
1 

 

Usnesení z 29. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 06.03.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 28. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

3.20., 3.21., 3.22., 3.27. z 26. schůze RM – 25.1.2012 

3.1.1. , 4.2.1., 4.2.2., 4.3., 4.7., 4.8., 4.9., 4.25.1., 4.25.2., 4.29.3. z 27. schůze RM – 08.02.2012 

3.1., 4.2., 4.8., 4.10., 4.11., 4.12., 4.27.1., 5.1. z 28. schůze RM – 22.2.2012 

 vypouští ze sledování: 

4.18. z 24. schůze RM – 07.12.2011 

 další úkoly trvají. 

 

 

3.1. Návrh závěrečného účtu města za rok 2011 – rozbory 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1) závěrečný účet města Slavkov u Brna – rozbory hospodaření za rok 2011 bez výhrad, 

2) převod výsledku hospodaření po zdanění vedlejší hospodářské činnosti ve výši 

5.438.225,36 Kč do Fondu bytového a tepelného hospodářství. 

 

 

3.2. Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za rok 2011 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1) kladné výsledky hospodaření školských PO zřízených městem Slavkovem u Brna vzniklých 

u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky z podnikatelské činnosti za 

rok 2011. Nepožadovat vrácení kladných výsledků hospodaření z hlavní činnosti a odvod 

kladných výsledků hospodaření z podnikatelské činnosti organizací do rozpočtu města, 

2) schválit rozbory hospodaření školských PO za rok 2011 v předloženém znění, 

3) přidělit výsledek hospodaření Základní školy Komenského nám. 495 za rok 2011 v plné výši 

782.074,80 Kč do rezervního fondu organizace, 

4) přidělit výsledek hospodaření Základní školy Tyršova za rok 2011 v plné výši 340.551,06 Kč 

do rezervního fondu organizace, 

5) přidělit výsledek hospodaření Mateřské školy Zvídálek za rok 2011 v plné výši 49.544,08 Kč 

do rezervního fondu organizace, 

6) přidělit výsledek hospodaření Základní umělecké školy Františka France za rok 2011 v plné 

výši 159.195,16 Kč do rezervního fondu organizace, 

7) přidělit výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže za rok 2011 v plné výši 164.628,30 Kč 

do rezervního fondu organizace. 

 

 

3.5. Zpráva o činnosti ZS-A v r. 2011 – připravenost na r. 2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2011 příspěvkové organizace Zámek Slavkov 

- Austerlitz. 
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3.4. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace TSMS za rok 2011 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání Výroční zprávy o činnosti příspěvkové organizace TSMS za rok 2011 

bere tuto na vědomí. 

 

 

4.39. Technické, bezpečnostní a organizační zabezpečení motocyklových závodů Jawa 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a souhlasí s uspořádáním závodu na „malém“ okruhu. 

 

 

3.3. Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za rok 2011 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1. kladné výsledky hospodaření školských PO zřízených městem Slavkovem u Brna vzniklých 

u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky z podnikatelské činnosti za rok 

2011. Nepožadovat vrácení kladných výsledků hospodaření z hlavní činnosti a odvod 

kladných výsledků hospodaření z podnikatelské činnosti organizací do rozpočtu města, 

2. schválit rozbory hospodaření Technických služeb Města Slavkova u Brna a Zámku Slavkov-

Austerlitz za rok 2011 v předloženém znění, 

3. přidělit výsledek hospodaření Technických služeb Města Slavkova u Brna za rok 2011 v plné 

výši 532.855,05 Kč do rezervního fondu organizace, 

4. přidělit výsledek hospodaření Zámku Slavkov-Austerlitz za rok 2011 v plné výši 292.700 Kč 

do rezervního fondu organizace. 

 

 

3.6. Rozpočty školských PO pro rok 2012 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

1) schvaluje rozpočty školských PO města Slavkova u Brna pro rok 2012 v předloženém 

znění s následující výší příspěvku od zřizovatele: 

Příspěvková 

organizace 

Výše příspěvku od 

zřizovatele 2012 

Rozpočet hlavní 

činnosti pro rok 2012 

včetně příspěvku 

zřizovatele 

Rozpočet vedlejší 

činnosti pro rok 2012 

ZŠ Komenského  4.069.000 Kč 8.049.000 Kč 1.048.000 Kč 

ZŠ Tyršova  1.502.000 Kč 1.517.000 Kč 220.000 Kč 

MŠ Zvídálek 1.000.000 Kč 1.713.000 Kč 0 Kč 

ZUŠ Fr. France 295.000 Kč 1.358.000 Kč 0 Kč 

Dům dětí a mládeže 210.000 Kč 1.094.800 Kč 0 Kč 

 

2) schvaluje následující čerpání fondů školských PO: 

