
Usnesení z  47. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 02.02.2009 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. - 46. schůze RM z období 2006-2010  

   

Usnesení: 
1) Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM ve Slavkově u Brna s tím, že 
• považuje za splněné body: 
4.17. z 43. schůze RM – 24.11.2008 
4.6. z 44. schůze RM – 1.12.2008 
2.4. z XL. schůze MRM – 15.12.2008  
5.1.1., 2.1.2., 5.1.3., 4.9. z 45. schůze RM – 05.01.2009 
4.1., 4.8., 4.9., 4.13., 4.15., 4.18., 4.22. z 46. schůze RM – 19.01.2009 
• vypustit ze sledování: 
4.19.1. z 34. schůze RM – 25.6.2008 
• další úkoly trvají.  

2) Rada města ukládá řediteli ZS-A předložit zprávu k dlouhodobému úkolu „získávat zdroje 
na financování napoleonské expozice (návštěvnost, náklady, dary, další etapa) a k úkolu k 
bodu 3.24. z 36. schůze RM.  

3) Rada města ukládá řediteli TSMS předložit zprávu k úkolu k bodu 4.4.1. z 29. schůze RM 
(rozsah terénních úprav, alternativní řešení, náklady, účel).  

4) Rada města ukládá MěÚ předložit návrh řešení k úkolu k bodu 5.4. z 38. schůze RM na 
nejbližší řádnou schůzi rady města.  

 
4.32. Smlouvy Zelnice-dodatek  

   

Usnesení: 
Rada města ukládá funkcionářům města jednat s firmou KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., 
ve ve věcech: výše smluvní pokuty a výše bankovní záruky.  T: 5.2.2009  

 
4.1. Smlouvy Zelnice – plánovací smlouva  

   

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření předložené smlouvy o 
spolupráci a budoucích převodech infrastruktury mezi městem a obchodní společností 
KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 849/15, PSČ 639 00, IČ: 
49436589.  



 
3.1. Návrh programu rozvoje města  

   

Usnesení: 
Rada města ukládá MěÚ uvést termíny realizace u jednotlivých akcí v roce 2009 a předložit 
takto doplněnou zprávu na 49. schůzi rady města dne 2.3.2009.  

   

3.2. Zpráva o činnosti komise rady města pro regeneraci městské památkové zóny ve 
Slavkově u Brna za rok 2008  

   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí. Odvolává členku 
komise Ing. Jarmilu Pechovou a jmenuje novou členkou komise rady města pro regeneraci 
městské památkové zóny vedoucí odboru BTH  Bc. Jitku Linhartovou.  

 
4.2. Žádost církví o příspěvek na opravy nemovitostí na území města Slavkova u Brna  

   

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí s poskytnutím  příspěvku z položky č. 33 rozpočtu města na opravu 
církevních objektů na území města pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické v 
Heršpicích, Heršpice 117, ve výši 23.000 Kč na opravu modlitebny na ulici Főgnerova ve 
Slavkově u Brna 
2. Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku z položky č. 33 rozpočtu města na opravu 
církevních objektů na území města pro Náboženskou obec Církve československou husitskou 
ve Slavkově u Brna, farní úřad Jiráskova 959, Slavkov u Brna, v celkové výši 50.000 Kč na 
renovaci sochy Mistra Jana Husa a na opravu modlitebny na ulici Jiráskova  959 ve Slavkově 
u Brna.  

 
4.3.  Zpráva o průběhu přípravy realizace protipovodňových úprav II. etapa a návrh na 
rozpočtové opatření zajišťující projektovou přípravu akce  

   

Usnesení: 
Rada města výše uvedenou zprávu bere na vědomí a ukládá městskému úřadu připravit návrh 
na rozpočtové opatření na krytí nákladů na přepracování dokumentace pro stavební povolení a 
zpracování tendrové dokumentace na akci „Povodňová ochrana města“, za cenu na 
přepracování dokumentace pro stavební povolení  ve výši 113.050 Kč včetně DPH a na 
zpracování tendrové dokumentace ve výši  351.050 Kč včetně DPH.  T: 5.2.2009  



 
4.4. Výběr lokality pro novou MŠ  

   

Usnesení: 
Rada města ukládá funkcionářům města a MěÚ projednat záměr výstavby nové budovy 
mateřské školy v lokalitě Polní s dotčenými orgány státní správy a se správci sítí. T: 2.3.2009  

 
4.5.  Regiontour 2009 – informace  

   

Usnesení: 
Rada města bere informaci o účasti na veletrhu Regiontour 2009 na vědomí.  

 
4.6. Vyjádření odboru ŽP ke zprávám vedení Zámku Slavkov-Austerlitz projednávaným na 
46. schůzi RM dne 19.1.2009 vedenými pod body 4.4. a 4.5.  

