
Usnesení z 48. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 16.02.2009 v 15:00 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

   

3.2. Zpráva o činnosti TSMS v roce 2008 a připravenost na rok 2009  

Usnesení: 
Rada města po projednání Zprávy o činnosti TSMS v roce 2008 a připravenosti na rok 2009 
bere tuto na vědomí a vyslovuje kolektivu TSMS poděkování.  

 
3.3 Návrh závěrečného účtu Města Slavkova u Brna za rok 2008  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá a ukládá FO zprávu dopracovat.  

 
3.4. Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za rok 2008  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá a ukládá FO zprávu dopracovat.  

 
3.5. Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za rok 2008  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací 
za rok 2008“ bere její obsah na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města:  

1) schválit kladné výsledky hospodaření školských PO zřízených Městem Slavkovem u Brna 
vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky z podnikatelské 
činnosti za rok 2008 a nepožadovat vrácení ušetřených prostředků z hlavní činnosti (kladných 
výsledků hospodaření PO) a odvod kladných výsledků hospodaření z podnikatelské činností 
organizací do rozpočtu města, 
2) schválit rozbory hospodaření školských PO za rok 2008,   
3) přidělit výsledek hospodaření DDM za rok 2008 v plné výši 7.324,56 Kč do rezervního 
fondu organizace, 
4) přidělit výsledek hospodaření ZUŠ Františka France za rok 2008 v plné výši 135.861,66 Kč 
do rezervního fondu organizace, 
5) přidělit výsledek hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2008 v plné výši 115.496,85 Kč do 
rezervního fondu, 
6) přidělit výsledek hospodaření MŠ Zvídálek za rok 2008 ve výši 10.000,-Kč do fondu 
odměn a 46.928,12 Kč do rezervního fondu.  

 
3.6.  Schválení rozpočtů školských příspěvkových organizací, návrh stanovení závazných 
ukazatelů pro PO a odpisové plány pro rok 2009  



Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Schválení rozpočtů školských příspěvkových organizací, 
návrh stanovení závazných ukazatelů pro PO a odpisové plány pro rok 2009“ bere tuto zprávu 
na vědomí a:  

1) Schvaluje rozpočty školských PO města Slavkova u Brna pro rok 2009 v předloženém 
znění  s následující výší příspěvku od zřizovatele: 
 Příspěvek 
od zřizovatele Schválený rozpočet 2009 
Hlavní činnost Schválený rozpočet 2009 
Doplňková činnost 
MŠ Zvídálek 1.080.000 Kč 2.610.000 Kč 75.000 Kč 
ZŠ Tyršova 1.561.000 Kč 2.186.000 Kč 165.000 Kč 
ZUŠ Františka France 360.000 Kč 1.368.000 Kč 0 Kč 
DDM 180.000 Kč 910.000 Kč 0 Kč  

   

2) Schvaluje čerpání fondů školských PO v předloženém znění: 
ZŠ Tyršova Rezervní fond 200.000 Kč spoluúčast k účelové dotaci z rozpočtu zřizovatele 
podlahy v učebnách Dě, Vv, Ze 
ZŠ Tyršova Rezervní fond 200.000 Kč lavice, židličky a nábytek do tříd 
ZŠ Tyršova Fond reprodukce majetku 60.000 Kč kopírka 
MŠ Zvídálek Rezervní fond 160.000 Kč dokrytí FRIM – konvektomat 
MŠ Zvídálek Fond reprodukce majetku 100.000 Kč konvektomat 
DDM Rezervní fond 10.000 Kč čerpání sponzorského daru 
DDM Rezervní fond 12.000 Kč cvičení rodičů s dětmi  

   

3) Schvaluje odpisové plány ZŠ Tyršova a ZUŠ Františka France pro rok 2009 v předloženém 
znění, bez  odvodu do rozpočtu zřizovatele v roce 2009.  

