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Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 19.10.2011 v 16:00 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. - 19. schůze RM z 

období  2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 

 považuje za splněné body: 

2.11.2. z XI. schůze MRM – 08.06.2011 

4.10. z 13. schůze RM – 01.06.2011 

4.34. z 14. schůze RM – 29.06.2011 

3.29. z 15. schůze RM – 20.07.2011 

4.32. z 18. schůze RM – 30.08.2011 

4.2., 4.11., 4.13., 4.19. z 19. schůze RM – 05.10.2011 

 vypouští ze sledování: 

4.6.1. z 13. schůze RM – 01.06.2011 

2.15. z XII. schůze MRM – 12.9.2011 

 další úkoly trvají. 

 

 

4.1. Omezení provozu mateřské školy 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí omezení provozu Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 

495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace v době podzimních prázdnin. 

 

 

4.2. Ţádost o schválení příjmu finančního daru 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace, přijetí finančního daru v hodnotě 5.000,- Kč od firmy Aleš Bajer, 

Zámečnictví a kovovýroba, Holubice 304, IČ: 634 242 31 na nákup výtvarného materiálu a 

hraček pro děti. 

 

 

4.3. Rozpočtová změna 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna navýšení příjmové položky školné o 

částku 38.000,- Kč. Rada města zároveň schvaluje MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna navýšení 

výdajové položky ostatní služby o částku 38.000,- Kč. 

 

 

4.4.  Vyřazení majetku 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí požadavek o vyřazení majetku z evidence ZUŠ Fr. France Slavkov u 

Brna, okres Vyškov. 
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4.5. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 27-30 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

 

1) Přijetí dotace na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 63.812 Kč a přijetí dotace na 

sociálně-právní ochranu dětí ve výši 454.337 Kč 

 

RO č. 27 – Dotace – Lesní hospodář 

Příjmy: 

- zařazení nové položky – Dotace – Lesní hospodář     64.000 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Lesní hospodář      64.000 Kč 

 

RO č. 28 – Dotace – PD poldr za parkem 

Příjmy: 

 - zařazení nové položky -  Dotace – PD poldr za parkem    100.000 Kč 

Výdaje: 

- navýšení položky č. 12 DSP poldr za parkem      100.000 Kč 

 

RO č. 29 – Dotace – sociálně právní ochrana dětí 

Příjmy: 

 - navýšení položky – Dotace – sociálně-právní ochrana dětí    454.000 Kč 

Výdaje: 

 - navýšení položky č. 87 – Městský úřad – provoz     454.000 Kč 

 

RO č. 30 – Dotace – Letní dětský tábor 

Příjmy: 

 - zařazení nové položky -  Dotace – letní dětský tábor    27.000 Kč 

Výdaje: 

- navýšení položky č. 73 – Letní dětský tábor      27.000 Kč 

 

 

4.6. Ţádost o mimořádnou splátku kupní ceny za areál stadionu 

 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje předloženou žádost SK Slavkov u Brna o mimořádnou splátku kupní 

ceny za areál stadionu ze dne 23. 9. 2011.  

 

 

4.7. Zápisy školských rad 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zápisy č. 1/2011 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u 

Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov a Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, 

Tyršova 977, okres Vyškov. 
 

 

4.8. Vznik dluhu paní J. Šedé 

 

Usnesení: 

Rada města bere předloženou zprávu na vědomí. 

 

 

4.9. Přidělení krizového bytu 

 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na krizový byt č. 62 v Domě s pečovatelskou 

službou, Polní 1444, Slavkov u Brna, se žádným z žadatelů o přidělení tohoto bytu. 



3 

 

4.10. Odstoupení od koupě bytu 

 

Usnesení: 

Rada města bere předloženou zprávu na vědomí. 

 

 

4.11. Ţádost GE Money Bank 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově 

Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, s firmou GE Money Bank, a.s. nese sídlem Vyskočilova 

1422/1a, PSČ 140 28, Praha, IČ: 25672720, za kterou jedná Petr Rotter, Senior Facilities 

Manager, o 3 roky s výpovědní lhůtou 6 měsíců.  

 

 

4.12. Poliklinika Tyršova 324 – změna formy poskytnuté dotace 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí.  

 

 

4.13. Oprava střechy č.p. 123 – vícepráce 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.8.2011 na akci: 

„Oprava střechy budovy č.p.123 – Slavkov u Brna“ se společností TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 

701, 755 01 Vsetín, IČ: 277 750 03, v předloženém znění. 
 

 

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

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí.  

 

 

4.15. Propadlá dlaţba před budovou Pošty 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá TSMS provést předláždění místní komunikace na ulici Palackého náměstí 

před budovou České pošty č.p.3 a MěÚ č.p. 260 v termínu do 30.11.2011.   
 

 

4.16. Vyjádření k ţádosti TJ Sokol 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá funkcionářům města svolat schůzku se zástupci TJ 

Sokol na základě stanoviska právníka města. 
 

 

4.17. VIVO CONNECTION – převod práv a povinností 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s převedením práv a povinností vyplývajících z rozhodnutí č. 44/2011 ze 

dne 22.8.2011 vydaného MěÚ Slavkov u Brna odborem stavebního a územně plánovacího úřadu 

ve prospěch města Slavkov u Brna na společnost VIVO CONNECTION spol. s r.o., Nádražní 

7/1178, 664 51 pouze na část SO 03-datové kabely. 
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4.18. Výkup pozemků pro cestu – Vinohrady 

 

Usnesení: 

Rada města pověřuje odbor IR vedením jednání s vlastníky pozemků pod předpokládanou 

přístupovou cestou v lokalitě Vinohrady (parc.č. 3483, 3482, 3481/1, 3492/1 a okolní) o výkupu 

částí jejich pozemků za kupní cenu 20,-Kč/m2. 

