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Usnesení z X. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 23.05.2011 v 17:30 hodin 
v kanceláři starosty města Slavkova u Brna 

 
 
2.1. ROP Předzámčí – vícepráce 
 
Usnesení: 
1/ Rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit uzavření dodatku č.2 na vícepráce 
ke smlouvě o dílo na stavební práce se společností IMOS Brno a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno 
na akci: „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov - Napoleonská expozice“ ve výši 
1.875.795,48 Kč vč. DPH. 
2/ Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města uplatnit jmenované vícepráce 
u poskytovatele dotace jako způsobilé výdaje. 
3/ Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 
RO č. 9 – ROP JV vícepráce – předzámčí 
Výdaje: 
- snížení položky č. 65 – Spoluúčast k dotaci – fasády zámku  500.000 Kč 
- navýšení položky č. 59 – Předzámčí zámku    500.000 Kč 
 
 
2.2.  Záměr výstavby BD – Čáslava 
 
Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení ve variantě č. 3: 
 
1. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze 

dne 31.7.2009 s Pavlem Čáslavou, IČ: 152 407 20, v předloženém znění označeném jako 
varianta b za podmínky, že Pavel Čáslava do 30.6.2011 předloží přílohu č. 1 k tomuto 
návrhu, což bude Koordinační situace stavby č. Výkresu DZ7 – 114“  z 01/2011, která bude 
upravena následovně: 

a) z řešení bude vypuštěna výstavba bytového domu označeného č.107 při severní 
straně 

b) bude provedeno komunikační napojení také při severní straně na komunikaci, 
kterou nyní na základě plánovací smlouvy realizuje občanské sdružení, 

c) počet parkovacích stání bude dodržen v minimální výši 1stání/bytovou jednotku 
a na 50m2 komerčních-nebytových ploch v bytových domech (Jedná se o plochy v 
1.N.P., které nejsou obytné a parkovací stání k nim není řešeno). 

2. Zastupitelstvo města ukládá radě města v případě splnění podmínky podle předchozího 
odstavce zajistit odpovídající dodatkování (tzn. změnu příloh a úpravu termínů) Nájemní 
smlouvy ze dne 31.7.2009 a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 
10.8.2009, obě mezi městem a Pavlem Čáslavou, IČ: 152 407 20. 

 
 
2.3. Vnitřní vybavení nově zřizovaných prostor MŠ Zvídáleka 
 
Usnesení: 

1) Rada města bere zprávu na vědomí a předkládá ji k projednání zastupitelstvu města. 
2) Rada města ukládá ředitelce MŠ Zvídálek předložit radě města okruh firem a návrh 

zadávacích podmínek pro podání nabídky na nové vnitřní vybavení MŠ Zvídálek. T: 1.6.2011 
3) Rada města ukládá ředitelce MŠ Zvídálek předložit radě města návrh soupisu nepotřebného 

vybavení stávajících prostor MŠ pro jeho převod na Československou provincii Chudých 
školských sester Naší Paní. 
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2.4. Operační program životního prostředí – 1.3. omezení rizika povodní 
 
Usnesení: 
Rada města ukládá odboru IR dle výběru nejvhodnější nabídky předložit k odsouhlasení způsob 
financování účasti na přípravě projektu, podání žádosti o dotaci, administraci projektu                
v průběhu realizace Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví na získání dotačních 
prostředků z XXVII. výzvy OPŽP  pro prioritní osu 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a 
preventivní protipovodňové ochrany.  
    
 
2.5. Stav fondu Zelnic 
 
Usnesení: 

1. Rada města bere stav fondu Zelnic na vědomí. 
2. Rada města ukládá vedoucí finančního odboru předložit na 13. schůzi RM finanční krytí 

propadu příjmu z dotace „Přijďte poznat víc - Slavkov-Austerlitz“. 
 
 
2.6. Předfinancování realizační dokumentace - předzámčí zámku 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje předfinancování faktury č. 11002 od SAURA.CZ, s. r. o., Gorkého 61/11, 
602 00 Brno, IČ: 262 552 35 ve výši 979.200 Kč. 
 
 
2.7. Žádost společnosti MIRROR 
 
Usnesení: 
Rada města ukládá odboru IR projednat žádost společnosti MIRROR Development s.r.o., 
Wintrova 2853/30, 628 00 Brno v komisi pro rozvoj města.  
 
 
2.8. Neinvestiční náklady na žáka 2011 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje: 
 
1. výši neinvestičních výdajů za rok 2010 na 1 žáka a na 1 měsíc uplatňovanou na základě dohod 
o úhradě neinvestičních výdajů na žáky s obcemi ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011,  
 
Název základní školy Neinv. náklady 

v Kč 
 žák / měsíc 

ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, přísp. org. 411 
ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, přísp. org. 541 
Uplatňovaný neinvestiční náklad za 1 žáka /1 měsíc obcím 488 
ŠJ při ZŠ Komenského  144 
 
2.  výši úhrad od obcí za rok 2011 v celkovém objemu 1.374.240 Kč. 
 

 
2.9. Centrum Bonaparte 
 
Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít tuto informativní zprávu na vědomí. 
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2.10. Dohoda o spolupráci s polským Sławkówem 
 
Usnesení: 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Slavkov u Brna schválit předloženou Partnerskou 
dohodu mezi městem Slawków v Polské republice a městem Slavkov u Brna v České republice .  
 
 
2.11. Změna podílů 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje zveřejnit záměr převést z majetku města podíl na pozemcích 2835/1 a 
2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna o velikosti rozdílu mezi 205847/141222 a 105847/141493 vlastníkům 
bytových jednotek 1157/10, 1157/11, 1157/12, 1158/10, 1158/11 a 1158/12 v budově č.p. 1157 a 
1158 na poz.p.č.2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna v poměru podle velikosti jejich podílu na 
společných částech uvedené budovy. 
 
 
2.12. Soubor rozpočtových opatření č. 10, 11 
 
Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 
 
RO č. 10 – 1. etapa revitalizace bytových domů na sídlišti Zlatá Hora 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – Převod z fondu Bydlení – Revitalizace sídl. Zlatá Hora 5.200.000 Kč 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – 1. etapa revitalizace sídl. Zlatá Hora    5.200.000 Kč 
 
RO č. 11 – Příspěvek na vybavení MŠ 
Příjmy: 
- navýšení položky č. 29 – Sponzorské dary a příspěvky    2.000.000 Kč 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – Účelový příspěvek – vybavení MŠ    2.000.000 Kč 
 
 
2.13. Smlouva o poskytnutí příspěvku 
 

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o přijetí příspěvku s American game s.r.o., 
se sídlem Komořany 146, okres Vyškov, PSČ 683 01, IČ: 255 713 54. 
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