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Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 10.1.2012 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. – 24. schůze RM 

z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

4.23.2. z 9. schůze RM – 30.03.2011 

4.30. ze 14. schůze RM – 29.06.2011 

4.21. z 18. schůze RM – 30.08.2011 

2.9.3. XII. schůze MRM – 12.9.2011 

4.1., 4.5., 4.27. z 19. schůze RM – 05.10.2011 

4.5. z 20. schůze RM – 19.10.2011 

3.1.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. 3.8.1., 3.9., 4.1.1., 4.1.2., 4.3., 4.16., 4.20., 4.28., 4.31., 5.1. z 21. 

schůze RM – 02.11.2011 

4.3., 4.6.1., 4.16.1., 4.16.2., 4.19., 4.21. z 22. schůze RM – 16.11.2011 

3.2., 4.2., 4.3., 4.5., 4.9.II., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.17.3., 4.24., 5.3. z 23. schůze RM – 30.11.2011 

3.1.1., 3.1.2., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3., 4.7., 4.8.3., 4.9., 4.14., 4.16., 4.17., 4.20., 4.24., 4.31., 4.33., 4.36., 

4.37., 5.2., 5.4. z 24. schůze RM – 07.12.2011 

2.3., 2.1. z XV. schůze MRM – 28.12.2011 

 vypouští ze sledování: 

4.1.2. z 51. schůze RM – 20.04.2009 

4.23. ze 14. schůze RM – 29.06.2011 

3.14.3. z 15. schůze RM – 20.07.2011 

4.30.2., 4.31. z 16. schůze RM – 03.08.2011 

3.15.2. ze 17. schůze RM – 24.8.2011 

4.18., z 18. schůze RM – 30.08.2011 

4.12., 4.24.1. z 19. schůze RM – 05.10.2011 

 další úkoly trvají. 

 

 

3.1. Program a termíny schůzí RM a zasedání ZM na I. pololetí roku 2012 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání návrhu programu a termínů schůzí RM a ZM na I. pololetí roku 

2012 tento schvaluje bez připomínek. 

 

 

4.1. Odpisový plán města 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

1. Předložené účetní odpisové plány majetku města. 

2. Pravidla pro účetní odpisování majetku města. 

 

 

4.2. Bytové domy Nádražní 1191-1193 – přiznání podpory 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ dává souhlas k uzavření smlouvy na podporu přípravy podporovaných opatření v přiloženém 

znění,  

2/ dává souhlas k uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci: „Bytové domy na sídlišti 

Nádražní čp. 1191, 1192 a 1193 – realizace úsporných opatření v rámci programu Zelená 

úsporám“ se společností  WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00, Brno – Zábrdovice, IČ 
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25337009 v předloženém znění a po schválení čerpání prostředků fondu Bydlení  zastupitelstvem 

města,  

3/ pověřuje finanční odbor předložit na nejbližší jednání zastupitelstva města rozpočtové 

opatření zajišťující financování akce.   

 

 

4.3. Žádost o prominutí nájemného 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá funkcionářům města vstoupit do jednání se společností B. Braun Avitum 

Austerlitz s.r.o. ve věci prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor v budově 

polikliniky, Malinovského  č. p. 288, Slavkov u Brna. 

 

 

4.4.  Žádost firmy TENRYU, spol. s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 05/2010 dohodou k datu 31.12.2011, na 

pronájem nebytových prostor v budově Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, která byla 

uzavřena se společností TENRYU, spol. s.r.o. se sídlem Palackého 371, Křenovice, PSČ 683 52, 

IČ: 607 275 78. 

 

 

4.5. Prodej bytu č. 2, Sídliště Nádražní 1154, Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytu č. 2, Sídliště Nádražní 1154, 

Slavkov u Brna, paní Petře Kopalové za kupní cenu 1.200.001 Kč (slovy 

jedenmiliondvěstětisícjednakorunčeských). 

 

 

4.6. Změna čísla bytu 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit opravu čísla bytu a prodat panu 

Bohuslavu Bohatovi , bytovou jednotku 1157/5 v budově č.p. 1157, 1158, na poz.p.č.2835/1 a 

2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnický podíl na poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u 

Brna odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy, náležejícího 

k vlastnictví jednotky, za celkovou kupní cenu  572.747 Kč  (se slevou 10 % při platbě před 

podpisem kupní smlouvy). 

 

 

4.7. Žádost o výměnu bytu 

 

Usnesení: 

1. Rada města vyhovuje žádosti paní Ivany Hlubinkové. 

2. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4, Sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna, paní Ivaně 

Hlubinkové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 2 roky a nájemné stanoveno 

ve výši 47,08 Kč/m
2
. To vše za splnění podmínky vrácení bytu č. 1, Sídliště Nádražní 1154, 

Slavkov u Brna. 

 

 

4.12. Plnění usnesení V. ZM bod 4.18.2. – p. Čáslava 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR zajistit u Ing. Miroslava Ryse vypracování znaleckého posudku 

za účelem zjištění obvyklé ceny pozemku parc. č. 4245 v k.ú. Slavkov u Brna. 
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4.8. Dodatek č. 1 – výtah poliklinika 

 

Usnesení: 

1. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor -    

poliklinika v předloženém znění. 

2. Rada města schvaluje osvobození od platby za užívání výtahu těmto subjektům: Lékárna, 

Svaz diabetiků, Prodejna textilu, Svaz zdravotně postižených a Rodinná pohoda, o.s.. 