   

Usnesení: 
Rada města bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá řediteli ZS-A předložit závazné 
stanovisko odboru kultury JMK k oběma záměrům před projednáváním úprav rozpočtu pro 
rok 2009.  

   

4.7.  Přijďte poznat víc – Slavkov-Austerlitz  

   

Usnesení:  
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje uzavření Smlouvy o 
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod na projekt 
,,Přijďte poznat víc – Slavkov – Austerlitz“.  

 
4.8. Podnájmy  

   

Usnesení:     
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá právníkovi města předložit radě  
města možnosti zamezení neoprávněných podnájmů.  

 
4.9. Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou  



   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č.4/2002, která byla uzavřena dne 
1.3.2002 mezi městem Slavkov u Brna, Palackého nám 65, IČ:00292311 a panem Jindřichem 
Kotvrdou, dohodou k datu 31.1.2009.  

 
4.10.  Přidělení krizového bytu – byt č.62 v DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna  

 USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO            

   

4.11. Privatizace bytů na Sídlišti Nádražní  

   

Usnesení: 
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapracování podnětu petičního výboru 
do čl.III odst.3 Pravidel pro prodej bytů na sídlišti Nádražní 1153-1158 v následujícím znění:.  
„Lhůta pro přijetí nabídky je 12 měsíců od jejího doručení nájemci. V této lhůtě nájemce 
prokazatelným způsobem písemně potvrdí přijetí nabídky a současně sdělí následující údaje 
nezbytné pro sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva k převáděnému 
bytu pro kupujícího do katastru nemovitostí – jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého 
bydliště, případně i adresu doručovací, je-li tato odlišná od adresy trvalého bydliště.“ 
2.  Rada města bere na vědomí předložené náklady na revitalizaci a výši nájemného v bytech 
na sídlišti Nádražní 1155 –1156.  

 
4.12. Revitalizace bytových domů v Sídlišti Nádražní č.p. 1153-4 – komíny  

   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s optimalizací komínových těles na bytových domech v sídlišti Nádražní 
č.p.1153-4 při zachování jejich funkčnosti pro budoucí možné odkouření plynových kotlů 
nebo kuchyňských odsávačů. Náklady spojené s optimalizací komínových těles nebudou 
hrazeny z prostředků města.  

   

 
4.13. Žádost o pronájem pozemku parc.č. 2847/6, 2831 a 2833 za účelem výstavby 
parkovacích stání  

   



Usnesení: 
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části parc.č. 2847/6, 2831, 2833 v k.ú. 
Slavkov u Brna.  

 
4.14. Komise pro rozvoj města  

   

Usnesení: 
Rada města:  
1. Jmenuje členy komise pro rozvoj města v tomto složení: 
Ing. arch. Antonín Havlíček, Ing. Jan Reichl, pan Jan Hudec,  Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. 
Pavel  Galata, Ing. Jiří Černý, Ing. Petr Lokaj, Ing. Antonín Světlík, Ing. Vítězslav Vozdecký. 
2. Pověřuje Ing. Petra Lokaje zajišťováním činnosti komise, řízením jejích jednání a 
informováním rady města o její práci. 
3. Doplňuje náplň komise pro rozvoj města stanovenou usnesením 46. schůze RM bod 4.10.2 
takto: 
-  Konzultace při tvorbě územního plánu města.  

 
4.15. Víceúčelový sál ZUŠ Fr. France  

   

Usnesení:  
Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá odboru IR seznámit s uvedeným záměrem 
zastupitelstvo města na jeho řádném zasedání.  

 
4.16. Dny Slavkova a Svatourbanské hody 2009 – hostování lunaparku  

   

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  
2. Souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí provozovatele Vlastislava Schulze, Dufkovo 
nábř. 16, 619 00 Brno, IČ 10546405 v aleji ulice Kaunicova ve Slavkově u Brna při Dnech 
Slavkova a Svatourbanských hodech v květnu 2009.  
3. Ukládá právníkovi města připravit smlouvu, ve které bude obsažena kauce, parkování 
nákladních automobilů a podrobné podmínky stanovené odborem IR.  

 
4.17. Nabytí pozemku parc.č. 352/6 v k.ú. Slavkov u Brna od Jihomoravského kraje  

   

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí pozemku parc.č. 352/6 



vodní  plocha o výměře 2188 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo nám.449/3, Brno  do vlastnictví města Slavkov u Brna formou bezúplatného 
převodu.  

 
4.18. Záměr prodeje pozemku parc.č. 2733/4 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna – doplnění  

   

Usnesení: 
Rada města dává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2733/4 ostatní 
plocha  o výměře 1307 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.  

