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Usnesení z 26. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 25.01.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

4.11., 4.23.  z 24. schůze RM – 07.12.2011 

2.4., 2.5. z XV. schůze MRM – 28.12.2011 

4.7., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.16., 4.21.3., 4.22., 5.4. z 25. schůze RM – 10.1.2012 

 vypouští ze sledování: 

4.16. z 20. schůze RM – 19.10.2011 

 další úkoly trvají. 

2) Rada města ukládá řediteli TSMS předložit radě města zprávu o průběžném plnění úkolu 

k b. 4.21.4. z 25. schůze RM s termínem 31.3.2012. 

3) Rada města ukládá veliteli Městské policie předložit radě města zprávu o průběžném plnění 

úkolu k b. 4.21.2. z 25. schůze RM s termínem 31.3.2012. 

 

 

3.2. Česká spořitelna – pronájem pozemku 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 

1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 452 447 82 na  pronájem části pozemku o velikosti 127 m2 p.č. 230 

v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umístění mobilní pobočky České spořitelny, a.s. v termínu od 

01.04. 2012 do 30.06.2012 za cenu celkem 20.250 Kč, se splatností nejpozději do 15.06.2012  

v předloženém znění.  

 

      

3.3. Antonín Matyáš – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích Města Slavkov 

u Brna  p.č. 775/9, 759 a 776/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka pana 

Antonína Matyáše umístit na těchto pozemcích přípojku plynu, vody, elektřiny,  kanalizace a 

prodloužení  místní komunikace včetně připojení – sjezdu k  RD na pozemku p.č. 760/2 a p.č. 

761 v k.ú. Slavkov u Brna za podmínky zapracování termínu ukončení stavby do této smlouvy. 

O tomto datu bude rada města informována na své nejbližší schůzi. 

 

 

3.4. Právo stavby – KPÚ Slavkov – úprava smlouvy 

 

Usnesení: 

Rada města ruší své usnesení 25. RM ze dne 10.01.2011 k bodu č. 4.15.  a 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 upraveném znění. 
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3.6. Věcné břemeno – E.ON – přípolož Čelakovského 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 

28085400 zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, IČ 25733591   na pozemcích parc. č. 12/1; 1940; 1806; 3788; 1744; 1742; 1650/43; 

1859/1; 1848; 1826; 1805/1; 3789; 1783/1; 1787/30; 1800/1 a 1799/1 v k. ú. Slavkov u Brna 

(stavba s názvem „SB – 2607 - 104 Slavkov, ul. Čelakovského, přípolož NN“) v předloženém 

znění. 

 

 

3.7. Věcné břemeno – GOLF INVEST AUSTERLITZ 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu se  společností GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s., sídlem Na golfovém hřišti 

1020, Slavkov u Brna na pozemcích parc. č. 3123/31; 3123/1; 3123/34; 3123/13; 3123/14; 3123/33; 

3122/2; 3122/25; 1084; 1085/9 a 1085/1 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Kabel NN – 

vnitroareálový rozvod“). Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou částku v celkové 

výši 10.000,-Kč. 

 

 

3.8. Výkup pozemků pod cestami – Vinohrady 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k výkupu pozemků parc. č. 3663/94 a  

parc. č. 3696/15 o celkové výměře 61 m
2
 pod cestami v lokalitě Vinohrady  v k.ú. Slavkov u Brna 

z vlastnictví Ing. Jaroslava Bára do vlastnictví města. Kupní cenu ve výši 1.220,-Kč uhradí město 

prodávajícímu do 15ti dnů od doručení kupní smlouvy s vyznačením doložky o vkladu 

vlastnického práva do KN. Náklady spojené s výkupem (1.000,-Kč správní poplatek za podání 

návrhu na vklad do KN) uhradí město.  
 

 

3.9. Prodej knih 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje paní Danuši Smejkalové, prodejci knih Euromedia – Knižní klub, , 

stánkový prodej knih na poliklinice ve Slavkově u Brna, bezplatně na dobu dvou měsíců. 

