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Usnesení 12. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 16.05.2011 v 17:00 hodin v kanceláři 
starosty města ve Slavkově u Brna 

 
 
 
2) Plnění usnesení Rady města z 1. - 83. schůze RM z období 2006-2010 a z 1. - 11. schůze RM z období 
 2010-2014 
 
Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že 

• považuje za splněné body: 
4.2.3 z 9. schůze RM – 30.03.2011 
4.9.1., 4.11., 4.16. z 10. schůze RM – 13.4.2011 
4.2.1., 4.12., 4.19.1., 4.27.1., 4.27.2., 4.31.1., 4.31.2., 4.31.3. z 11. schůze RM – 04.05.2011 

• další úkoly trvají. 
 
 
3.1. Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za r. 2010 
 
Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti při M ěstském úřadě 
Slavkov u Brna a vyslovuje členkám Sboru poděkování za jejich činnost. 
 
 
4.1. Plnění usnesení č. 4.22.1. z 5. RM dne 2.2.2011 – Kamenná dlažba na skládkách 
 
Usnesení: 
1)  Rada města vyslovuje řediteli TSMS nespokojenost s plněním úkolu k b. 4.22.1. z 5. schůze rady 

města konané dne 2.2.2011. 
2)  Rada města ukládá odboru IR předložit záměr využití dlažby v jím vytipovaných lokalitách města. 
           
 
4.2. Ceník úhrad za služby a činnosti TSMS – vstupné na koupališti 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje výši vstupného na koupališti na úrovni roku 2010. 
 
 
4.3. Složení komise 
 
Usnesení: 
Rada města  schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro prodej uvolněných bytů na 
sídlišti Nádražní č.p. 1157 - 1158, Slavkov u Brna, ve složení Ing. Jiří Doležel, Mgr. Bohuslav Fiala a Bc. 
Jitka Linhartová. 
 
 
4.4. Uvolněný byt 
 
Usnesení: 
1)  Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování položkového rozpočtu na opravy v bytě č. 4, 

Úzká 643, Slavkov u Brna, v rozsahu uvedeném ve zprávě. 
2)  Rada města ukládá odboru BTH předložit radě města genezi vzniku dluhu a jeho řešení.  
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4.5. Informace k návrhu územního plánu Slavkov u Brna 
 
Usnesení: 
1)  Rada města bere předložené informace na vědomí a konstatuje, že při zpracovávání návrhu 

územního plánu nedošlo ze strany města k prodlení. 
2)  Rada města předkládá zprávu k projednání zastupitelstvu města. 
 
 
4.6 Operační program životního prostředí – 1.3. omezení rizika povodní 
 
Usnesení: 
1)  Rada města doporučuje účast města Slavkova u Brna v projektu omezení rizik povodní  

připravovaného Dobrovolným svazkem Ždánický les a Politaví.  
2)  Rada města ukládá odboru IR předložit radě města na její nejbližší schůzi podrobný záměr 

projektu. 
 
 
4.7. VIVO Connection – reference 
 
Usnesení: 
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá odboru IR prověřit předložené reference. 
 
 
4.8. MK Austerlitz,závody motocyklů do vrchu-dohoda o užití pozemků 
 
Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením předložené dohody o užití pozemků p.č. 3425/2 a p.č. 3425/3 v k.ú. 
Slavkov u Brna s MK Austerlitz, o.s., Lomená 709, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 269 893 01 za účelem 
umístění depa závodů motocyklů do vrchu AusterliCzHillCup 4 slavkovskými serpentinami ve dnech 21. 
5. 2011 a 17. 9. 2011. 
 
 
4.9. Žádost Ivany Klučkové - charitativní akce pro Útulek Tibet s.o. 
 
Usnesení: 
Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství na ulici Čs. Armády ve Slavkově u Brna  (hřiště 
naproti střediska VaK) pro akci pořádanou Ivanou Klučkovou, IČ: 494 113 65, dne 12.6.2011, v případě 
špatného počasí pak 19.6.2011.  
 
 
4.10. Povolení akce Žijeme Londýnem na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna 
 
Usnesení: 
Rada města dává souhlas společnosti Mather Activation, s.r.o., U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7, IČ: 
253 825 43, k uspořádání akce „Žijeme Londýnem“ na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna v prostoru 
fontány a parkovací plochy před čp. 65 ve středu 25. května 2011. 
 