4) Stanovuje závazné ukazatele pro PO s delegováním pravomocí pro PO v oblasti jejich 
finančního hospodaření a realizací rozpočtových opatření vlastního rozpočtu v roce 2009.  

 
3.7. Návrh závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací – TSMS a Zámek 
Slavkov – Austerlitz za rok 2008  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Města 
Slavkova u Brna za rok 2008“ bere její obsah na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města :  

1) schválit kladné výsledky hospodaření PO zřízených Městem Slavkovem u Brna – TSMS a 
ZS-A vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky z 
podnikatelské činnosti za rok 2008 a nepožadovat vrácení ušetřených prostředků z hlavní 
činnosti (kladných výsledků hospodaření PO) a odvod kladných výsledků hospodaření z 
podnikatelské činnosti organizací do rozpočtu města, 
2) schválit závěrečný účet hospodaření uvedených  PO za rok 2008,  



3) přidělit výsledek hospodaření TSMS za rok 2008 v plné výši 632.750,33 Kč do rezervního 
fondu, 
4) přidělit výsledek hospodaření ZS-A za rok 2008 ve výši  128.924 Kč do rezervního fondu.   

 
3.8.  Návrh rozpočtů neškolských PO, návrh stanovení závazných ukazatelů pro PO pro rok 
2009  

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy „Návrh stanovení závazných ukazatelů pro PO pro rok 
2009“ bere tuto na vědomí a: 
1) Schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města Slavkova u Brna pro rok 2009 s 
následující výší příspěvku od zřizovatele: 
Název organizace Příspěvek na provoz Schválený rozpočet 2009 
Hlavní činnost Schválený rozpočet 2009 
Doplňková činnost - zisk 
TSMS 12.065.000 Kč 14.816.000 Kč 173.000 Kč 
ZS-A 6.854.000 Kč 11.719.000 Kč 103.000 Kč  

2) Schvaluje čerpání fondů organizací v předloženém znění: 
TSMS  Fond rezervní 185.000 Kč Nájem  automobilu Renault 
ZS-A Fond reprodukce majetku 200.000 Kč Opravy a údržba 
ZS-A Fond rezervní 300.000 Kč Posílení provozního rozpočtu   
3) Schvaluje odpisové plány PO pro rok 2009 u TSMS ve výši 249.996 Kč s odvodem do 
rozpočtu zřizovatele v plné výši a u ZS-A ve výši 447.448 Kč s odvodem do rozpočtu 
zřizovatele ve výši 272.246 Kč.  
4) Stanovuje závazné ukazatele a limity pro PO s delegováním pravomocí pro PO v oblasti 
jejich finančního hospodaření a realizací rozpočtových opatření vlastního rozpočtu v roce 
2009.  

 
4.1. Návrh na RO č. 2/2009  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města 
ke schválení : 
RO č.2 – výsledky hospodaření města: 
Příjmy: 
- zvýšení položky č.44     –  výsledek hospodaření hlavní činnosti v hodnotě 1.502.000 Kč 
- zvýšení položky č.55     –  výsledek hospodaření podnikatelské činnosti v hodnotě 1.590.000 
Kč. 
- zařazení nové položky  –  příjmy od obcí na zajištění úkolů v oblasti požární ochrany ve výši 
81.000 Kč     
Výdaje:  
- zvýšení položky orj. 15    –   Městská policie ve výši 11.000 Kč 
- zvýšení položky č. 40     –    finanční vypořádání ve výši 826.000 Kč    
- zvýšení položky rezerva   –  ve výši 665.000 Kč 
- zvýšení položky orj. 8      –   bytové a tepelné hospodářství ve výši  1.150.000 Kč 
- zvýšení položky č. 94      –    výkupy pozemků ve výši 393.000 Kč 
- zvýšení položky č. 63      –    převod HV VHČ 2008 – Zelnice - uložení do fondu ve výši 



