nádražní 1158, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Věrou
Tichomirovou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do 31.3.2010.

4.4. Žádost o prodloužení doby nájmu bytu č. 7 na Sídlišti Nádražní 1192, Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 13.4.2005 na
pronájem bytu č. 7, sídliště Nádražní 1192, Slavkov u Brna, uzavřené s manžely Jaroslavem a
Martinou Červinkovými, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do 31.3.2014.

4.5. Žádost o prodloužení doby nájmu bytu č. 9 na sídlišti Zlatá Hora 1228 Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 14.4.2005 na
pronájem bytu č. 9, sídliště Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Mgr. Monikou
Odehnalovou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do 31.3.2014.

4.6. Úhrada nákladů spojených s provozem stadionu
Usnesení:
1) Rada města ukládá MěÚ připravit návrh rozpočtového opatření na převod finanční částky
ve výši 130.000 Kč uvedené v rozpočtu města pod pol. 118 jako účelový příspěvek na údržbu
městského stadiónu pro TSMS.
2) Rada města ukládá MěÚ připravit návrh na úpravu Smlouvy o výpůjčce a o úpravě
některých vzájemných vztahů ve věci finančních vztahů uvedených v článku 8) uvedené
Smlouvy.

4.7. Schválení výše neinvestičních výdajů na žáky plnící povinnou školní docházku v
základních školách města Slavkova u Brna pro školní rok 2008/2009/6 měsíců a pro školní
rok 2009/2010/4 měsíce
Usnesení:
Rada města po projednání zprávy „Schválení výše neinvestičních výdajů na žáky plnící
povinnou školní docházku v základních školách města Slavkova u Brna pro školní rok
2008/2009/6měsíců a pro školní rok 2009/2010/4 měsíce“ schvaluje :
1. výši neinvestičních výdajů za rok 2008 na 1 žáka a na 1 měsíc uplatňovanou na základě
dohod o úhradě neinvestičních výdajů na žáky s obcemi ve školním roce 2008/2009 a
2009/2010,
Název základní školy Neinv. náklady v Kč / l žáka/ 1měsíc
ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, přísp. org. 458,ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám.495, přísp. org. 464,Uplatňovaný průměr za ZŠ obcím 461,ŠJ při ZŠ Komenského 188,2. výši úhrad od obcí za rok 2009 v celkovém objemu 1.375.680 Kč

4.8. Obnova fasády zámku Slavkov u Brna – výběr dodavatele
Usnesení:
Rada města:
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2. Schvaluje okruh firem, které budou osloveny k podání nabídky akce: „Slavkov u Brna,
Zámek, obnova vnějších fasád vnitřního nádvoří zámku “
- REKONSTRUKTIVA spol. s r.o., Mírové náměstí 18, 695 01 Hodonín, IČ 46970932
- WINRO, s.r.o., Opavská č.p. 429, 747 31 Velké Hoštice, IČ 62300911
- VYSTAV spol. s r.o., Nemojany 227, 683 03 Luleč, IČ 45475229
- Libor Piták, Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov, IČ 10104674
3. Schvaluje komisi pro výběr dodavatele akce: „Slavkov u Brna, Zámek, obnova vnějších
fasád vnitřního nádvoří zámku“
Členové: Ing. Jiří Doležel, Ing. Jan Reichl, Ing. Aleš Šilhánek, Ing. Miroslav Zavadil, Ing.
Petr
Lokaj
Náhradníci: pan Radoslav Lánský, Ing. Pavel Galata, paní Věra Marková, Mgr. Bohuslav
Fiala,
Ing. Petr Janek.
4. Schvaluje zadávací podmínky:
- Kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku.
- Kopie pojistné smlouvy na škodu způsobenou při výkonu podnikání.
- Reference zakázek obdobného typu.
- Termín dokončení nejpozději do 30.11.2009.
- Hodnocení nabídek dle ceny, záruky a referencí.
- Návrh smlouvy o dílo.

4.9. REISTAV, s.r.o. – nájemní smlouva (plnění usnesení 49. RM bod 4.36.)
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu částí pozemků parc.č.
2847/6; 2831/2 a 2833/2 v k.ú. Slavkov u Brna se společností REISTAV, s.r.o., sídlem
Slovanská 340, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:26917289 v předloženém znění.

4.10. Leitner, smlouva o převodu komunikace Čelakovského (plnění usnesení 40. RM bod č.
4.24.)
USNESENÍ NEYBLO PŘIJATO

4.11. Technický stav budovy č.p. 126 „Centrum Bonaparte“
Usnesení:
Rada města ukládá komisi pro rozvoj města seznámit se se stavebně technickým stavem
budovy č.p.126 na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna a dát radě města návrh dalšího
možného řešení.

