
1 

 

Usnesení z 24. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 07.12.2011 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. - 23. schůze RM z 

období  2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

4.20. z 19. schůze RM – 05.10.2011 

4.1.3., 4.14.1. z 21. schůze RM – 02.11.2011 

4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.14., 4.18., 4.20., 4.22.1., 4.25. z 22. schůze RM – 16.11.2011 

4.1., 4.9.I. z 23. schůze RM – 30.11.2011 

 vypouští ze sledování: 

4.18. z 20. schůze RM – 19.10.2011 

 další úkoly trvají. 

 

 

3.1. Návrh rozpočtu města pro rok 2012 

 

Usnesení: 

1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočet města pro rok 2012 

v předloženém znění. 

2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit pozastávku čerpání výdajů ve výši 10 

% z celkového příspěvku města u všech PO a ve výši 10 % celkových výdajů MěÚ a 

organizačních složek města do vyhodnocení hospodaření města za I. pololetí 2012. 

 

 

3.2. Průběžné plnění programu rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2011 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít průběžné plnění programu rozvoje města na 

rok 2011 v upraveném znění na vědomí. 

 

 

4.1. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 34-43 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1) Přijetí dotace na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 20.463 Kč, přijetí dotace na 

meliorační dřeviny ve výši 13.150 Kč a přijetí dotace na zajištění akceschopnosti jednotky SDH 

ve výši 22.102 Kč. 

 

2) Soubor rozpočtových opatření 

RO č. 34 – Dotace – Lesní hospodář 

Příjmy: 

- navýšení položky – Dotace – Lesní hospodář     20.000 Kč 

Výdaje: 

- navýšení položky – Lesní hospodář       20.000 Kč 

 

RO č. 35 – Dotace – PD poldr za pakem – vratka dotace 

Příjmy: 

 - snížení položky - Dotace – PD poldr za parkem     100.000 Kč 

Výdaje: 

- snížení položky č. 12 - DSP poldr za parkem      100.000 Kč 
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RO č. 36 – PD ulice Lomená 

Příjmy: 

 - navýšení položky – Pokuty        24.000 Kč 

Výdaje:  

 - zařazení nové položky – PD ulice Lomená      24.000 Kč 

 

RO č. 37 – Plánovací smlouva Zlatá Hora 

Příjmy: 

-navýšení položky – Pokuty        20.000 Kč 

Výdaje: 

- snížení položky č. 12 – DSP poldr Tyršova   50.000 Kč 

- snížení položky č. 13 – DSP poldr za parkem   200.000 Kč 

- snížení položky č. 15 – Odchyt holubů   130.000 Kč 

- zařazení nové položky – 1. splátka – plánovací smlouva Zlatá Hora   400.000 Kč 

 

RO č. 38 – Projekt OPLZZ - vzdělávání 

Výdaje: 

- snížení položky č. 87 – Městský úřad - provoz     32.000 Kč 

- navýšení položky č. 89 – OPLZZ – vzdělávání     32.000 Kč 

 

RO č. 39 – Dotace – sociální dávky 

Příjmy: 

- navýšení položky č. 34 – Dotace ze SR na příspěvek na péči    3.800.000 Kč 

Výdaje: 

- navýšení položky č. 72 – Příspěvek na péči      3.800.000 Kč 

 

RO č. 40 – Změna účelu příspěvku ZS-A 

Výdaje: 

- snížení položky č. 18 – Zámek Slavkov - Austerlitz     250.000 Kč 

- zařazení nové položky – účelový příspěvek do IF ZS-A    250.000 Kč 

 

RO č. 41 – Sbor dobrovolných hasičů 

Příjmy: 

 - zařazení nové položky -  Dotace – Sbor dobrovolných hasičů   22.000 Kč 

Výdaje: 

- navýšení položky č. 34 – Sbor dobrovolných hasičů - provoz   22.000 Kč 

 

RO č. 42 – Meliorační dřeviny 

Příjmy: 

 - zařazení nové položky - Dotace – Meliorační dřeviny    13.000 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Meliorační dřeviny      13.000 Kč 

 

RO č. 43 – Dotace – ZŠ Komenského  

Příjmy: 

 - zařazení nové položky - Dotace –ZŠ Komenského     1.306.000 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Neinvestiční účelový příspěvek – ZŠ Komenského  1.306.000 Kč 

 

 

 

4.2. Změna usnesení IV. zasedání ZM dne 26.9.2011 pod bodem 4.24. 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 

1) Zrušit usnesení přijaté na IV. zasedání ZM města dne 26. 9. 2011 pod bodem 4.24. 

