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Usnesení z 21. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 02.11.2011 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. - 20. schůze RM z 

období  2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 

 povaţuje za splněné body: 

4.12. z 8. schůze RM – 09.03.2011 

4.11. z 11. schůze RM – 04.05.2011 

3.4., 3.31., ze 17. schůze RM – 24.8.2011 

4.23.2. z 18. schůze RM – 30.08.2011 

4.4., 4.9., 4.17., 4.21., 4.24.2., 4.25., 4.35. z 19. schůze RM – 05.10.2011 

4.20.3., 4.21., 5.1. z 20. schůze RM – 19.10.2011 

 vypouští ze sledování: 

3.2. z 19. schůze RM – 05.10.2011 

 další úkoly trvají. 

 

 

3.1.  Rozbory hospodaření města za III. čtvrtletí 2011 

 

Usnesení: 

1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozbory hospodaření města za 

III. čtvrtletí 2011. 

2) Rada města ukládá MěÚ, JSDH a Městské policii předloţit podrobný rozbor 

hospodaření za III. čtvrtletí 2011.  

 

 

3.2.  Rozbory hospodaření VHČ za III. čtvrtletí r. 2011 

 

Usnesení: 

Rada města projednala předloţenou zprávu a doporučuje zastupitelstvu města schválit plnění 

plánu vedlejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2011. 

 

 

3.3.  Rozbory hospodaření ZŠ Komenského za III. čtvrtletí 2011 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města ke 

schválení rozbory hospodaření ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 za III. čtvrtletí 2011. 

 

 

3.4.  Rozbory hospodaření ZŠ Tyršova za III. čtvrtletí 2011 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloţené rozbory hospodaření za III. 

čtvrtletí 2011 Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977. 

 

 

3.5.  Rozbory hospodaření MŠ Zvídálek za III. čtvrtletí 2011 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozbor hospodaření Mateřské školy Zvídálek 

za III. čtvrtletí roku 2011. 
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3.6.  Rozbory hospodaření ZUŠ Fr. France za III. čtvrtletí 2011 

 

Usnesení: 

Rada města bere po projednání na vědomí rozbory hospodaření ZUŠ Fr. France za III. čtvrtletí 

2011 a doporučuje je zastupitelstvu města ke schválení. 

 

 

 

3.7.  Rozbory hospodaření DDM za III. čtvrtletí 2011 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloţené rozbory hospodaření za III. 

čtvrtletí 2011 DDM Slavkov u Brna, Komenského nám. 495. 

 

 

 

3.8.  Rozbory výsledků hospodaření ZS-A k 30.9.2011 a odhad k 31.12.2011 

 

Usnesení: 

1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledky hospodaření k 30.9.2011 

příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz. 
2) Rada města ukládá řediteli ZS-A vyčíslit výdajovou poloţku rozpočtu „Oslava 300 let 

narození V.A. Kounice“. 
3) Rada města ukládá řediteli ZS-A doplnit komentář k rozborům o odhad poloţky oprava-

údrţba. 
 

 

3.9.  Rozbory hospodaření TSMS za III. čtvrtletí 2011 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání bere zprávu na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozbory hospodaření TSMS za III. čtvrtletí 2011. 
 

 

 

4.1.     Přijetí dotace a soubor rozpočtových opatření č. 32, 33 

 

Usnesení: 

1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:  

Přijetí dotace na projekt „Kancléř čtyř panovníků – 300. výročí narození V. A. Kounice“ ve výši 

50.000 Kč. 

 

2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:  

RO č. 32 – Dotace – 300. výročí narození V. A. Kounice 

Příjmy: 

 - zařazení nové poloţky - Dotace – 300. Výročí narození V. A. Kounice 50.000 Kč 

Výdaje: 

- navýšení poloţky RO č. 23 – Účelový příspěvek – Dotace – výročí V. A. Kounice 50.000 Kč 

3) Rada města ukládá MěÚ předloţit radě návrh na RO – plánovací smlouva Zlatá Hora po 

vyhodnocení plnění rozpočtu města pro rok 2011 ke 30.11.2011. 

 

 

4.2.        Ţádost o dokrytí mzdových nákladů 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 
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4.3. Úprava zřizovací listiny 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny Základní školy 

Slavkov u Brna, Komenského nám. 495. okr. Vyškov poţadovanou ředitelem školy. 

