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Usnesení z XI. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 08.06.2011 v 17:00 hodin 
v kanceláři starosty města Slavkova u Brna 

 
 
 
2.1. Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2011 
 
Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí průběžné plnění programu na rok 
2011 v předloženém znění. 
 
 
2.2.  Operační program životního prostředí – 1.3. omezení rizika povodní 
 
Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí.  
 
 
2.3. Zelená úsporám – revitalizace městských bytových domů 
 
Usnesení: 
Rada města: 
1/ souhlasí s použitím alokovaných prostředků z fondu Bydlení ve výši 5.200.000 Kč na 
revitalizaci bytových domů Zlatá Hora čp. 1357 a 1358,  
2/ ukládá odboru IR vyzvat ostatní společnosti, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o dílo na 
revitalizací zbývajících městských bytových domů na sídl. Zlatá Hora k jednání o dodatcích 
smluv řešících výměnu oken v bytech těchto bytových domů. 
 
 
2.4. Rozšíření MŠ Zvídálek – změna rozsahu stavebních prací 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje změnu výše uvedených vybraných stavebních prací na díle: „Slavkov u 
Brna - Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek II“ takto: méněpráce v předloženém znění a vícepráce 
uvedené v bodech 1-9 a 11-12 s tím, že budou provedeny venkovní žaluzie na všech oknech . 
    
 
2.5. BD Litavská 1489 –  výběr dodavatele oprav 
 
Usnesení: 
Rada města na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Litavská č.p. 1489 – opravy BD“:  

1/ rozhoduje, že nejvhodnější nabídku předložil Dan Ress, IČ: 644 480 37 za cenu 152.465 Kč 
vč. 10% DPH,  
2/ dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci: „Litavská č.p. 1489 – opravy BD“ s Danem 
Ressem, IČ 644 480 37 za cenu 152.465 Kč vč. 10% DPH.  

 
 
2.6. Vyjádření k žádosti TJ Sokol 
 
Usnesení: 

1. Rada města bere vyjádření finančního odboru a Technických služeb Města Slavkov u 
Brna na vědomí. 

2. Rada města ukládá MěÚ předložit radě města návrh smlouvy na příspěvek pro TJ 
SOKOL na údržbu komunikace v areálu stadionu.  
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3. Rada města ukládá finančnímu odboru předložit rozpočtové opatření na příspěvek pro 
TJ SOKOL ve výši 22.000 Kč.  

 
 
2.7. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy-Vargová Renata 
 
Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.6.2010  k  bytu č. 4, 
Litavská 1496, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Renatou Vargovou, obsahujícím prodloužení 
nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.5.2014 za smluvní nájemné 55,50 Kč/m2. 
 
 
2.8. KT-vybavení MŠ-smlouvy 
 
Usnesení: 

1. Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy mezi městem a Československá 
provincie Chudých školských sester naší Paní, se sídlem Zahradní 1433, Slavkov u Brna, 
IČ: 001 702 24, o poskytnutí příspěvku 300.000,-Kč na vybavení MŠ Karolínka. 

2. Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy mezi městem a Mateřskou školou 
Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem 
Koláčkovo náměstí 107, 684 01 Slavkov u Brna, okres Vyškov, IČ: 710 023 91, o 
poskytnutí příspěvku 1.700.000,-Kč na vybavení MŠ Zvídálek. 

 
 
2.9. Vyjádření-ZH-Čáslava 
 
Usnesení: 
Rada města bere vyjádření právníka města k situaci kolem výstavby bytových domů v lokalitě 
Zlatá Hora na vědomí. 
 
 
2.10. Závazky - Kaláb 
 
Usnesení: 
Rada města bere informaci o závazcích společnosti Kaláb-stavební firma, spol. s r.o., vůči městu 
na vědomí. 
 
 

2.11. Dr. Novotný-příspěvek-sonety 
 
Usnesení: 

1) Rada města neschvaluje poskytnutí příspěvku na vydání sbírky Sonety z spraší pro 
RNDr. Ivana Novotného. 

2) Rada města ukládá MěÚ ve spolupráci s kulturní komisí předložit radě města možnosti 
podpory obdobných záměrů formou grantu. 

 
 
2.12. Zahraniční cesty 
 
Usnesení: 
Rada města bere zprávu o přípravě služebních cest na vědomí a schvaluje: 

1. uskutečnění cesty do chorvatského města Pag v termínu od 13.6 do 16.6.2011 
2. sestavení delegace: Ing. Ivan Charvát, Tereza Cenková, DiS., PhDr. Vladimíra Zichová a 

Mgr. Vladimír Soukop. 
3. použití služebního vozidla města k zahraniční cestě do města Pag.    
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2.13. Žádost o vyřešení soužití v obecním domě Litavská 1482 
 

Usnesení: 
Rada města ukládá starostovi města odpovědět nájemníkům bytového domu Litavská 1482. 
 
 
2.14. Žádost o předání „Babského práva“ 
 

Usnesení: 
Rada města vyhovuje předložené žádosti. 
 
 
2.15. Nabídka služby meteoUNIQA 
 
Usnesení: 
Rada města neakceptuje předloženou nabídku. 
 
 
2.16. Nové podíly 
 
Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod podílu na pozemcích 2835/1 a 
2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna o velikosti rozdílu mezi 105847/141222 a 105847/141493 z majetku 
města 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. 
 
 
2.17. Žádost ředitele ZŠ Tyršova  
 
Usnesení: 
Rada města dává souhlas k čerpání FRIM ZŠ Tyršova do výše Kč 300 000,-- . 
 


