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Usnesení z 19. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 05.10.2011 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. - 18. schůze RM z 

období  2010-2014 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, ţe 

 

 povaţuje za splněné body: 

4.11., 4.44. z 13. schůze RM – 01.06.2011 

4.10.2. ze 14. schůze RM – 29.06.2011 

3.6.2., 3.8., 3.19., 3.20., 3.21., 3.25.2. z 15. schůze RM – 20.07.2011 

4.11., 4.16.3., 4.20.1., 4.20.2., 4.24. z 16. schůze RM – 03.08.2011 

3.2., 3.3.1. 3.3.2., 3.9., 3.11., 3.22., 3.23., 3.24., 3.25.1., 3.25.2., 3.28. ze 17. schůze RM – 24.8.2011 

3.1., 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.9., 4.11., 4.14.2., 4.15., 4.16., 4.17., 4.20.1., 4.20.2., 4.20.3., 

4.20.4., 4.20.5., 4.20.6., 4.26., 4.28., 4.29., 5.2., 5.3. z 18. schůze RM – 30.08.2011 

2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.9.1. z XII. schůze MRM – 12.9.2011 

 vypouští ze sledování: 

3.3.4. ze 17. schůze RM – 24.08.2011 

4.10. z 18. schůze RM – 30.08.2011 

 další úkoly trvají. 

    
 

3.2. Ceník sluţeb DDM 

 

Usnesení: 

1) Rada města schvaluje výši zápisného do zájmových útvarů DDM Slavkov u Brna 

ve školním roce 2011/2012. 

2) Rada města ukládá vedení DDM předkládat ceník na nový školní rok nejpozději vţdy 

v termínu do 31.7. daného školního roku.  
 

 

4.1. Prodeje bytů Sídl. Nádraţní 1157 – 1158 

 

Usnesení: 

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej bytové jednotky 1158/5 v budově 

č.p. 1157,1158  na poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na 

poz.p.č.2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na 

společných částech budovy náleţejícího k vlastnictví jednotky 1158/5, paní Naděţdě Šimkové, za 

celkovou kupní cenu 573 040,- Kč (se  slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy). 

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej  bytové jednotky 1158/4 v 

budově č.p. 1157,1158  na poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického 

podílu na poz.p.č.2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému 

podílu na společných částech budovy náleţejícího k vlastnictví jednotky 1158/4, paní Marii 

Zoubkové, za celkovou kupní cenu  568 064,- Kč (se  slevou 10% při platbě před podpisem kupní 

smlouvy). 

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 1158/9 v budově 

č.p. 1157,1158  na poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na 

poz.p.č.2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na 

společných částech budovy náleţejícího k vlastnictví jednotky 1158/9, paní Marii Šromové, za 

celkovou kupní cenu 562 151,-Kč (se  slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy). 
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4. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 1157/6 v budově 

č.p. 1157,1158  na poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na 

poz.p.č.2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na 

společných částech budovy náleţejícího k vlastnictví jednotky 1157/6, panu Jiřímu 

Fellinghauerovi, za celkovou kupní cenu 562 355,-Kč (se slevou 10% při platbě před podpisem 

kupní smlouvy). 

5. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 1158/3 v budově 

č.p. 1157,1158  na poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na 

poz.p.č.2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na 

společných částech budovy náleţejícího k vlastnictví jednotky 1158/3, panu Jaromíru Královi, za 

celkovou kupní cenu 565.057,-Kč (se slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy). 

 

 

4.2. Nabídka na prodej bytu – paní Vitulová 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá MěÚ předloţit radě právní rozbor nabídky a výběrového řízení na pronájem 

bytu. 

 

 

3.1. Zpráva o připravenosti základních škol 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, 

Komenského nám. 495, okres Vyškov a Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres 

Vyškov na školní rok 2011/2012. 

 

 

4.3. Ţádost paní Z. Peterkové 

 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje prominutí nedoplatku za sluţby v Domě s pečovatelskou sluţbou a 

poţaduje jeho úhradu ve výši 1.154 Kč. 