2) Schválit RO č. 27 – Zajištění VO + MR v ulicích Dvořákova a Purkyňova 

Příjmy: 

- zařazení nové položky – pokuty      440.000 Kč 
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Výdaje: 

- zařazení nové položky – účelový příspěvek do IF TSMS – Zajištění VO + MR ul. 

Dvořákova a Purkyňova      440.000 Kč 

 

 

4.3. Odvod finančních prostředků z Investičního fondu ZŠ Tyršova do rozpočtu města 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 

1) Nařídit odvod z Investičního fondu ZŠ Tyršova ve výši 142.256 Kč do rozpočtu města. 

2) Schválit RO č. 33 – Investiční fond ZŠ Tyršova 

Příjmy: 

- zařazení nové položky – Odvod z Investičního fondu ZŠ Tyršova  142.000 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Neinvestiční účelový příspěvek – ZŠ Tyršova 142.000 Kč 

 

 

4.4.  Žádost o čerpání FRIM a napojení do rozpočtu TSMS 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje čerpání investičního fondu ve výši 440.000 Kč na zajištění VO + MR v 

ulicích Dvořákova a Purkyňova za podmínky schválení RO č. 27 zastupitelstvem města. 

 

 

4.5. Žádost o použití finančních prostředků rezervního fondu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977, 

použití finančních prostředků rezervního fondu na předfinancování projektu z OPVK ve výši 

Kč 110.460,- Kč. 

 

 

4.6. Žádost o vnitřní přesuny rozpočtu 

 

Usnesení: 

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

příspěvková organizace přesuny rozpočtu v nákladových položkách. 

 

 

4.7. Plánovací smlouva „Zlatá Hora“ 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s předloženým textem dodatku č. 1 k plánovací smlouvě uzavřené dne 14. 

10. 2009 mezi městem Slavkov u Brna a Občanským sdružením majitelů pozemků Pod Zlatou 

Horou, se sídlem Botanická 606/24, 602 00 Brno, IČ: 22719881, a: 

1) doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k jeho uzavření, 

2) doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města na rok 2012 částku 580.000 Kč na 

krytí nákladů druhé splátky dle předloženého dodatku č. 1 k výše uvedené plánovací smlouvě. 

 

 

4.8. Zvýšení cen za KO 2012 

 

Usnesení: 

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu upravit sazby poplatku za svoz komunálních odpadů 

takto:  

Typ „A“- týdenní svoz – nádoba 110 l        1.800 Kč/rok 

Typ „C“ – čtrnáctidenní svoz – nádoba 110 l       1.400 Kč/rok. 

Typ „M“ – měsíční svoz – nádoba 110 l        1.200 Kč/rok. 

Týdenní svoz nádoba 1100 l (kontejner)     17.200 Kč/rok 
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Jednorázový svoz - nádoba 110 l a pytel          100 Kč 

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu obecně závazné vyhlášky č. 

2/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad. 

3. Rada města ukládá městskému úřadu zaslat společnosti EKO-KOM, a.s. žádost o změnu 

fakturace od 1. 1. 2012 ve smyslu, že faktury čtvrtletních příspěvků bude vystavovat město 

jménem města na účet města. 
 

 

4.9. Poldr Pod Urbanem 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru životního prostředí objednat v souladu s pravidly zadávání zakázek 

malého rozsahu projektové práce u společnosti Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 

00 Brno, IČ 41601483, s předpokládanými náklady do 50.000 Kč bez DPH za podmínky 

schválení částky v rozpočtu města. 

 

 

4.10. Servisní smlouva – výtah poliklinika 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření servisní smlouvy s firmou ZITTA – výtahy s.r.o., se sídlem 

Vážany nad Litavou č.p. 226, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 269 081 74, v předloženém znění. 

