
Usnesení z 46. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 19.1.2009 ve 14:30 
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. - 44. 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: 
4.6. z 29. schůze RM – 15.04.2008 
4.14. z 41. schůze RM – 23.10.2008 
4.4. z 43. schůze RM – 24.11.2008 
2.12., 2.14. z XL. schůze MRM – 15.12.2008  
4.7., 4.6., 4.8., 5.2. z 45. schůze RM – 05.01.2009 
• vypouští ze sledování:  
4.11. z 44. schůze RM – 1.12.2008 
• další úkoly trvají.  

 
3.1. Zpráva o činnosti bytové komise v roce 2009  

   

Usnesení: 
Rada města bere zprávu o činnosti bytové komise na vědomí.  

 
4.1. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na projekt z ROP JV – marketing  

   

Usnesení: 
Rada města předkládá smlouvu o poskytnutí dotace na akci: „Přijďte poznat víc Slavkov – 
Austerlitz“  MěÚ k vyjádření.  

 
4.2. Výsledky hospodaření k 31.12.2008 – předběžný výsledek  

   

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření k 31.12.2008 příspěvkové 
organizace Zámek Slavkov - Austerlitz .  

 
4.3.  Ceník služeb a otevírací doba na rok 2009  



   

Usnesení: 
1) Rada města schvaluje ceník služeb, komerčních a nekomerčních pronájmů včetně 
souvisejících pravidel a otevírací dobu, poskytovaných příspěvkovou organizací ZÁMEK 
SLAVKOV - AUSTERLITZ na rok 2009 v předloženém znění. 
2) Rada města stanovuje pravomoc řediteli ZÁMKU SLAVKOV – AUSTERLITZ k realizaci 
úprav ceníku pro standardní prohlídkové aktivity a výstavy a ke sjednávání individuálních 
smluvních cen pro krátkodobé pronájmy a kulturní akce.  

 
4.4. Havárie dvoukřídlých dveří z parku do salla terreny Zámek Slavkov-Austerlitz – žádost o 
mimořádný účelový příspěvek  

   

Usnesení: 
Rada města ukládá MěÚ uplatnit předložený požadavek při úpravě rozpočtu města pro rok 
2009.  

 
4.5.  Zateplení stropů kanceláří ve 3. NP Zámek Slavkov-Austerlitz – žádost o mimořádný 
účelový příspěvek  

   

Usnesení: 
Rada města ukládá MěÚ uplatnit předložený požadavek při úpravě rozpočtu města pro rok 
2009.  

 
4.6. ROP Zámek – smlouva na provedení záchranného archeologického průzkumu  

   

Usnesení: 
Rada města  
1. Souhlasí s uzavřením smlouvy s Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná 
výzkumná instituce, Kaloudova 30, 614 00 Brno na provedení záchranného archeologického 
výzkumu na akci: „Přístupová komunikace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz“. 
2. Souhlasí se zajištěním finančního krytí dle smluvních podmínek z neuznatelných nákladů, 
které byly schváleny zastupitelstvem města pro danou akci.  

 
4.7.  Projekt – propagace Slavkova – harmonogram hodnocení veřejné zakázky  

   

Usnesení:  
Rada města souhlasí s návrhem harmonogramu hodnocení veřejné zakázky na dodavatele 



služeb k projektu „Přijďte poznat víc – Slavkov – Austerlitz“ navržené Regionální 
poradenskou agenturou, s.r.o. a schvaluje následující složení komisí:  

Členové komise pro otevírání obálek: 
1. Ing. Barbara Macháčková 
2. Mgr. Bohuslav Fiala 
3. JUDr. Radomír Salvet – zástupce RPA  

Členové komise pro hodnocení nabídek: 
1. Mgr. Michaela Kavková 
2. Ing. Jiří Doležel 
3. Mgr. Vladimír Soukop 
4. JUDr. Radomír Salvet – zástupce RPA 
5. Ing. Jan Ševčík – ředitel RPA  

 
4.8. Revitalizace polikliniky – dodatek ke smlouvě o dílo  

   

Usnesení:     
Rada města  
1. Souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 52008 na akci: 
„Revitalizace polikliniky – I.etapa“ se společností REISTAV s.r.o., Slovanská č.p.340, 684 01 
Slavkov u Brna se zapracováním doby dokončení díla v interiérech do 30.9.2009 a v 
exteriérech do 30.11.2009. 
2. Souhlasí s čerpáním prostředků z VHČ na zajištění stěhování v rámci stavebních úprav v 
intencích předložené zprávy.  

4.9. Dohoda o určení doby užívání komunikace  

   

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předložené dohody o určení doby užívání komunikace mezi 
městem a společností M plus, s.r.o., se sídlem Praha 10, 28. pluku 9/624, IČ: 26228921.  

 
4.10.  Ustanovení komise pro rozvoj města  

   

Usnesení: 
Rada města: 
1. Zřizuje komisi pro rozvoj města 
2.    Stanovuje náplň komise pro rozvoj města: 
- Konzultace při tvorbě plánu rozvoje města.  
- Projednání výstavby důležitých a významných stavebních záměrů. 
- Projednání výstavby nové technické a dopravní infrastruktury.  



- Projednání výstavby nových obytných a průmyslových zón. 
- Projednání úkolů uložených radou a zastupitelstvem města.  

 
4.11. Zpracování nového územního plánu města Slavkov u Brna – výběr dodavatele  

   

Usnesení: 
Rada města: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na  „Zpracování nového územního plánu města 
Slavkov u Brna“  je nabídka  Ing. arch. Vojtěcha Mencla, IČ 66587280  s cenou 1.708.600 Kč 
(pro případ návrhu a konceptu) a s cenou 1.287.000 Kč (pro případ pouze návrhu) a souhlasí s 
uzavřením smlouvy s tímto zpracovatelem. Smlouva bude  uzavřena až po uplynutí 15ti denní 
lhůty, ve které se mohou ostatní uchazeči proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky odvolat.  