 

 

3.10. Žádost firmy VIVO CONNECTION, spol. s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje  povolení instalace optických rozvodů do bytových domů v majetku města, 

společnosti VIVO CONNECTION spol. s r.o. se sídlem Nádražní 7/1178, PSČ 664 51 Šlapanice, 

IČ: 269 00 696, za podmínek uvedených v žádosti. 
 

 

3.11. Postih kouření 

 

Usnesení: 

Rada města bere informaci na vědomí. 
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3.12. Dodatek ke smlouvě o třídění odpadu – č. 5, č. 16, č. 18 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání výše uvedené zprávy souhlasí s uzavřením: 

1) Dodatku č. 5 ke smlouvě o nakládání s odpadem – Skleněné obaly kat.č. 15 01 07,  

2) Dodatku č. 16 ke smlouvě č.22/Sep-papír o nakládání s odpadem vytříděným 

z komunálního odpadu – kat.č. 20 01 01 – Papír a lepenka kat. č. 20 01 01, 

3) Dodatku č. 18 ke smlouvě č.2/Sep-plasty o nakládání s odpadem vytříděným 

z komunálního odpadu – kat.č. 15 01 02 – Plastové obaly se spol. RESPONO, a.s., 

Cukrovarská 486/16,   682 01 Vyškov-město, IČ: 49435612 dle předloženého návrhu. 

 

 

3.13. Zápis z jednání komise rady města pro zpracování koncepce obnovy historických alejí a parku 

č. 1/2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere zápis č. 1/2012 z jednání komise pro zpracování koncepce obnovy historických 

alejí a parku na vědomí. 

 

 

3.14. Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města na humanitární účely v r. 2012 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z položky č. 65 rozpočtu města určené na 

humanitární účely v roce 2012 v následující výši a v termínech v závislosti na době konání akcí: 

 

1. ZO Svazu tělesně postižených Slavkov u Brna   

na úhradu nákladů spojených s dopravou na rekondiční pobyt v Jeseníkách  

       5.800,- Kč  4/2012 

 

2. Svazu Diabetiků 17.500,- Kč  

-  na přednáškovou činnost       5.000,- Kč 3/2012 

-  na Den pro zdraví             5.000,- Kč  9/2012 

-  pravidelné cvičení pro diabetiky a seniory  4.500,- Kč 3/2012              

 - cestovné na ozdravný pobyt v Luhačovicích  3.000,- Kč  3/2012 

 

3. Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klubu “Paprsek“  

na úhradu provozních výdajů spojených s činností Poradny a půjčovny rehabilitačních a 

kompenzačních pomůcek částku    3.000,- Kč          3/2012 

  

4. Římsko-katolické farnosti – klubu aktivních seniorů 

na pořízení projektoru částku    10.000 Kč           3/2012 
 

 

 

3.15. Dodatek č. 2 k organizačnímu řádu MěÚ 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Slavkov u Brna 

v předloženém znění. 
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3.16. Směrnice o sociálním fondu 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání výše uvedené zprávy schvaluje Směrnici o sociálním fondu v předloženém 

znění.  

 

 

3.17. Návrh dodatku – Edenred CZ 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1 se společností Edenred CZ s.r.o.. 
 

 

4.1.      MK Austerlitz – plán akcí 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí plán akcí MK Austerlitz Slavkov u Brna a žádá výbor MK 

Austerlitz: 

1) o předložení technického, bezpečnostního a organizačního zajištění motocyklových 

závodů „Slavkovské serpentiny“ ve dnech 19.5. a 13.10.2012 do 29.2.2012. 

2) o předložení technického, bezpečnostního a organizačního zajištění silničního 

vytrvalostního závodu v ulicích Bučovická, Slovanská, Čelakovského a Tyršova (malý 

okruh) v červnu 2012 do 29.2.2012. 

 

 

3.18. Připomínky k organizaci Vzpomínkových akcí 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

3.19. Návrh mzdového předpisu, návrh kritérií pro poskytování osobního příplatku a platové 

výměry ředitelů škol a školských zařízení 

 

Usnesení: 

1) Rada města schvaluje mzdový předpis a kritéria pro poskytování osobního příplatku 

ředitelům škol a školských zařízení města Slavkova u Brna dle předloženého návrhu. 