 

 

4.4. Zveřejnění záměru pronájmu uvolněného bytu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu uvolněného bytu č. 5, sídl. Nádraţní 1193, 

Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve 

výši 60 Kč/m
2
. 

 

 

4.5. Ţádost paní J. Šedé 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření splátkového kalendáře na úhradu dluhu 

ve výši  203. 392 Kč formou měsíčních splátek ve výši 4.000 Kč s paní Jarmilou Šedou. 

 

 

4.6. Ţádost  Kamila Zborovského 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje oprávnění k umístění nápojového automatu na poliklinice ve Slavkově u 

Brna, Tyršova č.p. 324, v sazbě 450 Kč/m2/rok za výměru plochy potřebné k umístění automatu, 

osazení měřidla na studenou vodu – vodoměru a spotřeby elektrické energie dle spotřeby 

provozovaného zařízení, panu Kamilu Zborovskému, podnikajícímu pod obchodní firmou 

kzcafe, IČ: 754 262 69. 
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4.7. Ţádost A. Kučery 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 31 v Domě s pečovatelskou sluţbou, Polní 1444, Slavkov 

u Brna, o velikosti garsoniéra, panu Augustínu Kučerovi. 

 

 

4.8. Určení metodiky rozúčtování sluţby úklid na Poliklinice za rok 2010 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje způsob rozúčtování sluţby úklid na Poliklinice pro vyúčtování sluţeb za 

rok 2010 dle počtu ordinací. 

 

 

4.9. Pronájem NP na Koláčkově nám. 727 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá na příští schůzi rady města. 

 

 

4.10. Napoleonská expozice – zadávací dokumentace 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předloţené doklady (tj. zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, 

návrh smlouvy o dílo, licenční smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o výpůjčce) 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. 

 

 

4.11. Zateplení bytové domy Zlatá Hora čp. 1227, 1237-dodatek č.1 smlouvy o dílo 

 

Usnesení: 

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

domy na sídlišti Zlatá Hora čp. 1227, 1237“ se společností KALÁB – stavební firma, spol. s.r.o., 

Vídeňská 849/15, 639 00 Brno - Štýřice, IČ: 494 365 89, který rozdělí zateplení bytových domů 

Zlatá Hora 1227 a 1237 na 2 etapy (1. etapa – výměna výplní stavebních otvorů v bytech, 2. 

etapa – zbývající část zateplení BD).   
 

 

4.12. Kabiny a tribuna fotbalového stadionu – potřeby oprav 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá MěÚ zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2012 částku 300.000 Kč na 

zajištění oprav a údrţby kabin SK Slavkov.  
 

 

4.13. DPS – Zelená úsporám – schválení smlouvy 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření „Smlouvy č. S-10716507 o poskytnutí podpory z programu 

Zelená úsporám“ výši 2.530.800 Kč na realizaci úsporných opatření na budově Domu 

s pečovatelskou sluţbou, Polní 1444, Slavkov u Brna.   

 

 

4.14. Palackého nám.– návrh na změnu poplatku za parkování 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá.  
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4.15. Výstavba obchodního centra SPAR 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 
 

 

4.16. Vodní příkop - zadávací dokumentace 

 

Usnesení: 

Rada města 

1/ souhlasí se zahájením veřejné zakázky na stavební práce na akci: "Město Slavkov u Brna - 

obnova vodního příkopu zámeckého parku" a schvaluje v předloţeném znění zadávací 

dokumentace a návrh smlouvy o dílo, který je její součástí. 

2/ schvaluje následující okruh společností k oslovení k podání nabídky: 

 1/ Trasko, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 255 49 464 

2/ SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast 

Brno -  Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599 

3/ Přemysl Veselý stavební a inţenýrská činnost s.r.o., Praţákova 1000/60, 619 00 Brno, 

IČ: 253 42 100 

 4/ SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474, 

 5/ REISTAV s.r.o., Slovanská 340, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 269 17 289. 

 

3/ schvaluje následující sloţení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek: 

Členové: Mgr. Zdeněk Mokrý, Ing. Aleš Šilhánek, Ing. Petr Lokaj, Ing. Hynek Charvát, Ing. 