47.000 Kč  
- zvýšení položky č. 36 –    leasing zásahový automobil pro SDH ve výši 81.000 Kč  

   

4.4. Ukončení nájemní smlouvy se společností AG REAL, spol. s.r.o. Znojmo  

Usnesení: 
1) Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy se společností AG REAL, spol. s r.o., 
Dvořákova 21, 669 02 Znojmo, IČ 60714271 na pronájem části pozemku p.č. 954 v k.ú. 
Slavkov u Brna o velikosti 9 m2 formou odstoupení od smlouvy z důvodu neplacení 
nájemného. 
2) Rada města ukládá funkcionářům města a MěÚ jednat s novým vlastníkem nemovitosti o 
odstranění vstupu nebo novém pronájmu.  

   

4.5.  Zápis z jednání komise pro rozvoj města  

Usnesení: 
Rada města  bere zápis č. 1/2009 z jednání komise pro rozvoj města na vědomí.  

 
4.6. Vstupní dveře do bytů Nádražní 1155-56  

Usnesení: 
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a souhlasí s postupnou výměnou vstupních 
dveří v bytovém domě Nádražní  č.p.1155 – 6, Slavkov u Brna,  dle doporučení odboru BTH.  

   

 
4.7. Zahájení výběrového řízení na projektanta dopravních staveb  

Usnesení: 
Rada města  
1. Souhlasí s vypsáním výběrového řízení na poskytovatele projektové dokumentace 
dopravních staveb. 
2. Souhlasí s následujícím okruhem zájemců vyzvaných k podání nabídky: 
1/ Ing. Beránek Stanislav, Ježkov 18, 664 44 Ořechov, IČ: 114 85 833, 
2/ ARGEMA spol. s r.o., Lužná 49, 617 00 Brno, IČ: 449 61 049, 
3/ PROJEKCE PSB a.s., Kounicova 41, 602 00 Brno, IČ: 255 00 139, 
4/ Ing. Lenka Hrubá, Oblá 34, 634 00 Brno, IČ: 409 75 258. 
3. Souhlasí s následujícím složením komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
členové: Ing. Jiří Doležel, Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Dagmar Janebová, pan Radoslav 
Lánský, Ing. Petr Lokaj, 
náhradníci: Mgr. Jiří Půček, Ing. Jan Reichl, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Miroslav Zavadil.  

 
4.8. Garáže pro sanitní vozy ZZS JMK  



Usnesení: 
Rada města: 
1. Ukládá odboru FO na příští jednání rady města připravit návrh rozpočtového opatření na 
rekonstrukci a modernizaci prostor pro nové zázemí Zdravotní záchranné služby JMK ve výši 
750.000 Kč. 
2. Ukládá odboru IR předložit na další jednání rady města návrh smlouvy s Ing. Miroslavem 
Rysem na provedení projektových prací na akci rekonstrukce a modernizace prostor pro nové 
zázemí Zdravotní záchranné služby JMK . 
3. Ukládá odboru BTH vypovědět  nájemní smlouvu s nájemcem garáže č.4, panem Markem 
Břeněm a vypovědět nájemní smlouvu s nájemcem garáže č.5, panem  Milanem Havlíkem k 
datu 1.3.2009. 
4. Ukládá odboru BTH předložit návrh dodatku nájemní smlouvy se společností SANIT-K, 
s.r.o., Rybníček 1, Vyškov, PSČ 682 01, se zapracovanou změnou v určení pronajímaných 
prostor.  

 
4.9. Zámek – rozvody NN a vody pod nádvořím  

Usnesení: 
1) Rada města ukládá odboru FO na příští jednání rady města připravit návrh rozpočtového 
opatření na provedení rozvodů NN a vody ve výši 500.000 Kč. 
2) Rada města ukládá řediteli ZS-A předložit položkový rozpočet na výše uvedený záměr ve 
variantách (2,5 mil. Kč; 1,2 mil. Kč; 0,5 mil. Kč).  