 
4.11. Oprava střechy budovy č.p.123 - návrh na zahájení VZ 
 
Usnesení: 
Rada města  
1/ Souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na akci: „Oprava střechy budovy č.p.123“ dle Směrnice města 
Slavkov u Brna pro zadávání zakázek malého rozsahu: 
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2/ Schvaluje následující okruh společností vyzvaných k podání nabídky: 
 -STŘECHY – 1. Slezská s.r.o, Svatopetrská 7, 617 00 Brno, IČ: 253 40 689 
 -H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 258 35 661 
 -TOCHÁČEK spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno, IČ: 449 61 367 
3/ Schvaluje následující složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
Členové:  
Ing. Hynek Charvat, pan Jan Hudec, Bc. Jitka Linhartová, Ing. Miroslav Zavadil, Ing. Petr Lokaj, 
Náhradníci:  
Ing. Jiří Doležel, Ing. Pavel Galata, Bc. Libor Piták, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Petr Janek. 
3/ Schvaluje výzvu k podání nabídek v předloženém znění. 
 
 
4.12. Majetkoprávní vypořádání „poldr Za Parkem“ 
 
Usnesení: 
1)  Rada města předloženou zprávu odkládá. 
2)  Rada města ukládá vedoucímu odboru ŽP pozvat projektanta na schůzi rady města s podklady 

pro jednání. 
 
 
4.13. Směna pozemků Topolová – Marada 
 
Usnesení: 

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas se směnou  pozemků v k. ú. Slavkov u 
Brna parc. č. 2984/35 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 158 m2;  parc. č. 2984/41 
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 322 m2; parc. č. 2984/40 ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 91 m2; parc. č. 2983/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2; parc. č. 
2983/7  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 465 m2; parc. č. 2983/1 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 6 m2; parc. č. 2983/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 61 m2; parc. č. 2983/6   
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 544 m2; parc. č. 2983/4  zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 22 m2 a parc. č. 2985/5  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2 z vlastnictví města  za 
části pozemků  parc. č. 2984/23 o výměře cca 146 m2; parc. č. 2984/25 o výměře cca 153 m2; parc. 
č. 2984/30  o výměře cca 311 m2; parc. č. 2984/43  o výměře cca 162 m2; parc. č. 2984/42 o výměře 
cca 162 m2 parc. č. 2984/47 o výměře cca 148 m2 a parc. č. 2973/26 o výměře cca 790 m2 z 
vlastnictví Ing. Pavla Marady, formou smlouvy o budoucí směnné smlouvě. Vlastní směnná 
smlouva bude uzavřena po ukončení živočišné výroby v areálu a po doplacení částky za 
bezesmluvní užívání směňovaných pozemků města ing. Maradou za r. 2009, 2010 a část roku 2011 
do uzavření směnné smlouvy ve výši 10,-Kč/m2/rok. Rozdíl hodnot směňovaných výměr ve výši 
300,-Kč/m2 uhradí ing. Marada před podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené se směnou 
(geometrický plán, znalecké posudky, správní poplatek za podání návrh na vklad do KN, daň z 
převodu nemovitostí)  uhradí město a ing. Marada rovným dílem. 

2. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky parc. č.  2984/36 ostatní plocha o 
výměře 3 m2 a 2983/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2 s Ing. Pavlem Maradou, s 
ročním nájemným ve výši 10,-Kč/m2 a doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke zřízení 
předkupního práva pro ing. Maradu k těmto pozemkům. 

 
 
4.14. Poliklinika Tyršova 324 – odstranění přístupové rampy 
 
Usnesení: 
Rada města nesouhlasí s odbouráním přístupové rampy a dostavbou schodiště na celou šířku vstupu do 
budovy z ul. Tyršova.  
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4.15. Smlouva - AUDIT KORREKT, s. r. o. 
 
Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy schvaluje uzavření předložené Smlouvy o vykonání přezkoumání 
hospodaření  s auditorskou společností AUDIT KORREKT, s. r. o., Tavolníkova 2013/II, 142 00 Praha 4, 
Kr č, IČ: 251 312 65. 
 
 
4.16. Žádost ZŠ Komenského o udělení souhlasu k čerpání rezervního fondu 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, 
okres Vyškov, čerpání částky do výše 300.000 Kč z rezervního fondu na opravu šatny. 
 
 
4.17. Žádost ZŠ Komenského o přijetí daru 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, 
okres Vyškov, přijetí finan čního daru v hodnotě 30.000 Kč od společnosti Visko Teepak, s.r.o., se sídlem 
Slavkov u Brna, Okružní ulice č.p. 1438, okres Vyškov, PSČ 684 11, IČ: 261 567 68, na zakoupení počítače 
k interaktivní tabuli do pracovny anglického jazyka na 1. stupni a na oblečení žáků country kroužku při 
základní škole. 
 
