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Usnesení z 23. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 30.11.2011 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. - 22. schůze RM z 

období  2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

4.25. ze 14. schůze RM – 29.06.2011 

4.23.1., 4.23.2. z 19. schůze RM – 05.10.2011 

4.17. z 20. schůze RM – 19.10.2011 

4.9., 4.12., 4.14.2. z 21. schůze RM – 02.11.2011 

4.26. z 22. schůze RM – 16.11.2011 

 další úkoly trvají. 

 

 

4.1. Nájemní smlouva mezi Městem Slavkov u Brna a GIA, a.s. 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá právníkovi města předložit na nejbližší schůzi rady města návrh dodatku 

nájemní smlouvy mezi městem a Golf Invest Austerlitz, a.s.. 

 

 

3.1. Návrh rozpočtu města pro rok 2012 

 

Usnesení: 

Rada města projednala návrh rozpočtu města pro rok 2012. 

 

 

3.2. Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2012 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení plán vedlejší hospodářské činnosti pro 

rok 2012 v předloženém znění. 

 

 

4.2. Centrum Bonaparte 

 

Usnesení: 

1) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města odkoupení podílu společnosti PRELAX, 

spol. s r.o. v centru Bonaparte do vlastnictví města za nabídnutou cenu. 

2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města zajištění nezbytně nutné 

údržby objektu centra Bonaparte. 

3) Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit radu města dalším jednáním se 

společností PRELAX, spol. s r.o. 

4) Rada města ukládá MěÚ zajistit soupis nejnutnějších oprav objektu centra Bonaparte. 

 

 

4.3. Prodeje bytů Sídl. Nádražní 1157 – 58 – pokračování 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej bytové jednotky 1157/4 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 náležejícího k vlastnictví jednotky 1157/4, panu Bohuslavu Bohatovi,  

za celkovou kupní cenu 560.343,- Kč (se  slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy). 
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4.4.  Servisní smlouva – výtah poliklinika 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá na příští schůzi rady města. 

 

 

4.5. Smlouva o právu k provedení stavby 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Českou spořitelnou, a. s., 

se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, DIČ: CZ 45244782, 

v předloženém znění. 

 

 

4.6. Aktuální stav Fondu bydlení a Fondu bytového a tepelného hospodářství 

 

Usnesení: 

Rada města bere předloženou zprávu na vědomí. 

 

 

4.7. Žádost D. Vitulové 

 

Usnesení: 

Rada města pověřuje funkcionáře města jednáním s paní Danou Vitulovou. 

 

 

4.8. Přidělení bytu č. 5, Sídliště Nádražní 1193 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá na příští schůzi rady města. 

 

 

 

4.9. Cyklostezka Slavkov – Hodějice – výkupy pozemků 

 

Usnesení: 

Rada města: 

I. souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemku parc.č. 1083/29 v k.ú. Hodějice 

II. doporučuje zastupitelstvu města: 

1. dát souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o výkupu části pozemku 1083/21 

v k.ú. Hodějice s panem Janem Antošem, v předloženém znění; 

2. dát souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o výkupu části pozemku parc. č. 

1083/22 v k.ú. Hodějice se spoluvlastníky panem Janem Antošem a paní Ludmilou 

Kachlíkovou, v předloženém znění; 

3. dát souhlas k uzavření kupní smlouvy o výkupu pozemku parc.č. 1083/29 orná půda  v k.ú. 

Hodějice s Ing. Vlastimilem Víškem, v předloženém znění; 

4. dát souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o výkupu části pozemku parc. č. 

1083/30 v k. ú. Hodějice se spoluvlastníky panem Miloslavem Kučerou, paní Marií Kuklovou 

a paní Annou Winterovou, v předloženém znění; 

5. pro případ schválení uzavření smlouvy dle bodu 3. tohoto usnesení dát souhlas k uzavření 

smlouvy o budoucí směnné smlouvě o směně části pozemku parc.č. 1083/29 za pozemek 

parc.č.1083/34 a  spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/2 na pozemku parc.č.1083/33, vše 

v k.ú. Hodějice s paní Ludmilou Nicklovou, v předloženém znění. 
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4.10. Vodní příkop – smlouva o dílo 

 

Návrh 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“ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností SKR stav s.r.o., 

Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 614 74 za podmínky ukončení procesu zadávacího řízení dle 

zákona č. 137/2006 Sb., v předloženém znění. 

 

 

4.11. Protihluková stěna – dodatek ke smlouvě 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1/2011 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 

12.9.2011 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 02 Praha, IČ: 659 933 

90, v předloženém znění. 

 

 

4.12. Dodatek ke smlouvě – KRODOS 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 16.3.2007 se 

společností KRODOS SERVIS, a.s., sídlem Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ: 269 507 23, 

v předloženém znění. 

