
Usnesení z 45. řádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 05.12.2009 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. - 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: 
3.20.2. z 35. schůze RM – 21.07.2008 
4.2., 4.26. z 39. schůze RM – 29.09.2008 
4.6., 4.15., 4.27. z 40. schůze RM – 13.10.2008 
3.2., 4.1., 4.3., 4.5., 4.11.1., 4.11.2., 4.13., 4.23. z 41. schůze RM – 23.10.2008 
3.1., 3.2., 4.5., 4.8., 4.10., 4.11., 4.13., 4.18., 4.9. z 42. schůze RM -10.11.2008 
3.4., 3.5., 4.1., 4.3., 4.8., 4.9., 4.11., 4.15., 5.1. z 43. schůze RM – 24.11.2008 
3.1., 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.12., 4.15.1., 4.15.2., 4.16., 4.17. z 44. schůze 
RM – 1.12.2008 
2.1., 2.2., 2.3., 2.4. z XXXIX. schůze MRM – 05.12.2008 
2.1., 2.6., 2.8., 2.10. z XL. schůze MRM – 15.12.2008  
• vypouští ze sledování:  
5.4. z 31. schůze RM – 12.05.2008 
3.9.2. z 36. schůze RM – 11.08.2008 
4.19. z 43. schůze RM – 24.11.2008 
• další úkoly trvají.  

 
3.1. Program a termíny schůzí RM a zasedání ZM na I. pololetí roku 2009  

   

Usnesení: 
Rada města po projednání návrhu programu a termínů schůzí RM a zasedání ZM na I. pololetí 
roku 2009 tento schvaluje bez připomínek.        

 
4.1. Zpráva o stavu přípravy a projednávání plánovacích smluv na výstavbu technické a 
dopravní infrastruktury v lokalitě Zlatá Hora ve Slavkově u Brna  

   

Usnesení: 
1) Rada města po projednání zprávy a seznámení se s texty návrhů plánovacích smluv mezi 
městem Slavkov u Brna a jednotlivými skupinami tuto bere na vědomí a ukládá MěÚ 
předložit návrh společné plánovací smlouvy pro výstavbu rodinných domů v uvedené lokalitě 
Zlatá Hora. 
2) Rada města ukládá MěÚ předložit orientační cenovou kalkulaci pro výstavbu jednotlivých 
inženýrských sítí pro celou lokalitu zástavby.   



 
4.2. Zápis z jednání komise rady města  pro životní prostředí č. 7/2008  

   

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 7/2008 z jednání komise pro životní prostředí na 
vědomí.  

 
4.3.  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 Karlu Rotroeklovi, Jiráskova 360, 684 01 Slavkov u Brna vybudovat na 
pozemku ve vlastnictví města Slavkova u Brna p.č. 2030  odstavnou plochu pro dvě osobní 
vozidla uživatelů a návštěvníků penzionu v objektu čp. 163 v intencích podmínek 
schválených 47. RM dne 18.04.2005 bod 4.14.  

 
4.4. Výkup pozemku parc.č.3063/4 pod komunikací do průmyslové zóny Šestisplav v k.ú. 
Slavkov u Brna  od manž.Pelikánových  

   

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke koupi pozemku parc.č.3063/4 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 579 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví 
manželů Miroslava a Milady Pelikánových, trvalý pobyt Zámecká 1408, Slavkov u Brna do 
vlastnictví města Slavkov u Brna. Kupní cena ve výši stanovené znaleckým posudkem bude 
uhrazena do 15ti dnů od doručení kupní smlouvy s vyznačením vkladu práva do KN. 
Znalecký posudek uhradí manželé Pelikánovi, ostatní náklady spojené s výkupem uhradí 
město.  

 
4.5.  Záměr prodeje pozemku  částí pozemků parc. č. 1551/1 a 1150 v   k. ú. Slavkov u Brna –
  Ing. Ondřej Kellner  

   

Usnesení: 
Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1551/1 a 1150 v 
k.ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr zastupitelstvu města.  