 
3.1. ZS-A - výroční zpráva za rok 2008  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

 
4.2.  Zateplení stropů kanceláří ve 3. NP Zámek Slavkov .- Austerlitz – žádost o mimořádný 
účelový příspěvek, doplnění podkladů k žádosti  

Usnesení:  
Rada města předkládá MěÚ návrh na projednání mimořádného účelového příspěvku pro ZS-A 
na zateplení stropů ve 3. NP zámku ve výši 200.000,- Kč při přípravě RO č.3/09.  

 
4.3. Oprava střechy kina – žádost o mimořádný účelový příspěvek  

Usnesení:     
Rada města předkládá MěÚ návrh na projednání mimořádného účelového příspěvku pro ZS-A 
na opravu střech kina ve výši 116.809,- Kč.  

 
4.10. Výzvy k operačním programům, přeshraniční spolupráce, dotace JMK  

Usnesení:  
Rada města bere zprávu na vědomí.  



 
4.11. Možnost zamezení neoprávněných podnájmů  

Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí.  

 
4.12. Žádost o výměnu bytů v Domě s pečovatelskou službou, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s výměnou bytů dle žádosti pana Františka Bočka. Dosud užívaný byt 
panem Františkem Bočkem – číslo 16 (Polní 1444, Slavkov u Brna) o velikosti 2+1 bude 
vyklizen a zpět vrácen pronajímateli. Následně bude uzavřena nová nájemní smlouva na 
pronájem bytu č. 52 (garsoniéra, na ulici Polní 1444, Slavkov u Brna) na dobu neurčitou. 
Uvolněný byt č. 16 bude nabídnut k pronájmu dalšímu z uchazečů dle pořadí v evidenci 
žadatelů o pronájem bytu v DPS.  

 
4.13. Plnění usnesení z 38. schůze RM vedené pod bodem 5.4. ze dne 1.9.2008  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.   

 
4.14. Poradna pro rodinu (RP) – uzavření smlouvy na rok 2009  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o podmínkách poskytování služeb poradnou pro 
rodinu, manželství a mezilidské  vztahy“ v roce 2009 s Centrem sociálních služeb Vyškov, 
o.p.s. v předloženém znění.  

 
4.15. Dotace z rozpočtu města na rok 2009 Centru denních služeb Pohoda, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1) Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku Rodinné pohodě, o.s., Vyškov z rozpočtu města 
na rok 2009 ( ř. 103),  na zajištění provozu „Centra denních služeb Pohoda, Slavkov u Brna“ 
ve výši 30.000 Kč.  
2) Rada města neschvaluje poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla určeného 
na svoz klientů do zařízení.  

   

   

4.16. Parkování při svatebních obřadech  

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  



 
4.17. Československá napoleonská společnost Brno – žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí žádost od Československé napoleonské společnosti Brno a 
souhlasí s poskytnutím příspěvku pro projekt publikace „Průvodce po slavkovském bojišti“ ve 
výši  5.000 Kč.  

 
4.18. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně - žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
města Slavkova  

Usnesení: 
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Muzejní a vlastivědné společnosti 
v Brně.  

 
2)   Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 74. schůze RM z období 2002-2006 a 
z 1. - 47. 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: 
3.28. z 35. schůze RM – 21.7.2008 
4.18.3. z 44. schůze RM – 1.12.2008 
4.4., 4.5., 4.6., 4.17., 4.19., 5.3. z 46. schůze RM – 19.01.2009 
2.2., 2.4., 4.32., 4.1., 4.3., 4.8., 4.13., 4.17., 4.18., 4.25., 4.26., 4.28. z 47. schůze RM – 
02.02.2009 
2.1., 2.2.1. z XLII. schůze MRM – 05.02.2009 
• vypustit ze sledování: 
4.14. z 46. schůze RM – 19.01.2009 
• další úkoly trvají.  

 

 