 

 

4.4.  Ţádost o rozpočtovou změnu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje ZŠ Komenského náměstí 495 ve Slavkově u Brna následující rozpočtové 

změny:      

- navýšení příjmové poloţky potraviny o částku         400 000,- Kč 

- navýšení výdajové poloţky potraviny o částku     400 000,- Kč 

- zařazení nové poloţky v příjmové části v hodnotě    75 000,- Kč 

- navýšení výdajů na poloţce oprava a údrţba    20 000,- Kč 

- navýšení výdajů na poloţce DDHM         3 000,- Kč 

- navýšení výdajů na poloţce materiál     30 000,- Kč 

- navýšení výdajů na poloţce voda       7 000,- Kč 

- navýšení výdajů na poloţce sluţby     15 000,- Kč  

 

 

4.5. Udělení ředitelského volna 

 

Usnesení: 

Rada města bere udělení volna pro ţáky dne 18.11.2011 na vědomí. 

 

 

4.6. Plánovací smlouva Zlatá Hora 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá do doby vyhodnocení rozpočtu města na rok 2011 ke dni 

30.11.2011. 

 

 

4.7. Změna smlouvy  EKOLAMP, s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního 

systému EKOLAMP s společností EKOLAMP s.r.o., náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, 

IČ: 272 488 01 dle předloţeného návrhu. 
 

 

4.8. Pracovní komise – park a aleje 

 

Usnesení: 

Rada města:  

1)  schvaluje sloţení pracovní skupiny na zpracování koncepce obnovy historických alejí a 

zámeckého parku: 

předseda komise: 

Ing. Jiří Doleţel                            místostarosta 

členové: 

p. Radoslav Lánský                       ředitel TSMS 

pí Věra Marková                            zástupce  ZS-A 

Ing. Dagmar Fetterová,                   zástupce NPÚ ÚOP v Brně  

p. Petr Navrátil                                 předseda komise rady města pro ŢP 

p. Jaromír Seifert                           člen komise rady pro regeneraci MPZ 

Ing. Miroslav Zavadil vedoucí odboru ŢP 

Ing. Klára Andrlová                  odbor ŢP úsek ochrany přírody a krajiny 
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2) dává souhlas, aby v případě potřeby velmi odborné rady byl přizván Ing. Zdeněk Novák, 

ředitel Národního zemědělského muzea v Praze, který se dříve podílel na zpracování návrhů na 

obnovu parku. 

 

 

4.9. Přidělení bytu 

 

Usnesení: 

1. Rada města jmenuje předsedkyní bytové komise paní Věru Markovou. 

2. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, paní Věře     

Chumchálové. Nájemní smlouva bude uzavřena na 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 

Kč/ m
2
. 

 

 

4.10. Bytová náhrada 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

4.11. Prodeje uvolněných bytů 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje uvolněných bytů v předloţeném znění.  

 

 

4.12. Dočasné sociální bydlení pro nepřizpůsobivé občany 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na uţívání bytu ve dvorní přístavbě domu 

Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s panem Jiřím Konrádem na dobu určitou do 31.3.2012 za 

zvýhodněné nájemné ve výši 30 Kč/m
2
. 

 

 

4.13. Fügnerova 109 – opravy bytu č. 5 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru BTH předloţit na příští jednání rady města návrh výzvy k 

zveřejnění pronájmu bytu č. 5 Fügnerova čp.109 v souladu s doporučením odboru uvedeným ve 

zprávě.  

 

 

4.14. Pronájem pozemků v Němčanech 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1. Souhlasí s uzavřením dodatku č. 6. k nájemní smlouvě ze dne 13.1.2006 se společností 

AGRIA, a.s., sídlem Níţkovice 74, IČ: 606 99 175, týkajícího se pronájmu pozemků parc. 

č. 4120 orná půda o výměře 556 m2 a parc. č. 4121 orná půda o výměře 2727 m2, oba 

v k.ú. Němčany k zemědělskému obhospodařování za smluvní nájemné ve výši 1,75% 

z průměrné ceny pozemků stanovené vyhláškou MZČR č. 412/2008 Sb., tj. celkem 378,-

Kč ročně. 