 

 

4.13. Čáslava – žádost o prodloužení smluvních podmínek 

 

Usnesení: 

Rada města postupuje předloženou žádost zastupitelstvu města. 

 

 

4.14. Místní rozhlas – aktuální stav systému 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.15. Obnova kanceláře místostarosty 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1. Schvaluje zahájení administrace veřejné zakázky na obnovu kanceláře místostarosty dle 

předložené výzvy k podání nabídek. 

2. Schvaluje následující složení komise pro hodnocení a posouzení nabídek:  

Členové: Ing. Jiří Doležel, Bc. Jitka Linhartová, Ing. Petr Lokaj 

Náhradníci: Ing. Jiří Tesák, Ing. Pavel Dvořák, Ing. Petr Janek 

3. Schvaluje následující okruh potencionálních uchazečů k oslovení pro podání nabídek: 

 Dřevodílo Rousínov, výrobní družstvo, Sušilovo náměstí 49/27, 683 01 Rousínov, IČ:000 

305 97 

 SOKOLA Group, s.r.o., Legionářská 840, 685 01 Bučovice, IČ: 262 572 38 

 Dřevo, družstvo Měřín, Brněnská 232, 594 42 Měřín, IČ: 000 305 54 
 

 

4.16. Instalace světelného signalizačního zařízení v prostoru křižovatky III-0501 x I/50 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá funkcionářům města oslovit zástupce firmy ELTODO za účelem svolání 

schůzky s ŘSD a KrÚ JMK.  
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4.17. Výběr mobilního operátora 

 

Usnesení: 

1) Rada města souhlasí s přistoupením města k mobilnímu operátorovi T-mobile v rámci 

rámcové smlouvy s městem Bučovice. 

2) Rada města doporučuje svým příspěvkovým organizacím připojit se k T-mobile 

v intencích zprávy. 

3) Rada města ukládá MěÚ zajistit ukončení smlouvy se stávajícím operátorem O2 

Telefónica v termínu do 15.1.2012. 

 

 

4.18. Rozpočtové opatření TSMS č. 2/2011 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 2/2011 v rámci jejich vlastního rozpočtu. 

 

 

4.19. Žádost o schválení příjmů finančních darů 

 

Usnesení: 

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

příspěvková organizace, přijetí finančního daru v hodnotě 2.000,- Kč od manželů Tesákových, 

na nákup hraček pro děti. 

 

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

příspěvková organizace možnost finančního sponzorství služebních telefonních hovorů ze sítě 

Vodafone do výše 2.000,- Kč měsíčně po dobu tří let od společnosti Hexageek, s.r.o., Křižíkova 

68, Brno, v zastoupení panem Janem Kachlíkem. 

 

 

4.20. Uzavření provozu mateřské školy 

 

Usnesení: 

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

495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace v době vánočních prázdnin od 23.12.2011 do 

2.1.2012. 

 

 

4.21. Žádost o vyřazení DDHM 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci DDM Slavkov u Brna vyřazení výše uvedeného 

DDHM v celkové výši 59.921,- Kč.                     

 

 

4.22. Vyúčtování hudebního festivalu Folk a country 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 
 

 

4.23. Dohoda mezi městským úřadem a TJ Sokol Slavkov 

 

Usnesení: 

Rada města konstatuje, že pro rok 2011 již město poskytlo TJ Sokol příspěvek ve výši 22.000 Kč, 

v němž byla částka za údržbu cesty již zahrnuta. 
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4.24. Darovací smlouva – cykloodpočívky 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy s DSO Ždánický les a Politaví. 

 

 

4.25. Vlajka pro Tibet 2012 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí se zapojením města do kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské 

vlajky na budovu městského úřadu. 

 

 

Ostatní: 

 

5.1. Informace Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna o použití 

příspěvku na obnovu části krmných zařízení pro drobnou zvěř v honitbě Slavkov u Brna. 

 

 

5.2. Soutěž „My třídíme nejlépe“ 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o umístění města v soutěži „My třídíme nejlépe“.  

 

 

5.3. Úklid Palackého nám., veřejné WC 

 

Usnesení: 

1) Rada města ukládá TSMS zajistit kompletní úklid Palackého nám., zejména však 

prostor před centrem Bonaparte (znečištění od holubů), v termínu do 2.12.2011. 

2) Rada města ukládá TSMS zajistit otevření veřejných WC v době Vzpomínkových akcí 

v sobotu 3.12.2011 v době 9:00 – 21:00 hod. 

 

 

5.4. Dotace – EU peníze školám 

 

Mgr. Vladimír Soukop informoval radu města o poskytnutí dotace MŠMT v rámci projektu 

„EU peníze školám“ pro ZŠ Komenského nám. 

 

 

5.5. Jednání s SK Slavkov u Brna 

 

Mgr. Vladimír Soukop informoval radu města o jednání s SK Slavkov u Brna. 
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