ZŠ Komenského rezervní fond 100.000 Kč tělocvična - stěny 

ZŠ Komenského rezervní fond 50.000 Kč vybavení environmentální  učebny 

ZŠ Komenského rezervní fond 50.000 Kč školní dvůr 

ZŠ Komenského rezervní fond 60.000 Kč kroužky 

ZŠ Komenského investiční fond 230.000 Kč úpravy v suterénu 

ZŠ Komenského investiční fond 120.000 Kč kotel ŠJ 

MŠ Zvídálek rezervní fond 15.000 Kč prostředky na odvody z částky 

z fondu odměn 

MŠ Zvídálek fond odměn 40.000 Kč překročení mzdových prostředků 

DDM rezervní fond 12.800 Kč příspěvek VZP 

3) stanovuje závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2012 v předloženém 

znění. 
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3.7. Rozpočty TSMS a ZS-A pro rok 2012 

 

Rada města přerušila projednávání tohoto bodu do příští schůze RM. 

 

 

 

3.8. Rozpočty organizačních složek pro rok 2012 – MP, SDH 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje položkový rozpočet Městské policie a Sboru dobrovolných hasičů pro rok 

2012 v předloženém znění. 

 

 

3.9. Inventarizace majetku a závazků za rok 2011 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje výsledek provedené inventarizace majetku a závazků pro rok 2011. 

 

 

3.10. Návrh programu rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2012 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh programu rozvoje města na rok 

2012 v předloženém znění. 

 

 

4.1. Rozpočtové opatření č. 4-7 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

RO č. 4 – Rozdělení výsledku hospodaření města za rok 2011 

Příjmy: 

Navýšení položky č. 42 – Výsledek hospodaření 2011  1.380.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Finanční vypořádání 2011     185.000 Kč 

Zařazení nové položky – Vratka dotace Zelená úsporám do fondu Bydlení  

   1.195.000 Kč 

RO č. 5 – Posouzení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území 

Výdaje: 

Snížení položky č. 93 – Rezerva     96.000 Kč 

Zařazení nové položky – Posouzení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území   96.000 Kč 

 

RO č. 6 – Příspěvek na opravu drobných památek 

Výdaje: 

Snížení položky č. 28 – Příspěvky církvím  25.000 Kč 

Navýšení položky č. 9 – Oprava drobných památek  25.000 Kč 

 

RO č. 7 – Odpisy majetku TSMS 

Příjmy: 

Navýšení položky č. 24 – Odvody PO - TSMS  50.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 15 – Příspěvek na provoz TSMS  50.000 Kč 
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4.2. Příspěvky neziskovým organizacím 2012 

 

Usnesení: 

I. Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje: 

 

1) následující výše příspěvků pro jednotlivé neziskové organizace 

Organizace Návrh na výši 

příspěvku 2012 

Účel 

JUNÁK – svaz skautů 

a skautek 

25.000 Kč oprava klubovny 

Moravský rybářský 

svaz 

10.000 Kč zbudování WC kabinky a nákup 

stolních setů 

Český zahrádkářský 

svaz 

7.500 Kč výstava ovoce 

Myslivecké sdružení 

Slavkov u Brna 

10.000 Kč medikamenty a krmení pro zvěř 

Český svaz chovatelů 3.500 Kč výstava drobných zvířat 

 

2) uzavření smluv s jednotlivými neziskovými organizacemi za podmínek vzorové 

smlouvy 

 

II. Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s užitím znaku města na cyklistických dresech 

členů Sportovního klubu DEGART, se sídlem Malčevského 988, 684 01 Slavkov u 

Brna, IČ: 266 372 43, s platností do 31.12.2014. 

 

 

 

4.3. Rozdělení příspěvků na práci s mládeží do 18 let 

 

Usnesení: 

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí následujícího příspěvku: 

 

Žadatel Činnost Příspěvek 

pro rok 2012 

Sportovní klub Slavkov 

u Brna 

pronájmy tělocvičen, pomůcky, dresy 92.000,00 Kč 

 

2. Rada města schvaluje poskytnutí následujících příspěvků: 
 

Žadatel Činnost 

 Příspěvek 

pro rok 2012 

Austerlitz Adventure 

o.s. 

lampionový průvod, X-Terra, Slavkovský atletický 

devítiboj 5.000,00 Kč 

Bohumil Hanák startovné, vybavení, pojištění, licence 10.000,00 Kč 

MK Austerlitz a.s. materiální výpomoc jezdcům, pořádání závodů 15.000,00 Kč 

Římskokatolická 

farnost 

vybavení pro divadlo, odměny, zpěvníky, 

pronájmy tělocvičen 31.000,00 Kč 

SSK E-COM výcvik, materiál, soutěže 4.000,00 Kč 

Tělocvičná jednota 

Sokol 

soutěže, materiální vybavení, údržba venkovních 

sportovišť 44.000,00 Kč 

 
3. Rada města schvaluje rozdělení příspěvků pro organizace v pozastaveném režimu – možnost 

podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku až po dodání jmenného seznamu s daty narození:  
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Žadatel Činnost 