 
4.18. Biocentrum „Podsedky“ 
 
Usnesení: 
Rada města vrací zprávu odboru ŽP k přepracování.  
 
 
4.19. Park na ul. Boženy Němcové 
 
Usnesení:  
Rada města po projednání výše uvedené zprávy tuto bere na vědomí a souhlasí s realizací parku u hradby 
na ulici Boženy Němcové. 
 
 
4.20. Zákaz rybolovu 
 
Usnesení: 
Rada města dává Moravskému rybářskému svazu, o.s., místní organizaci, Slavkov u Brna se sídlem 
Špitálská 951, Slavkov u Brna, PSČ 684 01, IČ: 00557251, souhlas ke stanovení zákazu rybolovu v těchto 
úsecích slavkovského rybníka na období do 31.12.2011: východní hráz, severní hráz v úseku označeném 
jako „trdlišt ě“, retenční nádrž. 
 
 
4.21. Informace o aktuálním stavu projektu „Přijďte poznat víc  - Slavkov – Austerlitz“ 
 
Usnesení: 
Rada města ukládá starostovi města jednat s Regionální poradenskou agenturou, s.r.o. o náhradě škody 
vzniklé finanční korekcí způsobilých výdajů projektu CZ.1.11/2.2.00/02.00538 názvem Přijďte poznat víc 
– Slavkov – Austerlitz. 
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4.22. Zápisy školských rad 
 
Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zápisy č. 7/2011 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, 
Komenského nám. 495, okres Vyškov a Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres 
Vyškov. 
 
 
4.23. Rozdělení příspěvků na práci s mládeží  do 18 let 
 
Usnesení: 
 
Rada města schvaluje poskytnutí následujících příspěvků: 
 

Žadatel Činnost Příspěvek 
pro rok 2011 

SSK E COM  dresy, startovné, soutěže 4.000,−−−− Kč 

SK Beachvolleyball Slavkov dresy, cestovné, startovné 20.000,−−−− Kč 

Modelářský klub SMČR cestovné, startovné, vybavení 12.000,−−−− Kč 

MK Austerlitz (minibike)  materiál a vybavení techniky 12.000,−−−− Kč 

Auto RC Slavkov startovné, licence, poh. hmoty 8.000,−−−− Kč 

Celkem  56.000,−−−− Kč 
 
 
4.24.  Informace o přípravě expozice partnerských měst 
 
Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí. 
 
 
4.25. Uzavření smlouvy o pořádání části hudebního festivalu CONCENTUS MORAVIAE 

 
Usnesení: 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Slavkov u Brna schválit předloženou smlouvu 
s Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, 639 00 Brno, IČ: 262 350 64 o pořádání 
festivalu Concentus Moraviae v letech 2012 - 2015.  
 
 
4.26. Nabídka na zařazení kontaktních údajů města do Zlatých stránek 
 
Usnesení: 
Rada města nepřijímá nabídku společnosti Mediatel, s.r.o. na zařazení města do Zlatých stránek 2011 - 
2012.  

 
 
4.27. Hodnocení kvality Top výletních cílů 2010 – informace 

 
Usnesení: 
Rada města bere informaci o hodnocení Zámku Slavkov – Austerlitz v rámci kontroly kvality Top 
výletních cílů JM za rok 2010 na vědomí. 
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4.28. Schválení přijetí věcných darů pro Zámek Slavkov – Austerlitz (9/2011) 
 
Usnesení: 
Rada města souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovací smlouvy č. 9/2011 a s jejich zařazením do 
sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz 
 
 
4.29. Schválení přijetí věcných darů pro Zámek Slavkov – Austerlitz (10/2011) 

 
Usnesení: 
Rada města souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovací smlouvy č. 10/2011 a s jejich zařazením do 
sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz 

 
 
4.30. Schválení přijetí věcných darů pro Zámek Slavkov – Austerlitz (11/2011) 
 
Usnesení: 
Rada města souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovací smlouvy č. 11/2011 a s jejich zařazením do 
sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz 
 
 
4.31. Přijetí člena do komise pro sport a volný čas 
 
Usnesení: 
Rada města jmenuje p. Jana Šíchu členem komise pro sport a volný čas. 
 
 
5.1. Cesty městy 
 
Usnesení: 
Rada města neakceptuje nabídku na inzerci města v komerční příloze Deníku - Cesty městy. 
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