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Usnesení z 22. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 16.11.2011 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. - 21. schůze RM z 

období  2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 

 považuje za splněné body: 

4.26. z 11. schůze RM – 04.05.2011 

4.6.2. ze 14. schůze RM – 29.06.2011 

4.29.3. z 16. schůze RM – 03.08.2011 

2.20. z XII. schůze MRM – 12.9.2011 

4.15., 4.19., 4.31. z 20. schůze RM – 19.10.2011 

3.1.2., 3.8.2., 3.8.3., 4.7., 4.11., 4.13., 4.15., 4.22.2., 4.22.3., 4.23. z 21. schůze RM – 02.11.2011 

 vypouští ze sledování: 

4.6.3. ze 14. schůze RM – 29.06.2011 

 další úkoly trvají. 

 

 

 

4.1. Čerpání rozpočtu MěÚ, MP a DSH 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí čerpání rozpočtu městského úřadu a organizačních složek města. 

 

 

4.2. Směrnice o inventarizaci majetku a závazků 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje Směrnici o inventarizaci majetku a závazků v předloženém znění. 

 

 

4.3. Plnění úkolů 3.8.2. a 3.8.3. z 21. schůze RM konané dne 2.11.2011 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí předložené doplnění rozborů výsledků hospodaření k 30.9.2011 

příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz pro projednání na zasedání zastupitelstva 

města.  

 

 

4.4.  Žádost o úpravu rozpočtu 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

4.6. Poskytnutí dotací z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok 2012 

 

Usnesení: 

1. Rada města ukládá finančnímu odboru zapracovat do rozpočtu města na rok 2012 

následující částky: 

Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Hodonín  

- Charitní pečovatelské službě Slavkov u Brna příspěvek ve výši              400.000 Kč  

- Charitnímu centru denních služeb příspěvek ve výši                  70.000 Kč 

- Charitní poradně příspěvek ve výši       77.000 Kč 
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       Rodinné pohodě o.s. Vyškov  

        -     Centru denních služeb – Pohoda Slavkov u Brna příspěvek ve výši   70.000 Kč 

 

Aktivizačním službám pro seniory                   35.000 Kč 

Aktivizačním službám pro rodiny s dětmi       40.000 Kč 

Odlehčovacím službám v domácím prostředí      dotaci neposkytnout 

  

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava          dotaci neposkytnout 

 

2.  Rada města souhlasí s uzavřením dohod o poskytnutí dotací na činnost v roce 2012 

s poskytovateli sociálních služeb - Diecézní charitou Brno - Oblastní charitou Hodonín a 

Rodinnou pohodou, o.s. Vyškov ve výši částek rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na 

rok 2012. 

 

 

4.7. Ceny plynu 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru BTH zajistit společnost na administraci veřejné zakázky na dodávku 

zemního plynu dle zákona č. 137/2006 Sb. 

 

 

4.8. Žádost o převod práv a povinností k bytu s finanční spoluúčastí 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle smlouvy o půjčce z paní Vodákové Evy a 

pana Lutery Josefa na pana Gece Jaromíra. V případě uvedeného převodu práv a povinností 

souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č.4, Litavská 1488 s panem Gecem Jaromírem, 

která bude platná od 1.12.2011. 

 

 

4.9. Výběrové řízení – Fügnerova 109 

 

Usnesení: 

Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a souhlasí se zveřejněním pronájmu bytu č.5, 

Fügnerova 109, Slavkov u Brna, v předloženém znění.  
 

 

4.10. Bytová náhrada - Fügnerova 109 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4, Zlatá Hora 1237,  Slavkov u Brna, jako bytové 

náhrady panu Tomáši Khůlovi. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a 

nájemné stanoveno ve výši 60Kč/m
2
. 

 

 

4.11. Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových 

prostor ze dne 12.12.2005 s Českou pojišťovnou a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ 113 

04, IČ: 45272956, s úpravou v čl. I., věta 1. slova ,,veškerého odpadu“ nahradit slovy „odpadu 

zařazeného dle Katalogu odpadů ( kat. č. 20 03 01) jako odpad podobný komunálnímu z činnosti 

právnických osob.“ 
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4.13. Vodní příkop-protokol o hodnocení nabídek 

 

Usnesení: 

Rada města na základě vyhodnocení nabídek komisí pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné 

zakázky na stavební práce na akci: „Město Slavkov u Brna – obnova vodního příkopu 

v zámeckém parku“ rozhoduje na základě Protokolu o jednání hodnotící komise, že 

nejvhodnější nabídka je nabídka č.2 předložená společností SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 

00 Brno, IČ:269 614 74. 

 

 

3.1.  Zpráva o činnosti kulturní komise 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu o činnosti kulturní komise na vědomí a vyslovuje členům komise 

poděkování za jejich aktivní činnost v roce 2011. 

 

 

5.1. MK AusterliCz 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o aktivitách MK AusterlitCz a plánu jejich akcí pro rok 

2012. 

 

 

4.14. Zápis z komise pro rozvoj města č. 5 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere zápis z komise pro rozvoj města č. 5 na vědomí. 

2) Rada města ukládá MěÚ předložit radě zprávu k bodům 2.2. odst. 1 a 5. 
 

 

4.15. Zřízení sjezdu k rybníku 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s čerpáním výdajové položky č. 68 – DSP k žádostem o dotaci ve výši 

10.000,-Kč na financování projektové dokumentace na zřízení sjezdu k velkému rybníku ze 

sinice I/50. 
 