 

 

4.19. Stíţnost Bc. Jabůrka 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá právníkovi města prověřit právní dopady při 

dočasném omezení přístupu občana na vlastní pozemek. 

 

 

4.20. Vyjádření – pí Vitulová 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

4.21. Výpůjčka - parčík 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o výpůjčce mezi městem a Náboženskou 

obcí Církve československé husitské ve Slavkově u Brna, Jiráskova 959, 684 01 Slavkov u Brna, 

IČ: 670 284 54. 

 

 

4.22. Analýza školství města Slavkova u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí „Analýzu školství města Slavkov u Brna v roce 2011“. 

 

 

4.23. Granty na kulturní účely 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

4.24.  Návrh na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na humanitární účely v roce 2011 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje pokračovat ve školním roce 2011/2012 v programu Adopce afrických dětí, 

projekt pomoci na dálku a za tím účelem poskytnout v roce 2011 občanskému sdružení 

Wontanara příspěvek na úhradu školného za Ousmana Contého z položky určené na 

humanitární účely ve výši 7.500 Kč.  

 

 

4.25. Přehled podaných stíţností na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2011 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2011. 

 

 

4.26. Vyřazení majetku 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz dle 

předloženého soupisu z vyřazovacího protokolu.  
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4.27. Ţádost o finanční příspěvek 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá.  

 

 

4.29. Moravský rybářský svaz – poděkování 

 

Usnesení: 

Rada města bere poděkování Moravského rybářského svazu na vědomí. 

 

 

3.1. Zpráva o připravenosti DDM na školní rok 2011/2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Domu dětí a mládeže, Slavkov u Brna, okres 

Vyškov, Komenského 495,  na školní rok 2011/2012 a vyslovuje poděkování a ocenění celému 

kolektivu DDM za obětavou činnost v rámci mimoškolních aktivit mládeže.  

 

 

3.2. Zpráva o připravenosti ZUŠ Františka France na školní rok 2011/2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti ZUŠ Františka France Slavkov u Brna, 

okres Vyškov na školní rok 2011/2012 a vyslovuje poděkování a ocenění celému kolektivu ZUŠ 

Františka France. 

 

 

4.28. Stíţnost na neplnění dohody - Beachvolleyball 

 

Usnesení: 

1. Rada města bere zprávu TSMS na vědomí. 

2. Rada města projedná na své příští schůzi celou problematiku vztahů na koupališti za 

přítomnosti zástupců SK Beachvolleyball. 

 

 

3.3. Zpráva o připravenosti MŠ na školní rok 2011/2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí Zprávu o připravenosti Mateřské školy Zvídálek, Komenského 

náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace na školní rok 2011/2012 a vyslovuje 

poděkování a ocenění celému kolektivu MŠ Zvídálek. 

 

 

4.30. Oprava podlah č.p.260 - výběr zhotovitele 

 

Usnesení: 

Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Oprava podlah 

v budově MěÚ č.p.260“ 

1/ vylučuje nabídku předloženou panem Leošem Kulhánkem ze zadávacího řízení, 

2/ rozhoduje, že jako nejvhodnější nabídka byla předložena nabídka společnosti Reistav, s.r.o., 

Slovanská č.p.340, 684 01 Slavkov u Brna, 

3/ Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Reistav, s.r.o., Slovanská č.p.340, 684 01 

Slavkov u Brna na stavební práce na akci: „Oprava podlah v budově MěÚ č.p.260“ za cenu 

249.997,-Kč vč. DPH. 
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4.31. Pronájem NP na Koláčkově nám.727  

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 203, Koláčkovo nám. 

727, Slavkov u Brna, s firmou BARCELO GROUP s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 

Praha, IČ: 248 44 632 za účelem poskytování služeb v oblasti finančního poradenství za nájemné 

ve výši 1.000 Kč/m2/rok + platba za vybavení kanceláře ve výši 300 Kč/měsíc. 

 

 

Ostatní: 

 

5.1. Sběr biologicky rozloţitelného komunálního odpadu 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá řediteli TSMS předložit radě města v termínu do 2.11.2011 seznam 

nemovitostí, u kterých budou TSMS provádět sběr biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu. 

 

 

5.2.  MK Austerlitz 

 

Starosta města informoval členy rady města o záměrech MK Austerlitz a o pozvání jejich 

zástupců na jednání rady města. 

 

 

5.3. Šetření České školní inspekce 

 

Rada města byla seznámena s dopisem ve věci výsledku šetření České školní inspekce. 

 

 

5.4. Humanitární sbírka Diakonie  Broumov 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí s uspořádáním humanitární sbírky Diakonie Broumov vzhledem k trvalé 

sbírce ve městě organizované Charitou. 

 

 

5.5. Stav vozovky na ul. Jiráskova 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci obyvatel ul. Jiráskova na špatný stav vozovky v úseku 

křižovatek s ul. Pod Oborou a ul. Sadová a ukládá funkcionářům města řešit tuto záležitost se 

správcem komunikace. 

 

 


		2011-10-20T14:27:30+0200
	Ing.  Pavel Dvořák