 

 

4.11. Zápis z jednání bytové komise dne 14.11.2011 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5, Sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna, panu Pavlu 

Kolářovi a Mgr. Janě Malčíkové. Nájemní smlouva bude uzavřena na 1 rok a nájemné 

stanoveno ve výši 60 Kč/ m
2
. 

 

 

4.12. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na humanitární účely v roce 2011 

 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Domovu svatého Josefa v Žirči 

z rozpočtu města na rok 2011.  

 

 

4.13. Žádost o přidělení krizového bytu na ulici Polní 1444 ve Slavkově u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje ubytování p. Stanislava Čermáka v krizovém bytě na ul. Polní 1444.  

 

 

4.14. Záměr prodeje části pozemku – Mertovi 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části  pozemku parc. č. 3700 ostatní plocha, 

neplodná půda o výměře cca 210  m2 v k.ú. Slavkov u Brna. 
 

 

4.15. Výstavba objektů pro individuální rekreaci 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR předložit žádost společnosti IMAG Architekt, s.r.o. k projednání 

komisi pro rozvoj města.  
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4.16. Přestupní uzel Nádražní – žádost o dotaci 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města podat žádost o dotaci na projekt: „Přestupní uzel 

IDS Nádražní – Slavkov u Brna“ z Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

 

 

4.17. Propojení infrastruktury Jiráskova-Tyršova, terénní úpravy Zlatá Hora 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a žádá SÚPÚ o prověření, zdali probíhají terénní úpravy 

v lokalitě Zlatá Hora v souladu se stavebním zákonem. 

 

 

4.18. Vodorovné dopravní značení silnice III-0501 (ulice Špitálská) 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru DSH zajistit realizaci odbočovacího pruhu na křižovatce ulice 

Špitálská se silnicí I/50.      T:   31.11.2011  

 

 

4.19. Zápis z jednání komise pro zahraniční vztahy 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.20. Ukončení členství v Evropské federaci napoleonských měst 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení členství 

v Evropské federaci napoleonských měst.  

 

 

4.21. Stav expozice partnerských měst 

 

Usnesení: 

Rada města bere informaci o stavu přípravy expozice partnerských měst na vědomí a zve 

zpracovatelku expozice na mimořádnou schůzi rady města dne 14.12.2011. 

 

 

4.22. VPS – MP – odchyt psů 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Městské 

policie Slavkov u Brna s obcemi správního obvodu Městského úřadu Slavkov u Brna 

sousedícími s katastrálním územím Slavkova u Brna. 

 

 

4.23. Nájemní smlouva GIA 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 18.2.2000 

mezi městem a GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s., se sídlem Slavkov u Brna, Na golfovém 

hřišti 1, IČ: 634 952 01. 
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4.24. Poskytnutí finančního příspěvku – OSA 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

5.000,- Kč s HUDEBNÍ NADACÍ OSA se sídlem v Praze 6, Čs. armády 20, IČ: 257 151 35. 

 

 

4.25. ZŠ Komenského - projednání smlouvy 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s realizací projektu popsaného ve zprávě za podmínky dopracování 

smlouvy. 

 

 

4.26. ZŠ Komenského - žádost o vyřazení DHM 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání zprávy „Vyřazení DHM ZŠ Komenského“ schvaluje vyřazení 2 

položek v celkové výši 57.368,10 Kč. 

 

 

4.27. MŠ Zvídálek – vyřazení majetku ve správě 

 

Usnesení: 

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

příspěvková organizace vyřazení televizního přijímače z majetku školy. 

 

 

4.28. Provoz ZS-A na přelomu roku 2011/2012 

 

Usnesení: 

Rada města tuto informaci bere na vědomí. 

 

 

4.30. ZŠ Komenského – přesuny rozpočtu      

 

Usnesení: 

Rada města po projednání zprávy „Přesuny finančních prostředků v rozpočtu ZŠ Komenského“ 

schvaluje přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu školy takto: 

 

Přesuny v rozpočtu na nákladových položkách v celkové výši 92.000 Kč. 