 

4.16. Přestupní uzel-projektový manažer 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností EKOPROGRES spol. s r. o., Jiráskova 

1464, 68401 Slavkov u Brna v předloženém znění za podmínky schválení financování této 

smlouvy orgány města. 

2/ Ukládá odboru IR zařadit do návrhu rozpočtu města potřebné finanční prostředky na 

zajištění smluvních podmínek uvedených v návrhu mandátní smlouvy. 
 

 

4.17. Žádost pana Navrátila o vyjádření k záměru výstavby RD 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí s výstavbou RD na pozemku p.č. 34 v k.ú. Slavkov u Brna dle žádosti 

pana Jakuba Navrátila.   
 

 

 

 



4 

 

4.18. SEPES MEDIA-dodatek č. 11 k nájemní smlouvě 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 11 k nájemní smlouvě uzavřené se společností 

SEPES MEDIA, spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930 dne 29.01.2004 ve znění 

dodatků č. 1 až 10, na pronájem částí pozemků a sloupů veřejného osvětlení v k.ú. Slavkov u 

Brna za účelem umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční sféry 

města Slavkov u Brna, v předloženém znění. 

 

 

4.19. Nabytí části pozemku 3664/3 - p. Strouhal 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí části pozemku parc. č. 3664/3 

zahrada o výměře cca 30 m2 z vlastnictví pana Petra Strouhala do vlastnictví města Slavkov u 

Brna formou bezúplatného převodu. Náklady spojené s převodem (geometrický plán, správní 

poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město. 

 

 

4.20. Pronájem zahrádky č. 21 a 22 Polní 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní Danou Tesařovou na pronájem 

části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 160 m
2
 (zahrádka 

č.21 a 22) s ročním nájemným ve výši 224,-Kč (1,40 Kč/m
2
). 

 

 

4.21. Prodej části pozemku 775-9-Ondruškovi 

 

Usnesení: 

Rada města  doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 775/9 

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

manželů Simony a Zdeňka Ondruškových. Přesná výměra prodávané části bude určena 

geometrickým plánem. Kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2 a náklady spojené s prodejem 

(vypracování geometrického plánu, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí 

kupující před podpisem kupní smlouvy. 

 

 

4.22. Poldr Za Parkem 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1. Ukládá finančnímu odboru vrátit dotaci ve výši 100.000 Kč poskytnutou Jihomoravským 

krajem na zpracování dokumentace pro stavební povolení akce „Zachycení a odvedení 

povodňových průtoků v lokalitě u zámecké zdi pod golfovým hřištěm“ v souladu se 

smluvními podmínkami obsaženými v této smlouvě.  

2. Ukládá územně plánovacímu úřadu zapracovat do návrhu územního plánu města stavbu 

„Zachycení a odvedení povodňových průtoků v lokalitě u zámecké zdi pod golfovým 

hřištěm“ jako veřejně prospěšnou stavbu. 

3. Ukládá úřadu pokračovat v hledání možností získat pozemky pod stavbou do vlastnictví 

města za cenu srovnatelnou s cenou nabízenou manžely Hálovými, tj. v ceně cca do 316 

Kč/m
2.
 

 

4.23. Záznam z jednání komise MPZ č. 3/2011 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere na vědomí zápis z komise pro regeneraci městské památkové zóny 

Slavkov u Brna č.3/2011. 

2) Rada města ukládá MěÚ konat v souladu se závěry komise uvedenými v zápise. 
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4.24. Omezení přístupu na pozemky 

 

Usnesení: 

Rada města bere informaci o nárocích při uzavírkách pozemních komunikací na vědomí. 

 

 

4.25. Dodatek smlouvy na projekty IOP Vnitřní integrace úřadu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo SD//10/34 ze 

dne 16.5.2011 s VERA, spol. s r. o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ : 62587978. 
 

 

4.26. Silvestrovský ohňostroj 2011 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje objednání silvestrovského ohňostroje u Ing. Ivana Martínka, IČ: 130 449 

91 za 50.000 Kč bez DPH.  

 

 

4.27. Omezení provozu mateřské školy 

 

Usnesení: 

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

495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace dne 18.11.2011. 

 

 

4.28. Schválení přijetí věcných darů pro Zámek Slavkov-Austerlitz (23, 24, 25, 26/2011) 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovacích smluv č. 23, 24, 25, 26/2011 a 

s jejich zařazením do sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz. 

 

 

4.29. Žádost o schválení věcného daru 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s přijetím věcných darů dle přílohy a s jejich zařazením do knihovního 

fondu muzejní knihovny Zámku Slavkov-Austerlitz. 

 

 

Ostatní: 

 

 

5.2.  Koncert o.p.s. Mohyla Míru - Austerlitz 

 

Usnesení: 

Rada města pověřuje odbor KT spoluprací s Mohylou míru Austerlitz, o.p.s. při zabezpečení  

akce Koncert o.p.s. Mohyly Míru-Austerlitz.  

 

 

5.2.  Divadelní představení Simsala Bim 

 

Usnesení: 

Rada města pověřuje odbor KT součinností se souborem Simsala Bim při zabezpečení 

divadelního představení dne 11.12.2011. 
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5.3. Nabídka firmy ÉTER CZ, spol. s r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města neakceptuje nabídku firmy ÉTER CZ, spol. s r.o.. 

 

 

5.4. Záměr SK Slavkov u Brna – kluziště 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí záměr SK Slavkov u Brna na vybudování kluziště na části horního 

hřiště městského stadionu a konstatuje nutnost dohodnout se s TSMS jako správcem městského 

stadionu. 
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