2. Souhlasí s pronájmem  pozemků  parc. č. 4213 ostatní plocha, zeleň o výměře 1708 m2 a 

parc. č. 4222 ostatní plocha, zeleň o výměře 8917 m2 , oba v k.ú. Němčany, obci Němčany 

za účelem realizace biokoridoru za smluvní nájemné ve výši 100,-Kč ročně. 

3. Nesouhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 4118 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 713 m2 v k.ú. Němčany. 
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4.15. Pronájem pozemků Cantico, s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o  pronájmu pozemků  parc. č. 3078/2; 

3078/3; 3073/22;  807 ;  803 a 804/2, vše ostatní plocha v  k. ú. Slavkov u Brna se společností 

Cantico, s.r.o., sídlem Dvůr Rybník  380, 684 01 Slavkov u Brna v předloţeném znění. 
 

4.16. Prodej pozemků Topolová 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1. doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke konání prodeje pozemků parc. č. 2929/1 a 

parc. č. 2929/9 v k. ú. Slavkov u Brna formou obálkové metody za podmínek uvedených ve 

zprávě;  

2. pro případ schválení bodu č. 1 zastupitelstvem města schvaluje komisi pro zajištění konání 

prodeje ve sloţení:  Ing. Jiří Tesák, člen rady města,  Mgr. Bohuslav Fiala, vedoucí odboru KT a 

pí Taťána Pitáková, referentka evidence majetku. 

 

 

4.17. Zklidnění dopravy na Palackého náměstí – stanovisko odboru dopravy a silničního 

hospodářství 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí.  

 

 

4.18. Plán zimní údrţby místních komunikací 2011/2012 

 

Usnesení: 

Rada města vydává v předloţeném znění nařízení města, kterým se stanoví příloha nařízení 

města č…- Plán zimní údrţby místních komunikací 2011/2012. 

 

 

4.19. Plnění usnesení 5.1. z 20. RM – sběr rozloţitelného komunálního odpadu 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

4.20. Plnění usnesení 4.6.2. ze 14. RM – počet stromů určených k vykácení 

 

Usnesení: 

1. Rada města bere zprávu na vědomí 

2. Rada města doporučuje dát do rozpočtu na rok 2012 potřebné finanční prostředky na 

postupné řešení „Plánu péče a regenerace historických alejí města.“ 

 

 

4.21. Městský ples 2012 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1)  souhlasí s pořádáním 8. městského plesu v prostorách Centra Bonaparte dne 7.1.2012 a 

souhlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci, 

2)  schvaluje cenu vstupného pro jednu osobu včetně místenky ve výši 125,- Kč,  

3)  schvaluje cenu jednoho lístku do tomboly ve výši 10,- Kč, 

4) souhlasí s uzavřením smluv na poskytnutí darů na 8. městský ples, 

5) schvaluje věnování 30% výtěţku z tomboly pro: Centrum denních sluţeb - Pohoda, 

Malinovského 280, Slavkov u Brna. 
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4.22. Výběr dodavatele na pořádání Vzpomínkových akcí 2011 

 

Usnesení: 

Rada města na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 

malého rozsahu na akci „Vzpomínkové akce 2011“:  

1. rozhoduje, ţe nejvhodnější nabídka je předloţena společností AusterlitzPro s.r.o., 

Gorkého 61/11,  602 00 Brno, IČ: 25310151 za cenu 500.000,- Kč vč. 20% DPH, 

2. schvaluje uzavření smlouvy na realizaci „Vzpomínkových akcí 2011“ se společností 

AusterlitzPro s.r.o., Gorkého 61/11, 602 00 Brno, IČ: 25310151 za cenu 500.000,- Kč 

vč. 20% DPH, v předloţeném znění, 

3. schvaluje pro poskytnutí zálohy ve výši 250.000,- Kč vč. 20% DPH pro AusterlitzPro 

s.r.o. , Gorkého 61/11, 602 00 Brno, IČ: 25310151  na realizaci „Vzpomínkových akcí 

2011“. 

 

 

4.23. Codexis – uzavření smlouvy 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předloţené SERVISNÍ SMLOUVY č. 490110799 programového 

vybavení CODEXIS  mezi městem a ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 709 16  

Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 46578706, a ukončení smlouvy o uţívání ASPI s Wolters 

Kluwer ČR, a.s., Praha 3, U Nákladového nádraţí 6, PSČ 130 00, IČ: 63077639. 

