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Usnesení z XII. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 12.09.2011 v 17:00 

hodin v kanceláři starosty města Slavkova u Brna 

 

2.1. Rozpočtové opatření č. 26, 27 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1) RO č. 26 – Příspěvek na opravu kaple sv. Urbana 

Výdaje: 

- snížení položky č. 91 – Místní zastupitelské orgány     40.000 Kč 

- zařazení nové položky – Příspěvek na opravu kaple sv. Urbana   40.000 Kč 

 

    

2.2. Bytové domy Nádraţní 1191-1193-prodlouţení platnosti smlouvy 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Bytové domy na 

sídlišti Nádražní čp. 1191, 1192 a 1193 – realizace úsporných opatření v rámci programu Zelená 

úsporám“ se společností WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00, Brno – Zábrdovice,             

IČ 253 370 09, kterým se lhůta pro výzvu objednatele zhotoviteli k zahájení prací prodlouží           

do 31.3.2012.  
 

 

2.3. Dočasné zajištění VO+MR na ulicích Čapkova, Mánesova, Tylova 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Němeček - Elektromontáže, a.s., Nádražní 

726, 696 62 Strážnice na akci: " VO+MR Čapkova, Mánesova, Tylova" v předloženém znění. 

2/ souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dle bodu 1 se společností Němeček - 

Elektromontáže, a.s., Nádražní 726, 696 62 Strážnice na akci: " VO+MR Čapkova, Mánesova, 

Tylova" v předloženém znění. 
 

 

2.4. Vyhrazené stání na parkovišti před ZŠ Komenského 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zajištěním vyhrazených podélných stání při sportovní hale ZŠ 

Komenského na ulici Malinovského. Způsob vyhrazení bude zajištěn svislou dopravní značkou 

IP13b - parkoviště s parkovacím kotoučem s dobou stání max. 15 min a dodatkovou tabulkou 

s textem „Po-Pá OD 6:00 DO 8:30“.  

    

 

2.5. Chodník ul. Malinovského 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2012 položku 

na financování stavební úpravy chodníku na ulici Malinovského a chodníku kolem kostela při 

východní straně. 

 

2.6. Odstranění kamenné zdi ul. Kollárova  

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí s trvalým odstraněním kamenné zídky u západní štítové zdi BD 

Kollárova čp. 687 ve Slavkově u Brna.  
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2.7. MŠ Zvídálek – změnový list č. 19 

 

Usnesení: 

Rada města 

1/ Schvaluje změnový list č.19, ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 

614 00 Brno na akci: „Slavkov u Brna - Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek II". 

2/ Souhlasí s dofinancováním změnového listu č. 19 z výdajové položky rozpočtu IR č. 69 - 

ostatní činnost místní správy.   

 

 

 

2.8. Vodní příkop – zadávací dokumentace 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

 

2.9. Majetkoprávní vypořádání „poldr Za Parkem“ 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1. doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k výkupu pozemků parc. č. 1010/12 ostatní 

plocha o výměře 61 m2  a parc. č. 1008/1 orná půda o výměře 681 m2 v k. ú. Slavkov u 

Brna od manželů Jaromíra a Martiny Hálových, za celkovou kupní cenu  236.000,-Kč 

(cca 318,-Kč/m2); 

2. nedoporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k výkupu pozemků parc. č. 1008/2 orná 

půda o výměře 325 m2; parc. č. 1008/3 orná půda o výměře 647 m2; parc. č. 1010/15 

ostatní plocha o výměře 343 m2 a parc. č. 1011/7 orná půda o výměře 160 m2 od Jana 

Poláška a Petra Poláška, za celkovou kupní cenu 700.625,-Kč (475,-Kč/m2); 

 formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena do  dvou 

měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Zachycení a odvedení 

povodňových průtoků v lokalitě u zámecké zdi pod golfovým hřištěm“. Nebude-li kupní 

smlouva uzavřena do tří let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smlouva o budoucí 

kupní smlouvě zanikne. 

3. ukládá vedoucí finančního odboru zařadit do rozpočtu města pro rok 2012 částku ve výši   

236.000,-Kč  na výkupy výše uvedených pozemků. 

 

 

 

2.10. Ekonomický rozbor otopného systému sídliště Zlatá Hora 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí. 

 

 

 

2.11. Doplněná ţádost V. Stávkové 

 

Usnesení: 

Rada města nevyhovuje žádosti paní Věry Stávkové o odkoupení bytové jednotky 1154/2, sídl.  

Nádražní 1154, Slavkov u Brna. 
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2.12. Smlouva č. 42 o nakládání s BRKO 

 

Usnesení: 
Rada města nesouhlasí s uzavřením Smlouvy č. 42 o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a 

Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 42 se spol. RESPONO a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ: 

494 356 12, dle předloženého návrhu. 
 

 

2.13. Úkol z porady u starosty – polní hnojiště 
 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a trvá na podmínkách nájemní smlouvy ze dne 26.11.2007. 

 

 

2.14. Rozpočtové opatření ZS-A 
 

Usnesení: 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření, kterým se zvyšují výnosy i náklady o částku 

130 000,- Kč na projekt. „Kancléř čtyř panovníků 300. výročí od narození Václava Antonína 

Kounice Odkaz Václava Antonína Kounice“  

 

 

2.15. Vyhlášení veřejné sbírky 

 

Usnesení: 

1. Rada města souhlasí s vyhlášením veřejné sbírky na uhrazení spolupodílu na 

restaurování dalších portrétů rodiny Marie Terezie, které jsou trvale vystaveny 

v prohlídkové trase Zámku Slavkov-Austerlitz. 

2. Rada města ukládá odboru KT zajistit veškeré náležitosti v souvislosti s veřejnou 

sbírkou. 

 

2.16. Schválení přijetí věcných darů pro ZS-A (18/2011) 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s přijetím věcného daru dle Darovací smlouvy č. 18/2011 a s jeho zařazením 

do sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz. 

 

 

2.17. Komise pro výběr velitele městské policie  

 

Usnesení: 

Rada města jmenuje výběrovou komisi pro výběr velitele městské policie ve Slavkově u Brna ve 

složení: Ing. Ivan Charvát, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jiří Tesák, Ing. Hynek Charvat, Ing. 

Pavel Dvořák a Mgr. Bohuslav Fiala. 

 

 

2.18. Pozvání do města Darney a Evropské setkání Slavkovů 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje: 

1. uskutečnění cesty do Darney v termínu od 7. do 9.10.2011 a do Horního Slavkova 

v termínu od 23. do 25. 9.2011, 

2. sestavení delegace do Darney - Ing. Ivan Charvát, pan Vratislav Malý, do Horního 

Slavkova - Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav Jedlička, Ing. Aleš Šilhánek.  

3. poskytnutí služebního vozidla městem za účelem  plánovaných cest.  
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2.19. Program IV. řádného zasedání zastupitelstva města 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje program IV. řádného zasedání zastupitelstva 

města v upraveném znění. 

 

 

2.20. Ţádost pana Navrátila o vyjádření k výstavbě RD 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR předložit žádost pana Jakuba Navrátila k projednání v komisi 

pro rozvoj města. 
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