4.19. Veřejnoprávní smlouvy – Městská policie  

   

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

 
4.20. Žádost SK Slavkov u Brna  

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  

 
4.21. Návrh na poskytnutí finančních příspěvků na humanitární účely z rozpočtu města v r. 
2009  

   

Usnesení: 
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z položky č. 98 rozpočtu města určené 
na humanitární účely v roce 2009 v následující výši a v termínech v závislosti na době konání 
akcí: 
Svazu Diabetiků  ve výši 17.100,- Kč: 
- na přednáškovou činnost       5.000,- Kč 3/2009 
- na Dia výstavu                4.800,- Kč  9/2009  

- pravidelné cvičení pro diabetiky a seniory  4.300,- Kč 3/2009                  

- cestovné na ozdravný pobyt v Luhačovicích  3.000,- Kč  4/2009 
ZO Svazu tělesně postižených Slavkov u Brna 
na úhradu nákladů spojených s dopravou na rekondiční pobyt v Beskydech  částku:  
5.800,- Kč  5/2009  

 
4.22. Průběžné plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna v roce 
2008  



   

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města 
Slavkova u Brna v roce 2008 a předkládá ji k projednání zastupitelstvu města.  

   

4.23. Výše částek sociálního fondu na rok 2009  

   

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy schvaluje navrhovanou úpravu částek ročního 
příspěvku ze sociálního fondu na dovolenou pro MěÚ a pro městskou policii a schvaluje 
příslušnou úpravu rozpočtu sociálního fondu na rok 2009 v intencích předložené zprávy.  

   

4.24. Návrh spolupráce v rámci realizace projektu „Objavenie regionálneho kulturneho 
dedičstva“  

   

Usnesení: 
1) Rada města schvaluje návrh Prehlásenie obcí o partnerství a spolupráci s mestom Rousínov 
na projekte „Objavenie regionálneho kultúrneho dedičstva“ a uzavření smlouvy o partnerství 
a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu. 
2) Rada města souhlasí s objednáním 1.000 ks map v rámci uvedeného projektu za cenu 5 
Kč/ks.  

   

   

4.25. Městský ples 2010  

   

Usnesení: 
Rada města: 
1) souhlasí s pořádáním 6. městského plesu v prostorách Centra Bonaparte dne 9.1.2010 a 
souhlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci, 
2) schvaluje uzavření smlouvy o hudební produkci s hudebním souborem Panorama 
zastoupeným PhDr. Ivo Klenkem, bytem A.B.Svojsíka 59, Vyškov.  

 
4.26. Žádost o zápis změny v rejstříku škol – změna ředitele ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, 
okres Vyškov  



   

Usnesení: 
Rada města v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
schvaluje podání  žádosti o zápis změny v rejstříku škol z důvodu nástupu Mgr. Jiřího Půčka 
do funkce ředitele ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov ke dni 1. 2. 2009.  

 
4.28. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev  

   

Usnesení: 
1. Rada města po projednání výše uvedené zprávy doporučuje zastupitelstvu města stanovit 
výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Slavkova u Brna pro rok 2009 v 
souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb., takto: 
- člen rady města 2.570,- Kč 
- předseda výboru 1.560,- Kč 
- předseda komise 1.560,- Kč 
- člen komise rady 0,- Kč 
- člen výboru 0,- Kč 
- člen zastupitelstva města 660,- Kč. 
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města v případě souběhu funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva stanovit odměny takto:  
- člen rady města a současně předseda výboru nebo komise  4.130,- Kč 
- člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise  2.220,- Kč.  

 
4.29. Program 8. mimořádného zasedání zastupitelstva města Slavkova u Brna  

   

Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje program 8. mimořádného zasedání 
zastupitelstva města v upraveném znění.  

 
4.30. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ – žádost občanského sdružení LUNGTA  

   

Usnesení: 
Rada města nesouhlasí se zapojením města do kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením 
tibetské vlajky na budovu městského úřadu.  

   



 
4.33. Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení: 
„Propagace a mediální prezentace města Slavkov u Brna“  

   

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na služby v 
otevřeném řízení na akci „Propagace a mediální prezentace města Slavkov u Brna“ a 
schvaluje vybraného uchazeče - společnost Break Point Communications s.r.o., Drnovice 746, 
683 04 Drnovice.   

 
4.31. Žádost o příspěvek  na DVD – „Pocta Domenicu Martinellimu“  

   

Usnesení: 
Rada města žádá pí Magdalenu Dvořákovou o předložení zpracovaného výsledného produktu.  

 
Ostatní :  

   

5.1. Poděkování za městskou zabíjačku  

   

Usnesení: 
Rada města vyslovuje poděkování společnosti Rostěnice a.s., TSMS a manželům Durkovým 
za přípravu a průběh 3. městské zabíjačky.  

 
5.2. Žádost o slevu na pronájem sálu ve Společenském domě na Sportovní ples  

   

Usnesení: 
Rada města souhlasí se zařazením Sportovního plesu mezi akce se zvýhodněným nájmem.  

 