 

Snížit náklady na položce DDHM  - základní škola               - 85.000,- Kč 

Snížit náklady na položce plyn - základní škola   - 7.000,- Kč 

Zvýšit náklady na položce práce a služby - základní škola  - 92.000,- Kč 

 

 

4.31. Služební automobil 

 

Usnesení: 

Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na: „Služební osobní automobil 

pro Městský úřad Slavkov u Brna“: 

1) rozhoduje, že jako nejvhodnější nabídka byla předložena nabídka společnosti AUTO-

BAYER, s.r.o., Bučovická 299, Slavkov u Brna, IČ: 469 943 60.  

2) souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností AUTO-BAYER, s.r.o., Bučovická 299, 

Slavkov u Brna, IČ: 469 943 60 na: „Služební osobní automobil pro Městský úřad Slavkov u 

Brna“ za cenu 202.000,-Kč vč. DPH. 
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4.33. Dopis – prodej bytu pí Vitulové 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá právníkovi města předložit radě vyjádření k bodu 3 dopisu. 

 

 

4.34. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu na vědomí a: 

 považovat za splněné body: 

4.22. z XIV. řádného zasedání ZM - 8.3.2010 

4.2.3., 4.6., 4.7., 4.8. z III. řádného zasedání ZM – 20.6.2011 

2.7., 2.8.2. z 6. mimořádného zasedání ZM – 15.08.2011 

4.7., 4.14., 4.15.1., 4.15.2., 4.15.3., 4.19., 4.20., 4.21.1., 4.21.2., 4.21.3., 4.21.4 z IV. řádného 

zasedání ZM – 26.09.2011 

 vypustit ze sledování 

4.2.2. z III. řádného zasedání ZM – 20.6.2011 

4.15.4. z IV. řádného zasedání ZM – 26.09.2011 

 vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 

 

 

4.35. Program V. řádného zasedání zastupitelstva města 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje program V. řádného zasedání zastupitelstva 

města v upraveném znění. 
 

 

4.36. Dodatek ke smlouvě o dílo k novému územnímu plánu města Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města pro případ zařazení ceny díla části 1. digitální zpracování ve výši 314.000,-Kč podle 

smlouvy o dílo ze dne 17.8.2011 s Ing. arch. Vojtěchem Menclem do rozpočtu města na rok 2012 

schvaluje uzavření předloženého dodatku k této smlouvě po schválení rozpočtu města. 

 

 

4.37. Cyklostezka Slavkov – Hodějice – výkupy pozemků 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k výkupu spoluvlastnických podílů 

k pozemku parc. č. 1083/33 v k. ú. Hodějice od spoluvlastníků RNDr. Aleny Markové, 

(spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/6); RNDr. Bohumila Pokorného, CSc., (spoluvlastnický 

podíl o velikosti id.1/6) a Ing. Jana Pokorného, (spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/6) za kupní 

cenu 13.860,-Kč pro každého spoluvlastníka, celkem tedy 41.580,- Kč. Náklady spojené 

s výkupem (správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město. Kupní cenu 

uhradí městu prodávajícím do 15ti dnů od doručení smlouvy opatřené doložkou o vkladu 

vlastnického práva do KN. 

 

Ostatní: 

 

 

5.1. Kronika města 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá kronikáři města předložit radě nashromážděné podklady k zápisům do 

kroniky města.  
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5.2. Podnět občanů – plochy v lokalitě Nádražní 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru ŽP řešit podnět pana Vladislava Janouška a paní Vlasty Maršálové. 

 

 

5.3. Žádost o sníženou sazbu nájmu 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se snížením sazby pronájmu sálů a přilehlých prostor Společenského domu 

Bonaparte za účelem konání plesu Nadačního fondu STUDENT při ISŠ Slavkov u Brna dne 

17.2.2012. 

 

 

5.4. Dopis paní Zity Lysákové a pana Jana Lysáka 

 

Usnesení: 

Rada města bere dopis paní Zity Lysákové a pana Jana Lysáka na vědomí a ukládá odboru IR a 

TSMS předložit radě města vyjádření k tomuto dopisu. 
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