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Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 03.08.2011 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. - 15. schůze RM z období 
 2010-2014 
 
Usnesení: 
1) Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že 

• považuje za splněné body: 
4.21. z 5. schůze RM – 2.2.2011 
4.14.2. z 8. schůze RM – 9.3.2011 
4.2.2. z 11. schůze RM – 04.05.2011 
4.8., 4.26. z 13. schůze RM – 01.06.2011 
4.2., 4.16.1., 4.27., 4.37., 4.40. z 14. schůze RM – 29.06.2011 
3.5.1., 3.5.2., 3.12.3., 3.13.1., 3.13.2., 3.15.2., 3.16., 3.17., 3.32., 4.2. z 15. schůze RM – 20.07.2011 

• vypouští ze sledování: 
4.22.1 z 5. schůze RM – 02.02.2011 
4.4. z 11. schůze RM – 04.05.2011 
4.16.2., 4.16.3. z 14. schůze RM – 29.06.2011 

• další úkoly trvají. 
 
 
3.1. Rozbory hospodaření města za I. pololetí 2011 
 
Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozbory hospodaření města za I. pololetí 2011. 
 
 
3.2. Rozbory hospodaření VHČ za II. Q. 2011 
 
Usnesení: 
Rada města projednala předloženou zprávu a doporučuje zastupitelstvu města schválit plnění plánu 
vedlejší hospodářské činnosti za I. pololetí roku 2011. 
 
      
3.3. Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za I. pololetí 2011 
 
Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozhory hospodaření TSMS a ZS-A za I. pololetí 
roku 2011. 
 
 
3.4. Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za I. pololetí 2011 řízení herních prvků 
 školní zahrady MŠ 
 
Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za I. pololetí 2011. 
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4.1. Rozpočtová opatření č. 22-23 
 
Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 
 
RO č. 22 – Příspěvek TJ SOKOL 
Výdaje: 
- snížení položky č. 102 – Rezerva      22.000 Kč 
- zařazení nové položky – Příspěvek TJ SOKOL    22.000 Kč 
 
 
4.2. Žádost MŠ Zvídálek o povolení čerpání rezervního fondu  
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Zvídálek Slavkov u Brna, Koláčkovo 
náměstí 107, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, čerpání rezervního fondu na nákup vybavení do 
šaten, kanceláří a sborovny pro pedagogické a provozní zaměstnance v nové budově MŠ do výše 90.000 
Kč. 
 
 
4.3. Žádost ZŠ Komenského o vnitřní přesuny v rozpočtu 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, 
okres Vyškov, přesuny rozpočtu v nákladových položkách ve výši 28.000 Kč: 
Snížit náklady na položce DDHM – školní družina   - 28.000 Kč 
Zvýšit náklady na položce oprava a údržba – školní družina  - 28.000 Kč 
 
 
4.4. Žádost ZŠ Komenského o změnu čerpání investičního fondu 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, 
okres Vyškov, změnu čerpání investičního fondu. Snížení čerpání investičního fondu na zakoupení 
konvektomatu o 19.000 Kč, zrušení zakoupení nářezového stroje ve výši 64.000 Kč a zvýšení čerpání 
investičního fondu do výše 73.000 Kč na opravu šatny. 
 
 
4.5. Žádost ZŠ Komenského o změnu čerpání rezervního fondu 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, 
okres Vyškov, změnu čerpání rezervního fondu. Snížení čerpání rezervního fondu na opravu šatny o 
73.000 Kč a zvýšení čerpání rezervního fondu do výše 73.000 Kč na zakoupení potřebného vybavení 
školní jídelny ZŠ. 
 
 
4.6. Žádost  ZŠ Komenského o změnu výše úplaty ve školní družině 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, 
okres Vyškov, změnu výše úplaty ve školní družině na částku 150 Kč za žáka od 01.09.2011. 
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4.7. Dodatek ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK 
 
Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění financování 
systému IDS JMK s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 708 883 37, 
v předloženém znění. 
 
 
4.8. Reklamace vyúčtování služeb 2010 – byty 
 
Usnesení: 
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí. 
 
 
4.9. Služební byty 
 
Usnesení: 
1. Rada města ruší statut služebního bytu č. 9, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, bez náhrady. 
2. Rada města stanovuje statut služebního bytu pro školské příspěvkové organizace zřízené městem pro 
byt č. 6, Zlatá Hora 1227. 
3. Rada města schvaluje vypsání výběrového řízení na obsazení uvolněného bytu č.6, Zlatá Hora 1227, 
Slavkov u Brna, za nájemné ve výši 60 Kč/m2.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. 
 