 

 

4.9. Prodej bytu R. Vágner 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 1154/8 v budově 

č.p. 1153,1154  na poz. p.č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na 

poz.p.č.2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na 

společných částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1154/8, panu Radimu Vágnerovi, 

za celkovou kupní cenu 557.759  Kč (se  slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy). 

 

 

 

4.10. SEPES MEDIA – dodatek č. 12 k nájemní smlouvě 

 

Návrh usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 12 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 11, 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. 

 

 

4.11. Plnění usnesení 24. RM bod 5.4. – vyjádření k dopisu paní Zity Lysákové a pana Jana Lysáka 

 

Usnesení: 

Rada města bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá odboru IR odpovědět v intencích 

předložené zprávy. 

 

 

4.13. Záměr směny pozemků – Zelnice 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny dvou částí pozemku parc.č.354/18 o výměře 

12 m
2
 a 24 m

2
 (v GP č.2660-90/2011 označené jako parcely č. 354/25 a 354/26) a části pozemku 

parc.č.354/17 o výměře 29 m
2
 (v GP č. 2660-90/2011 označená jako parcela č. 354/28) vše v k. ú. 

Slavkov u Brna z vlastnictví města. 

 

 

4.14. Prodej části pozemku – Mertovi 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 3700 

ostatní plocha – neplodná půda v  k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 210 m2 z majetku města do 

vlastnictví manželů Ing. Lydie a Ing. Miroslava Mertových. Kupní cenu ve výši 20,-Kč/m2 a 

náklady spojené s převodem (geometrický plán na oddělení prodávané části včetně vytýčení 

v terénu a správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem 

kupní smlouvy. 
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4.15. Právo stavby – KPÚ Slavkov 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o udělení souhlasu k provedení  stavby „Realizace 

KPÚ v k.ú. Slavkov u Brna“ s Českou republikou – Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým 

úřadem Vyškov, sídlem Palánek 1, 682 01 Vyškov v předloženém znění. 

 

 

4.16. Pronájem pozemků – pí Filipová 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k pronájmu části pozemku parc. č. 2690/1 o výměře cca 165 m
2
 při 

jižní hranici pozemku parc.č.2690/50 Mgr. Světlaně Filipové za roční nájemné ve výši 1,40 

Kč/m
2
, tj. celkem 231,-Kč. 

 

 

4.17. Vyjádření k terénním úpravám -  výstavba RD členy „Občanského sdružení majitelů pozemků 

Pod Zlatou Horou“ ve Slavkově u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání výše uvedené zprávy bere zprávu na vědomí. 

 

 

 

4.18. Vyjádření – převod bytu – pí Vitulová 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

4.19. Zpravodaj – zvýšení nákladu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o vydávání periodického 

tisku ze dne 2.1.2012 s Bedřichem Malečkem, IČ 494 118  96, kterým se náklad Slavkovského 

zpravodaje zvýší o 100 kusů. 

 

 

4.20. Dar od E.ON 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy na dvě kompozitní branky s E.ON 

Česká republika, s.r.o., se sídlem: České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ: 

257 335 91. 

 

 

 

4.21. Zápis z jednání komise rady města pro životní prostředí č. 3/2011 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere zápis č. 3/2011 z jednání komise pro životní prostředí na vědomí. 

2) Radě města ukládá Městské policii provádět pravidelnou kontrolu kouření žáků a 

studentů v okolí slavkovských škol. 

3) Rada města ukládá právníkovi města předložit radě vyjádření k možnosti postihu žáků a 

studentů při jejich kouření a znečišťování veřejného prostranství nedopalky v okolí škol.  

4) Rada města ukládá řediteli TSMS informovat vedení města s předstihem o preventivních 

prořezech městské zeleně. 
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4.22. RESPONO – Dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání výše uvedené zprávy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě 

mandátní se spol. RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov-město dle předloženého 

návrhu. 

 

 

4.23. 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 jarních prázdnin od 6.2. do 10.2.2012. 

 

 

4.24. Zvýhodněná sazba pronájmu ZŠ Komenského 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů Společenského domu Bonaparte 

pro konání plesu ZŠ Komenského dne 28.01.2012. 

 

 

4.25. Přehled podaných stížností na MěÚ za IV. čtvrtletí roku 2011 

 

Usnesení: 

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

 

 

Ostatní: 

 

5.1. Zvýhodněná sazba pronájmu ZŠ Tyršova 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů Společenského domu Bonaparte 

pro konání plesu ZŠ Tyršova dne 04.02.2012. 

 

 

5.2. Zvýhodněná sazba pronájmu pro MO Moravského rybářského svazu, o.s. 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů Společenského domu Bonaparte 

pro konání plesu MO Moravského rybářského svazu „Rybářský věneček“ dne 19.01.2013. 

 

 

5.3. Žádost MO Moravského rybářského svazu, o.s. o ozvučení kinosálu 

 

Usnesení: 

Rada města vyhovuje žádosti předložené MO Moravského rybářského svazu o ozvučení 

kinosálu dne 10.03.2012. 

 

 

5.4. Žádost MO Moravského rybářského svazu, o.s. o finanční příspěvek 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje finanční příspěvek pro MO Moravského rybářského svazu na vydání 

knižní publikace k 70. výročí založení rybářského spolku ve Slavkově u Brna ve výši 10.000,- Kč 

z položky č. 24 rozpočtu města. 
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