Pavel Galata, 

Náhradníci: Ing. Karel Pospíšil, Mgr. Jiří Blaţek, Ing. Petr Janek, Ing. Jiří Tesák,  Ing. Miroslav 

Zavadil. 
 

 

4.17. Věcné břemeno JMK-VO a MR Purkyňova 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu na pozemku parc. č. 3779 v k. ú. Slavkov u Brna pro stavbu „Veřejné 

osvětlení a místní rozhlas ulice Purkyňova“ ve prospěch města s Jihomoravským krajem, sídlem 

Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 708 883 37 v předloţeném znění. 

 

 

4.18. Pronájem pozemků – Cantico, s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

 

4.19. Záměr prodeje části pozemku 775/9-Ondruškovi 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 775/9 ostatní plocha 

o výměře cca 4 m2  v k. ú. Slavkov u  Brna z vlastnictví města. 

 

 

4.20. Věcné břemeno Telefonica – LIKO-S 

 

Usnesení: 

Rada města ruší své usnesení k bodu 2.8.  z LXXIV. mimořádné schůze RM ze dne 15.11.2010 a  

dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,  IČ: 60193336, sídlem Praha 4, Michle, Za 
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Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zastoupená společností VYDIS s.r.o., IČ 61502979, sídlem Dolní 

Břeţany, ul.  5. května č. 16, 252 41,  na pozemcích   parc. č.   2712/1; 2714/1; 2733/11; 2733/14; 

2733/15; 2732/1; 2732/4; 2743/49 (Slavkov - 75818 – LIKO-S-IOL Ethernet)  v k.ú. Slavkov u 

Brna v předloţeném znění. 
 

 

4.21. Pronájem zahrádky č. 38 Polní 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panem Zdeňkem Vídeňským na 

pronájem části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 120 m
2
 

(zahrádka č. 38) s ročním nájemným ve výši 168,-Kč (1,40 Kč/m
2
). 

 

 

4.22. Věcné břemeno JMK-infrastruktura Mánesova,Čapkova,Tylova 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu na pozemcích parc.č.3771/1 a 3779 v k. ú. Slavkov u Brna pro stavbu 

„Technická infrastruktura ulice Tylova, Mánesova a Čapkova“ ve prospěch města 

s Jihomoravským krajem, sídlem Ţerotínovo nám.3/5, 601 82 Brno, IČ:70888337 v předloţeném 

znění. 

 

 

4.23. Připomínky k územnímu plánu města Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se: 

1/ Zapracováváním pozemků parc. č. 2908/2, 2909, 2910/4, 2910/5, 2930, 2931/1, 2932/30 a 

2929/1 kat. území Slavkov u Brna v návrhu ÚP města do plochy pro bydlení (BV). 

2/ Zapracováním pozemků parc. č. 347/2 a 347/8 kat. území Slavkov u Brna v návrhu ÚP města  

do plochy výroby a skladování (VL). 

 

 

4.24. Ţádost občanského sdruţení Zlatá Hora 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá: 

1) odboru IR zařadit do návrhu rozpočtu města náklady na realizaci VO a MR v celkové 

výši 350.000 Kč.  

2) odboru ŢP zahájit jednání Města se Sdruţením o uzavření dodatku k výše uvedené 

plánovací smlouvě s obsahem jiţ dohodnutým v březnu letošního roku. 

 

 

 

4.25. Biocentrum Podsedky – harmonogram prací - výběr dodavatele 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání výše uvedené zprávy tuto bere na vědomí a  

1) souhlasí s navrţeným postupem realizace. 

2) dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci “Zalesnění biocentra Podsedky“ 

s  MENDELU Brno, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny za cenu 

133.110,- Kč s DPH. 
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4.26. Výběrové řízení – Vzpomínkové akce 2011 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ souhlasí s oslovením navrţených společností pro podání nabídek na realizaci Vzpomínkových 

akcí 2011: 

 SAURA.CZ, s.r.o., Gorkého 61/11, 60200 Brno, IČ: 26255235, DIČ:CZ26255235 

 Umělecká agentura HISTORIA, Marcela Šlapanská, Moravské Prusy 100, 682 01 Prusy-

Boškůvky, IČO: 69760641 

 AusterlitzPro s.r.o., Gorkého 61/11,  602 00 Brno, IČ: 25310151, DIČ: CZ25310151 

 

2/ schvaluje sloţení hodnotící komisí v následujícím sloţení:  

Členové: Ing. Aleš Šilhánek, Mgr. Bohuslav Fiala, Tereza Cenková, DiS. 