 
4.29. Žádost o výměnu bytu - II. zpráva 
 
Usnesení: 
1. Rada města ruší usnesení k b. 4.18.1. ze 14. schůze rady města konané dne 29.6.2011. 
2. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Jaroslavou Živníčkovou k bytu č.3, Palackého 
nám.123, Slavkov u Brna, za podmínky uvolnění bytu č.6, Palackého nám.123, Slavkov u Brna. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 47,08 Kč/m2. 
3. Rada města schvaluje poskytnutí bytu č. 6, Palackého nám.123, Slavkov u Brna, o výměře 97,05 m2 ,  
jako bytové náhrady pro školníka ZŠ Tyršova. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za 
nájemné ve výši  55,50 Kč/m2.  
 
 
 
4.10. Bytová náhrada pro školníka ZŠ Tyršova 
 
Usnesení: 
Rada města ukládá odboru BTH předložit radě města návrh na vypsání výběrového řízení na nejnutnější 
opravu bytu č. 5, Fügnerova 109, Slavkov u Brna. 
 
 
4.11. Návrh smlouvy o dílo na doplňující práce k novému územnímu plánu města Slavkov u Brna 
 
Usnesení: 
Rada města dává souhlas k uzavření předložené smlouvy o dílo s Ing. arch. Vojtěchem Menclem na 
digitální zpracování dle metodiky Krajského úřadu JMK a podrobnější měřítko zastavěného území. 
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4.12. Zklidnění dopravy na Palackého náměstí a ulici Kaunicova ve Slavkově u Brna 
 
Usnesení: 
Rada města: 

1. Souhlasí s vypracováním projektové dokumentace řešící vybudování stavebních zpomalovacích 
prahů včetně stanovení dopravního značení na Palackého náměstí a ulici Kaunicova ve Slavkově 
u Brna. 

2. Ukládá finančnímu odboru předložit na nejbližší jednání ZM rozpočtové opatření řešící navýšení 
výdajové položky č. 69 - ostatní činnost místní správy o 50.000,- Kč na zajištění drobných 
projektových dokumentací včetně instalací dopravních značení. 

 
 
4.13. Zápis z komise pro rozvoj města č. 4/2011 
 
Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města č. 4/2011. 
 
 
4.14. Zateplení BD Zlatá Hora 1227 a 1237 – návrh na zahájení VZ 
 
Usnesení: 
Rada města: 
1/ souhlasí s oslovením navržených společností pro podání nabídek na zateplení BD Zlatá Hora čp. 1227 a 
1237: 
- SKR stav, s.r.o, Nováčkova 233/18, 614 00 Brno - Husovice, IČ 26961474 
- REISTAV s.r.o., Slovanská 340, 684 01, Slavkov u Brna, IČ 26917289 
- KALÁB – stavební firma, spol. s.r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno - Štýřice,  IČ 49436589 
 
2/ schvaluje složení hodnotící komisí  v následujícím složení:  
Členové: Ing. Jiří Doležel, Mgr. Vladimír Soukop, p. Jiří Pospíšil, Bc. Jitka Linhartová, Ing. Petr Janek.  
Náhradníci: Ing. Jiří Tesák, Ing. Hynek Charvat, p. Zdeněk Mžourek, Ing. Libor Piták, Ing. Petr Lokaj.  
 
3/  schvaluje stanovené kvalifikační  předpoklady: 

1. výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku (prostá kopie) 
2. doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikání ve výši min. 5 mil. Kč 
3. reference min. 3  staveb obdobného rozsahu s celkovými náklady na akci ve výši 5 mil. Kč 

4/  souhlasí s navrženými obchodními  podmínky: 

• součástí nabídky bude návrh smlouvy a položkový rozpočet podepsaný oprávněnou osobou 

• termín splatnosti faktur min. 14 dnů 

• závaznost nabídky 12 měsíců od podání výzvy 

• zahájení prací na základě výzvy objednatele 

• délka realizace 7 měsíců 

• min. záruka na dílo 60 měsíců 

• sankce za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 0,5 % z ceny díla / den 
 
5/ schvaluje navržené hodnotící kritérium: nabídková cena 
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4.15. Napoleonská expozice – zadávací dokumentace 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci, kvalifikační dokumentaci a návrh smlouvy o dílo týkající se 
předmětu veřejné zakázky na dodávku Napoleonské expozice v rámci projektu: " Stavební úpravy 
předzámčí zámku Slavkov - Napoleonská expozice", který je spolufinancován z ROP JV v předloženém 
znění. 
 