4.12. Žádost o povolení umístění letního posezení před hostincem Černý lev na Palackého
náměstí
Usnesení:
Rada města:
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2. Dává souhlas panu Martinu Žemlovi k užívání veřejného prostranství na Palackého náměstí
před hostincem Černý lev čp. 81 ve Slavkově u Brna k umístění letní zahrádky. Rozměr
zahrádky bude upřesněn po dohodě s IR a TSMS.

4.13. Zvláštní užívání prostranství – ohňostroje
Usnesení:
1) Rada města souhlasí s tím, aby v případě oznámení užívání veřejného prostranství k
odpálení ohňostroje bylo postupováno dle varianty č. 3, tj. zákaz odpalování ohňostrojů na
veřejném prostranství z nemovitostí ve vlastnictví města. Výjimkou jsou akce pořádané
městem Slavkov u Brna.
2) Rada města ukládá odboru IR zapracovat odpalování ohňostroje do příslušné obecně
závazné vyhlášky města.

4.14. Žádost o povolení akcí na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna – PRIMA DEN s
DENÍKEM, Zatočte s elektroodpadem
Usnesení:
Rada města bere výše uvedenou zprávu na vědomí a dává souhlas k užívání veřejného

prostranství na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna v prostoru u fontány za účelem konání
kulturně-propagačních akcí „PRIMA DEN s DENÍKEM“ dne 09.06.2009 a „Zatočte s
elektroodpadem“ dne 22.04.2009.

4.15. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s
Usnesení:
Rada města schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 20.06.2001 s nájemcem GOLF
INVEST AUSTERLITZ, a.s., se sídlem Na golfovém hřišti 1020, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
63495201, v předloženém znění.

4.16. Výkup pozemků v lokalitě Sady Pod Oborou od p. Komárka
Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nedát souhlas s výkupem částí pozemků pod
retenční nádrží parc. č. 3190/1 ostatní plocha a 3190/2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna za
kupní cenu 400,-Kč/m2 a pruhu pozemků pro budoucí komunikaci v šíři 1,5 m při západní
hranici z parc.č. 3189/21 a v sousedství parcel č.3189/4 a 3189/3 v šíři 2,5 m za kupní cenu
600,-Kč/m2 z vlastnictví p.Pavla Komárka.

4.17. Zřízení věcného břemene práva chůze a příjezdu – manž. Szufnarowští
Usnesení:
Rada města nesouhlasí se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy po pozemku města
parc.č. 3191 pro vlastníky pozemku parc.č.3189/1.

4.18. Záměr prodeje pozemku parc.č. 70 ostatní plocha o výměře 279 m2 v k.ú. Slavkov u
Brna
Usnesení:
Rada města ukládá odboru IR předložit záměr k projednání komisi pro rozvoj města.

4.19. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – p. Voňka, Křižanovice
Usnesení:
Rada města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25.11.1998 s nájemcem
p.Petrem Voňkou, v předloženém znění.

4.20. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě – AGRIA, a.s. Nížkovice
Usnesení:
Rada města schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 13.1.2006 s nájemcem AGRIA,
a.s. se sídlem Nížkovice 74, IČ:60699175, v předloženém znění.

4.21. Pronájem dvou částí pozemku parc.č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna – zahrádka č. 35 a
55
Usnesení:
Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy:
1. s paní Květoslavou Nováčkovou na pronájem části pozemku parc.č. 2690/1 orná půda v
k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 (zahrádka č. 35) s ročním nájemným ve výši 112,Kč;
2. s manž. Annou a Pavlem Kaplanovými na pronájem části pozemku parc.č. 2690/1 orná
půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 (zahrádka č. 35) s ročním nájemným ve výši
112,-Kč.

4.22. Záměr prodeje pozemku parc.č. 3004/2 vodní plocha o výměře 42 m2 v k.ú. Slavkov u
Brna
Usnesení:
Rada města dává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3004/2 vodní plocha
o výměře 42 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.

4.23. Prodej pozemku parc.č. 354/16 orná půda o výměře 60 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji pozemku parc. č. 354/16
orná půda o výměře 60 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví pana
Františka Kudy. Kupní cenu ve výši 18.000,-Kč a náklady spojené s prodejem (správní
poplatek 500,-Kč za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní
smlouvy.

4.24. 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:
Rada města ukládá odboru IR předložit záměr k projednání komisi pro rozvoj města.

4.25. Vyjádření k výstavbě fotovoltaické elektrárny (dále FVE) společnosti M plus, v areálu
bývalého cukrovaru
Usnesení:
1) Rada města souhlasí s výstavbou FVE, kterou bude realizovat společnost M plus, s.r.o v
areálu bývalého cukrovaru.
2) Rada města nesouhlasí s vedením elektrické přípojky přes pozemky města parc. č. 2733/4 a
2737/1.