Náhradníci: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Hynek Charvat, Ing. Pavel Dvořák 

 

3/  schvaluje stanovené kvalifikační předpoklady: 

 výpis z obchodního nebo ţivnostenského rejstříku (prostá kopie) 

 

4/  souhlasí s navrţenými obchodními podmínky: 

 součástí nabídky bude návrh smlouvy a poloţkový rozpočet podepsaný oprávněnou 

osobou 

 

5/ schvaluje navrţené hodnotící kritérium: nabídková cena 
 

 

4.27. Průběţné plnění 2.KPSS města za l.pol.2011 

 

Usnesení: 

Rada města bere po projednání zprávu o plnění 2. Komunitního plánu sociálních sluţeb města 

Slavkova u Brna za l. pololetí 2011 na vědomí a předkládá ji na jednání zastupitelstvu města. 

 

 

4.28. Změna sloţení pracovních skupin KPSS 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje sloţení pracovních skupin podílejících se na plnění a hodnocení 2. KPSS 

města Slavkova u Brna do roku 2012 a na přípravě komunitního plánu na další období. 
 

 

4.29. Omezení provozu mateřské školy 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu o omezení provozu mateřské školy. 

 

 

4.30. Odměny ředitelů škol a školských zařízení za 3. Q roku 2011 

 

Usnesení: 

Rada města projednala návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem 

Slavkov u Brna za 3. Q 2011 a s výší navrhovaných odměn v předloţeném znění souhlasí. 

 

 

4.31. Plnění usnesení – předání dlaţby MRS 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 
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4.32. Plnění usnesení – vyřazení nákladního vozidla 

 

Usnesení: 

Rada města bere tuto zprávu na vědomí. 

 

 

4.33. Schválení přijetí finančního daru pro ZS-A 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s přijetím finančních darů dle přiloţených Darovacích smluv. 

 

 

4.34. Schválení přijetí věcných darů pro ZS-A 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovacích smluv č. 19/2011, 20/2011, 21/2011, 

22/2011 a s jejich zařazením do sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz. 

 

 

4.35. Návrh TJ Sokol Slavkov – sportovní areál stadionu 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá MěÚ předloţit radě vyjádření k návrhu TJ Sokol Slavkov. 

 
 

Ostatní: 
 

5.1.      Omezení provozu základních škol 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí omezení provozu ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova v pátek dne 

7.10.2011 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.  
 

 

5.2.      Cyklostezky 2011- poděkování 

 

Usnesení: 

Rada města vyslovuje poděkování souboru Glitter Stars za reprezentaci města na akci DSO 

Ţdánický les a Politaví – Cyklostezky 2011 dne 28.9.2011. 

 

 

5.3.      Shakespearovské divadelní dny - poděkování 

 

Usnesení: 

Rada města vyslovuje poděkování organizátorům a účinkujícím Shakespearovských divadelních 

dnů. 

 

 

5.4.      IV. evropské setkání Slavkovů - poděkování 

 

Usnesení: 

Rada města vyslovuje poděkování panu Ing. Ladislavu Jedličkovi a panu Jindřichu Sáčkovi za 

reprezentaci města na VI. evropském setkání Slavkovů v Horním Slavkově. 
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5.5.      Mistrovství republiky v zimním plavání 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s konáním Mistrovství České republiky v zimním plavání na městském 

koupališti ve dnech 8. a 9.10.2011. 

 

 

5.6.     Nabídka firmy  ÉTER  

 

Usnesení: 

Rada města neakceptuje nabídku firmy ÉTER na placené zveřejnění údajů v telefonním 

seznamu. 
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