 
4.16. Hřbitovní zeď – výběr zhotovitele dokumentace 
 
Usnesení: 
Rada města na základě předložených nabídek na zpracování projektové dokumentace na akci: "Obnova 
hřbitovní zdi - Slavkov u Brna" : 
 
1/ rozhoduje o vyřazení nabídky předloženou společností Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 
203/76, 623 00 Brno, IČ: 292 63 140 z důvodů nesplnění obchodních podmínek požadovaných 
zadavatelem, 
2/ rozhoduje, že nejvhodnější nabídka byla předložena zájemcem Ing. Karlem Uličným, IČ: 163 16 851 za 
cenu 88.800,-Kč vč. DPH, 
3/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s  Ing. Karlem Uličným, IČ: 163 16 851na projektové práce na 
akci: " Obnova hřbitovní zdi - Slavkov u Brna" za cenu 88.800,-Kč vč. DPH. 
 
 
4.17. Vodovod Pod Oborou – výběr zhotovitele 
 
Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá. 
  
 
4.18. Věcné břemeno pro VIVO CONNECTION 
 
Usnesení: 
Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu se společností VIVO CONNECTION, spol. s r. o., sídlem Nádražní 7, 664 51 Šlapanice, IČ: 
269 006 96, týkající se stavby „Televizní kabelové rozvody Slavkov u Brna Etapa I“ v předloženém znění. 
 
 
4.19. Věcné břemeno pro E.ON – IDEAL TECH 
 
Usnesení: 
Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400 
zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591   
na pozemku parc. č. 2636/1 v k. ú. Slavkov u Brna („Slavkov u Brna, kab. smyčka NN, IDEAL TECH“) 
v předloženém znění. 
 
 
4.20. Nepeněžitý vklad do majetku VaK Vyškov a.s. 
 
Usnesení: 
Rada města: 

1. Doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření smluv o zajištění provozu 
vodohospodářského zařízení vodovodů a kanalizací vodního díla „SO-05 Prodloužení kanalizace a 
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prodloužení vodovodu“ stavby „Obytná zóna Zlatá Hora, Slavkov u Bran“ s akciovou společností  
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 494 545 87 v 
předloženém znění. 

2. Doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k provedení nepeněžitého vkladu do majetku 
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 
494 545 87 zařízení vodovodu v délce 710,96 m včetně 24 ks odboček a 6 ks podzemních hydrantů  
a zařízení kanalizace v délce 543,28 m včetně 11 ks kanalizačních šachet a 37 odboček 
vybudovaných v rámci stavby: „Obytná zóna Zlatá Hora, Slavkov u Brna“. 

 
 
4.21. Pronájem části pozemku – autobusové nádraží 
 
Usnesení: 
Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s firmou Hradby s.r.o., Dobrovského 409/1, 682 01 
Vyškov, IČ 269 797 99 na pronájem části pozemku p.č. 343/2 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o 
výměře 14 m2 v předloženém znění.   
 
 
4.22. Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu MěÚ 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Slavkov u Brna 
v předloženém znění. 
 
 
4.23. Přehled podaných stížností na MěÚ za II. čtvrtletí roku 2011 
 
Usnesení: 
Rada města bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za II. čtvrtletí roku 2011. 
 
 
4.24. Komínek – smlouva o budoucí smlouvě 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě s panem Miroslavem Komínkem. 
 
 
4.25. Výběrové řízení – velitel městské policie 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje vypsání výběrového řízení na obsazení místa velitele Městské policie Slavkov u 
Brna podle předloženého oznámení. 
 
 
4.26. Slavkovské shakespearovské slavnosti 
 
Usnesení: 
Rada města schvaluje pro farní divadlo Simsala Bim zvýhodněné nájemné sálu Společenského domu 
Bonaparte a jeho úhradu ve výši 6.000,- Kč vč. 20% DPH v termínu konání představení Zkrocení zlé ženy 
a Kupec benátský ve dnech 1. a 2. října 2011 a technickou pomoc TSMS při převozu divadelního 
mobiliáře.  
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4.27. Čestní občané – informace 
 
Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí. 
 
 
4.28. Rušení telefonních hovoren 
 
Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí. 
 
 
4.30. Doplnění informace k předloženým rozborům hospodaření TSMS za I. pololetí 2011-Nesplnění příjmů 

na koupališti 
 
Usnesení: 

1) Rada města bere zprávu na vědomí. 
2) Rada města ukládá řediteli TSMS řešit propad příjmů na koupališti ve spolupráci s vedoucí 

finančního odboru a způsob řešení předložit radě města. 
 
 
4.31. Reprezentace AUTO RC SLAVKOV 
 
Usnesení: 
Rada města bere dopis „Reprezentace AUTO RC Slavkov“ na vědomí a ukládá starostovi města 
informovat komisi pro sport a volný čas a zastupitelstvo města. 
 
 
4.32. Dopis p. Karla Goldmana 
 
Usnesení: 
Rada města bere dopis p. Goldmana na vědomí a ukládá MěÚ na dopis odpovědět. 
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