 
4.12. Nabytí pozemku parc. č. 3015/13 v k.ú. Slavkov u Brna  od paní Věry Opplové  

   

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí pozemku parc.č. 3015/13 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví paní 
Věry Opálové o vlastnictví města Slavkov u Brna formou bezúplatného převodu. Náklady 
spojené s převodem uhradí město.  

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

   

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá a ukládá MěÚ zprávu doplnit.  

 
4.14.  Zelnice – smlouvy  

   

Usnesení: 
Rada města po projednání předložené zprávy ukládá funkcionářům města a MěÚ pokračovat 
v jednání s firmou KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 849/15, 
PSČ 639 00, IČ: 49436589.  

   

4.15. Nájemní smlouva – Černá kuchyně  



   

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předložené nájemní smlouvy mezi městem, Zámkem Slavkov 
– Austerlitz a CORIDA CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice, Královická 1607/54, PSČ 
100 00, IČ: 27911713.  

   

4.16. Návrh rozpočtu pro rok 2009 – Městská policie  

   

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí a: 
1) schvaluje návrh rozpočtu městské policie pro rok 2009  
2) ukládá FO zařadit do rozpočtu roku 2009 navýšení částky rozpočtu městské policie o 
pojištění a servis parkovacích automatů v hodnotě 11.000 Kč.  

 
4.17. Žádost o rozšíření účelu využití pronajatých prostor  

   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
č.3/2007, která byla uzavřena s Diecézní Charitou Brno se sídlem Brno, 602 00, třída 
Kpt.Jaroše 9/1928, zastoupená Václavem Salajkou, ředitelem Oblastní charity Hodonín, IČ: 
44990260, s  rozšířením účelu využití pronajatých prostor v DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna 
o registrované služby: Centrum denních služeb Slavkov u Brna,Charitní pečovatelská služba 
Bučovice – Slavkov u Brna, Charitní poradna Bučovice – Slavkov u Brna, Charitní 
ošetřovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna.  

 
4.18. Žádost o odbourání komínových těles  

   

Usnesení: 
Rada města ukládá odboru IR jednat s žadatelem o podmínkách technické změny komínových 
těles na bytových domech v sídlišti Nádražní č.p.1153 a Nádražní č.p. 1154 a závěry z jednání 
předložit na nejbližší jednání rady města.  

 
4.20. Přidělení krizového bytu -  byt č.62 v DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna  

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  



 
4.19. Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z „Fondu obnovy“ nemovitostí na území města  
Slavkova u Brna  

   

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit výběrová řízení na poskytnutí půjček z 
„Fondu obnovy“  nemovitostí na území města Slavkova u Brna podle úplného znění Pravidel, 
schválených na XI. řádném zasedání zastupitelstva města dne 20.6.2005 vyvěšením na úřední 
desce , a to 1. kolo dnem 23.2.2009 a 2. kolo dnem 20.4.2009.  

 
4.22. Žádost o dodatek ke smlouvě o výpůjčce – SK Slavkov u Brna  

   

Usnesení: 
Rada města ukládá MěÚ předložit vyjádření k předložené žádosti SK Slavkov u Brna.  

 
4.23. Rozpočet MěÚ na rok 2009  

   

Usnesení: 
1) Rada města Slavkov u Brna po projednání této zprávy schvaluje rozpočet městského úřadu 
na rok 2009 v předloženém znění.  
2) Rada města Slavkov u Brna ukládá tajemníkovi MěÚ předložit radě města upravený 
rozpočet městského úřadu v návaznosti na přijaté dotace na výkon státní správy. T: 
31.10.2009.  

 
4.24. Rozpočet sociálního fondu na rok 2009  

   

Usnesení: 
Rada města Slavkov u Brna po projednání této zprávy schvaluje v předloženém znění: 
-  rozpočet sociálního fondu na rok 2009,  
-  výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na jednotlivé položky pro MěÚ a pro městskou 
policii.  

 
4.25. Přehled podaných stížností na MěÚ za IV. čtvrtletí roku 2008  

   



Usnesení: 
Rada města bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za IV. čtvrtletí roku 
2008.  

 
4.26. Žádost o prominutí poplatku – MK Austerlitz  

   

Usnesení: 
Rada města nevyhovuje žádosti MK Austerlitz o prominutí poplatku z prodeje vstupenek a 
tomboly.  

 
4.27. Žádost o slevu na pronájem sálu ve Společenském domě na Country bál skupiny 
Poutníci  

   

Usnesení: 
Rada města souhlasí se zařazením plesu Nadačního fondu STUDENT při ISŠ, 2. Motobálu, 
plesu ZŠ Tyršova, Country bálu skupiny Poutníci a plesu Slavkovského děkanství mezi akce 
se zvýhodněným nájmem.  

  Ostatní:  

5.1. 3. městská zabíjačka  

   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s pořádáním 3 . městské zabíjačky ve spolupráci se ZD Rostěnice a.s..  

 
5.2. Zákaz kouření a užívání alkoholických nápojů v okolí školských zařízení  

  Usnesení: 
Rada města ukládá MěÚ připravit návrh právního předpisu obce o zákazu kouření a užívání 
alkoholických nápojů v okolí škol a školských zařízení.  

 
5.3. Publikace „Jak se chodí v laně“  

   

Usnesení: 
Rada města souhlasí se zakoupením 20 ks knihy Oldřicha Klobase „Jak se chodí v laně“ v 
ceně 200 Kč/ks za účelem jejich předání k ocenění v literárních soutěžích.  

 