4.26. Vyklizení pozemků u synagogy

Usnesení:
Rada města ukládá funkcionářům města a řediteli TSMS projednat s p. Pavlem Čáslavou jeho
žádost o vyklizení pozemků u synagogy.

4.27. Kauce – užívání veřejného prostranství
Usnesení:
Rada města schvaluje vybírání kaucí při užívání veřejného prostranství, svěřuje uzavírání
smluv o kauci podle předloženého vzoru odboru IR a ukládá Technickým službám města
Slavkova u Brna průběžně kontrolovat stav veřejných prostranství, při skončení jejich užívání
přebírat veřejná prostranství zpět, a neprodleně vyčíslovat, sdělovat a dokladovat odboru IR
případnou škodu způsobenou uživatelem veřejného prostranství.

4.28. Informace – dosadba aleje v lokalitě Nad Oborou
Usnesení:
Rada města bere výše uvedenou informaci na vědomí.

4.29. Oblastní charita Hodonín – finanční příspěvek na rok 2009 a výpověď smlouvy
Usnesení:
1. Rada města schvaluje podání výpovědi Oblastní charitě Hodonín v souladu s článkem IV.
bodem „Smlouvy o zajištění pečovatelské služby ve městě Slavkov u Brna“ uzavřené dne
2.5.2007.
2. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Hodonín na provoz
Charitní sociálně-právní poradny v roce 2009 ve výši 30.000 Kč.
3. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Hodonín na
zajištění pečovatelské služby občanům Slavkova u Brna v roce 2009 ve výši 370.000 Kč
formou dodatku k uzavřené smlouvě.
4. Rada města souhlasí se způsobem zajišťování pečovatelské služby ve městě v roce 2010.

4.30. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na humanitární účely z rozpočtu města v roce
2009
Usnesení:
1. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Lince důvěry Hodonín z položky
rozpočtu města určené na humanitární účely v roce 2009 .
2. Rada města schvaluje pokračovat ve školním roce 2009/2010 v programu Adopce afrických
dětí, projekt pomoci na dálku a za tím účelem poskytnout Vysokoškolským humanistům
finanční příspěvek z položky určené na humanitární účely v roce 2009 ve výši 7.500 Kč po
oznámení, že byl Ousmane Conté přijat k dalšímu studiu na college. ¨

4.31. Zápis Komise pro sport a volný čas

Usnesení:
Rada města bere zápis č. 1/2009, č. 2/2009 a č. 3/2009 z jednání Komise pro sport a volný čas
na vědomí.

4.32. Zápis komise kulturní
Usnesení:
Rada města bere zápis č. 1/2009 z jednání komise kulturní na vědomí.

4.33. Nabídka znělky pro město
Usnesení:
Rada města neakceptuje nabídku na zkomponování znělky pro město Slavkov u Brna.

4.34. Žádost ZUŠ Františka France o zvýhodněný nájem v sále Společenského centra
Bonaparte
Usnesení:
Rada města po projednání zprávy „Žádost ZUŠ Františka France o zvýhodněný nájem v sále
Společenského centra Bonaparte“ schvaluje zařazení vystoupení tanečního oboru ZUŠ
Františka France ve Slavkově u Brna v termínu 13.5.2009 mezi akce se zvýhodněným
nájmem prostor v Centru Bonaparte.

4.35. Přehled hlavních úkolů na rok 2009
Usnesení:
Rada města bere přehled hlavních úkolů na rok 2009 na vědomí.

4.36. Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna ze 49. schůze RM dne 09.03.2009
Usnesení:
Rada města bere vyhovuje žádosti AK Austerlitz Slavkov o povolení uspořádat závody
automobilů do vrchu ve dnech 25.4.-26.4.2009.

4.37. Poděkování za převzetí záštity nad soutěžní výstavou drobných zvířat
Usnesení:
Rada města bere poděkování na vědomí.

4.38. Rámcová smlouva PNO Consultants s.r.o

Usnesení:
Rada města pověřuje funkcionáře města jednat s firmou PNO Consultants s.r.o. o zpřesnění
podmínek rámcové smlouvy o zpracovávání grantových projektů.

4.39. Výběr dodavatele stavby „Oprava střechy budovy radnice č.p. 65-II. etapa“
Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na „Opravu střechy budovy radnice č.p. 65 –
II. etapa“ s firmou STŘECHY – 1. Slezská s.r.o., Svatopetrská 7, 617 00 Brno, IČ 253 40 689
za cenu 1.205.017 Kč.

Ostatní:

5.1. Poděkování Moravského rybářského svazu, o.s. MO Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města bere na vědomí poděkování Moravského rybářského svazu, o.s. MO Slavkov u
Brna za poskytnuté sponzorské dary a podporu při pořádání akcí.