 

 

4.24. Ţádost o úpravu rozpočtu ZS-A 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

4.25. Ţádost o úpravu rozpočtu ZS-A – sníţení neúčelového příspěvku 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

4.26. Ceník sluţeb a otevírací doba pro rok 2012 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje doplnění ceníku sluţeb, komerčních a nekomerčních pronájmů včetně 

souvisejících pravidel a otevírací dobu pro rok 2012, poskytovaných příspěvkovou organizací 

Zámek Slavkov – Austerlitz, v předloţeném znění. 

 

 

4.27. Schválení pouţití znaku města Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje pouţití znaku města Slavkov u Brna jako odznaku pro propagační účely.  

 

 

4.28. Ţádost o příspěvek na provoz MŠ Karolínka 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá vedoucí finančního odboru zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2012 

částku dle ţádosti Křesťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově u Brna. 
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4.29. Návrh odprodeje cisternové automobilové stříkačky 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje odprodej cisternové automobilové stříkačky. 

 

 

4.30. Ţádost o schválení věcného daru 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání ţádosti „Přijetí věcného daru“ souhlasí s přijetím věcného daru ve 

výši 10.000,-Kč od p. Roberta Voláka, PVP Syntetik, Praha. Jedná se o stůl na stolní tenis 

značky Joola Transport, který bude vyuţit pro činnost zájmového krouţku stolní tenis. 

 

 

4.32. Ředitelské volno 

 

Usnesení: 

Rada města bere udělení volna pro ţáky dne 18.11.2011 na vědomí. 

 

 

4.31. Kancelář místostarosty 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s navrţeným řešením a doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu na 

vědomí. 

 

 

Ostatní:  

 

5.1. Velitel městské policie 

 

Usnesení:  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh starosty města a pověřit p. Petra 

Smejsíka plněním těchto úkolů při řízení městské policie Slavkov u Brna: 

 

a) zpracovat a průběţně aktualizovat koncepci činnosti MP, 

b) připravovat návrh rozpočtu MP na běţný rok, 

c) 1x za rok zpracovávat plán činnosti MP na následující rok a spolu se starostou ji 

předkládat radě města, 

d) 1x za rok zpracovávat zprávu o činnosti MP a spolu se starostou ji předkládá 

RM, 

e) zpracovávat a předkládat starostovi ke schválení návrhy vnitřních předpisů MP, 

f) zastupovat MP navenek, 

g) zajišťovat běţný chod MP, 

h) připravovat plán sluţeb, předkládat jej ke schválení starostovi; je oprávněn 

provádět  operativní změny plánu v souvislosti s plněním úkolů, 

i) vydávat příkazy stráţníkům, stanovovat jim úkoly, kontrolovat práci stráţníků, 

j) zajišťovat výcvik a odbornou, fyzickou a střeleckou způsobilost stráţníků a svoji, 

k) podávat starostovi města návrhy na výši nenárokových sloţek platu stráţníků, 

l) podle ustanovení zákona č.273/2008 Sb., o policii ČR spolupracovat s Policií ČR, 

m) provádět kontrolní činnost v terénu při výkonu sluţby, odstraňovat zjištěné 

nedostatky, ukládat opatření k nápravě, 
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n) stanovovat stráţníkům termín dovolené, schvaluje nepřítomnost při překáţkách 

v práci na straně stráţníků. 

 

Při plnění úkolů podle tohoto pověření je nadřízen všem stráţníkům a je podřízen starostovi 

města. 

Tímto pověřením není dotčeno plnění všech povinností stráţníka vyplývající z platné právní 

úpravy a vnitřních předpisů městské policie. 

Po dobu účinnosti tohoto pověření je p. Petr Smejsík oprávněn uţívat označení velitel městské 

policie Slavkov u Brna. 

 

 

5.2.         Vodní příkop - zadávací dokumentace-doplnění komise 

 

Usnesení:  

Rada města doplňuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek veřejné 

zakázky na stavební práce na akci: "Město Slavkov u Brna - obnova vodního příkopu 

zámeckého parku" o Ing. Jiřího Doleţela. 
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