 
4.7. Žádost o prodloužení doby nájmu bytu č. 5 na ulici Palackého náměstí 123, Slavkov u 
Brna     

   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 24.1.2005 na 
pronájem bytu č. 5, Palackého nám. 123, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Ladislavem 
Stehlíkem, bytem Palackého nám. 123, Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu 
na dobu určitou, do 31.1.2012.  

 
4.6.  Poliklinika – technický dozor investora  

   

Usnesení:  
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Miroslavem Rysem na zajištění TDI akce 
„Revitalizace polikliniky ve Slavkově u Brna – I. etapa“  za cenu 90.000 Kč v předloženém 
znění.  

   

4.8. Kotelna v budově Koláčkovo č.p. 727  

   

Usnesení:     
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na provedení kompletní rekonstrukce 
kotelny na Koláčkově nám.727, Slavkov u Brna s firmou TERMO CZ, s.r.o., Nádražní 1311, 
684 01 Slavkov u Brna, IČ 25535561, v celkové hodnotě 681.054 Kč včetně DPH s termínem 
plnění nejpozději do 16.1.2009.  

 
5.1. Privatizace bytů na sídlišti Nádražní  

   

Pí Holubová za petiční výbor dala podnět na prodloužení termínu pro 1. kolo prodeje ze 6 
měsíců na 12 měsíců z důvodu finanční krize ve světě. Dále se dotázala na názor finančního 
výboru na cenu při privatizaci. Mgr. Soukup vysvětlil pohled finančního výboru.  

 
Usnesení: 
1) Rada města po diskuzi s členy petičního výboru sídl. Nádražní vzala na vědomí jejich 
přednesený podnět a ukládá MěÚ tento podnět zapracovat do Pravidel pro prodej bytů na 
sídlišti Nádražní 1153-1158.  
2) Rada města ukládá MěÚ v termínu 2.2.2009 předložit vynaložené náklady na revitalizaci v 
přepočtu na m2 obytné plochy. 



3) Rada města ukládá MěÚ předložit výši nájemného v jednotlivých bytech v přepočtu na m2 
a rok.  

 
4.9. Žádost o prošetření havarijního stavu byt.domu na Zlaté Hoře č.1229 ve Slavkově u Brna  

   

Usnesení: 
Rada města ukládá starostovi města odpovědět p. Májkovi na jeho žádost.  

 
4.10.  Dopis Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s.  

   

Usnesení: 
Rada města vyhovuje předložené žádosti.  

 
4.13. Opětovné snížení nájemného v bytových domech Nádražní 1155  

   

Usnesení: 
Rada města schvaluje snížení nájemného o 25% nájemcům bytového domu Nádražní 1155, 
Slavkov u Brna za měsíce leden, únor 2009.  

 
4.11. Revitalizace polikliniky-směna nájemních prostor  

   

Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí a souhlasí s navrženým postupem směny nájemních 
prostor za účelem vytvoření provizorních prostor pro ordinaci po dobu revitalizace 
polikliniky.  

 
4.12. Úprava prostranství před budovou ISŠ  

   

Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá odboru IR zajistit součinnost s řešením 
navazující komunikace v ulici Tyršova od ul. Čelakovského po ul. Sušilova včetně přístupu 
do ZŠ Tyršova. 
Schváleno jednomyslně (4)       Příloha č. 16  

   



Ostatní:  

   

5.2. Smlouva na zajištění 5. městského plesu  

   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy.  

 
5.3. Ples ZŠ Komenského  

   

Usnesení: 
Rada města souhlasí se zařazením plesu ZŠ Komenského konaného dne 17.1.2009 mezi akce 
se zvýhodněným nájmem.  

 
5.4. Poděkování JUNÁKU-svazu skautů a skautek  

   

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí poděkování JUNÁKU-svazu skautů a skautek ČR, středisko 
Slavkov u Brna za podporu jejich organizace.  

 
5.5. Poděkování Kanceláře prezidenta a Velvyslanectví Kanady  

   

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí poděkování Kanceláře prezidenta republiky a Velvyslanectví 
Kanady za přípravu a průběh návštěvy Její Excelence paní Michaëlle Jean, guvernérky 
Kanady, ve Slavkově u Brna.  

 