2) Rada města vydává platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných 

městem Slavkov u Brna v předloženém znění. 

 

 

3.20. Myslivecké sdružení - žádost o poskytnutí příspěvku 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání předložené žádosti ukládá MěÚ předložit radě města návrh na 

poskytnutí příspěvku.        T: 7.3.2012   

 

 

3.21. Zahrádkářský svaz - žádost o poskytnutí příspěvku na výstavu 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání předložené žádosti ukládá MěÚ předložit radě města návrh na 

poskytnutí příspěvku.        T: 7.3.2012   
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3.22. Svaz chovatelů - žádost o poskytnutí příspěvku 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání předložené žádosti ukládá MěÚ předložit radě města návrh na 

poskytnutí příspěvku.        T: 7.3.2012   

 

 

3.23. Podání žádosti o dotaci – Dny Slavkova 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci 7.000 eur na úhradu nákladů účasti delegace z 

Darney na Dnech Slavkova. 

 

 

3.24. Žádost o zápočet a snížení nájemného-CORIDA CZ s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá MěÚ a ZS-A předložit vyjádření k žádosti společnosti CORIDA CZ s.r.o.. 

 

 

3.25. Uznání dluhu-CORIDA CZ s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá MěÚ a ZS-A předložit vyjádření k informaci předložené společností 

CORIDA CZ s.r.o.. 

 

 

3.26. Návrh na čestnou změnu názvu místní části 

 

Usnesení: 

Rada města bere návrh na vědomí. 

 

 

3.27. Žádost o finanční příspěvek na organizaci – MK Austerlitz 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání předložené žádosti ukládá MěÚ předložit radě města návrh na 

poskytnutí příspěvku.        T: 7.3.2012   

 

 

3.28. Žádost – MK Austerlitz  

 

Usnesení: 

Rada města konstatuje, že vzhledem k platným právním předpisům nemůže vyhovět žádosti MK 

Austerlitz o prominutí poplatku za tombolu na 5. Motobálu a že poplatek ze vstupného byl již 

zastupitelstvem města v minulosti zrušen. 

 

 

Ostatní: 

 

4.2. Žádost p. Miroslava Šemory 

 

Usnesení: 

Rada města nevyhovuje žádosti pana Miroslava Šemory o příspěvek na vydání publikace 

„Poznání“. 
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4.3.       Poděkování Zámecké dechové kapele 

 

Usnesení 

Rada města vyslovuje poděkování členům Zámecké dechové kapely za jejich vystoupení při 

setkání občanů v rámci 9. silvestrovského ohňostroje. 

 

 

4.4.        6. městská zabíjačka 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s pořádáním 6. městské zabíjačky ve spolupráci se ZD Rostěnice a.s.. 

 
 

4.5.         Smlouva o výpůjčce 
 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce dřevěné sochy Napoleona Bonaparta mezi 

Zámkem Slavkov - Austerlitz a městem Slavkovem u Brna. 

 

 

4.6.        Dopis paní Dany Vitulové 

 

Starosta města informoval členy rady města o dopise paní Dany Vitulové. 

 

 

4.7.       Žádost společnosti SEBUS s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá MěÚ předložit radě města vyjádření k žádosti společnosti SEBUS, s.r.o. 

 

 

3.1. Rozšíření doby zpoplatněného parkování 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá a ukládá MěÚ zapracovat do materiálu připomínky členů rady 

města. 

 

 

3.5. Znalecký posudek – pozemek Zlatá Hora 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere na vědomí odborný a znalecký posudek zpracovaný Ing. Miroslavem 

Rysem. 

2) Rada města ukládá MěÚ vypořádat finanční závazek města v souladu s usnesením V. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.12.2011. 

3) Rada města ukládá starostovi města projednat s firmou Pavel Čáslava-Čáslava Stav 

podmínky možného prodeje pozemku dle odborného posudku. 
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