 Příspěvek 

pro rok 2012 

ARC Slavkov 

členské příspěvky, licence, startovné, poháry, 

náhradní díly 8.000,00 Kč 

Junák, středisko 

Slavkov u Brna materiál, pomůcky, odměny do soutěží 17.500,00 Kč 

Modelářský klub 

SMČR pořádání soutěže, příprava startoviště, pomůcky 8.000,00 Kč 

Moravská hasičská 

jednota nájem tělocvičny, startovné, potřeby, vybavení 8.000,00 Kč 

Moravský rybářská 

svaz, o.s. zájezdy, závody 20.000,00 Kč 

SK Beachvolleyball 

Slavkov o.s. míče 10.000,00 Kč 

Svaz diabetiků ČR edukační sportovní pobyty a výlet 2.500,00 Kč 

 
 4. Rada města bere na vědomí zprávu z jednání Komise pro sport a volný čas ze dne 21.2.2012. 

Schváleno jednomyslně (4)       Příloha č. 16 

 

 

4.4.  Vyjádření k žádosti ZŠ Tyršova 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ Tyršova a ukládá vedoucí finančního odboru zabývat se 

žádostí ZŠ Tyršova ve III. čtvrtletí roku 2012. 

 

 

4.5. Rozdělení dotace ministerstva kultury z „Programu regenerace MPZ pro rok 2012“ 

 

Usnesení: 

1) Rada města po projednání výše uvedené zprávy doporučuje zastupitelstvu města: 

 dát souhlas k požádání a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu 

regenerace MPR a MPZ ve výši 745.000 Kč 

 dát souhlas k použití přislíbené dotace z Programu na zahájení opravy krovu a střechy 

kulturní památky r.č. 42270/7-3860 - domu č.p. 64, II. etapa na Palackého náměstí ve 

Slavkově u Brna  

 dát souhlas k poskytnutí z rozpočtu města na obnovu výše uvedené památky částky ve 

výši 794.918 Kč, jako podílu vlastníka památky k dotaci z Programu regenerace MPZ a 

MPR . 

2) Rada města bere na vědomí zápis komise rady pro regeneraci MPZ. 
 

 

4.6. Ceník úhrad za služby a činnosti TSMS – vstupné na koupališti 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá řediteli TSMS předložit ekonomické zdůvodnění návrhu navýšení vstupného 

na koupališti. 
 

 

4.7. Koncepce školství města Slavkova u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Koncepci školství pro léta 2012 – 2016. 

Schváleno jednomyslně (4)       Příloha č. 20 
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4.8. Plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna v roce 2011 

 

Usnesení: 

Rada města bere po projednání zprávu o „Plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města 

Slavkova u Brna v roce 2011“ na vědomí a předkládá ji na jednání zastupitelstvu města. 

 

 

4.9. Současná sociální práce s p. Čermákem 

 

Usnesení: 

Rada města bere po projednání zprávu o současné sociální práci s panem Čermákem na vědomí. 

 

 

4.10. Žádost o prominutí penále – Mikulášková Martina 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

4.11. Nabídka na prodej bytu – paní Vitulová 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání postupuje zastupitelstvu města rozhodnutí o prodeji – zaslání 

nabídky převodu bytové jednotky č. 8, Sídl. Nádražní 1157, Slavkov u Brna a odpovídajícího 

podílu na společných částech domu a pozemku, paní Daně Vitulové za kupní cenu ve výši 

578.429 Kč. 

 

 

4.12. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Konrád Jiří 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě ze dne 14.11.2011 k  bytu č. 3, 

Fügnerova 109, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Jiřím Konrádem, obsahujícím prodloužení 

nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.5.2012 za smluvní nájemné 30 Kč/m
2
. 

 

 

4.13. Prodej bytu J. Ondráček 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej bytové jednotky 1158/2 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 1158/2, panu Jaromíru 

Ondráčkovi za celkovou kupní cenu   568.756 Kč (se slevou 10% při platbě před podpisem kupní 

smlouvy). 

 

 

4.14. Návrh na snížení kupní ceny uvolněného bytu č. 1, Sídl. Nádražní 1154 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny bytu č. 1, Sídliště 

Nádražní 1154, Slavkov u Brna, o 200.000 Kč. Základní nabízená cena by tak činila 1.000.000 

Kč.  

 

 

4.15. Dílčí zpráva o průběhu privatizace 

 

Usnesení: 

Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a překládá ji v jednání zastupitelstva města. 
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4.16. Centrum Bonaparte 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit radu města dalším jednáním ve věci nabytí 

ideální ½ nemovitostí – budovy č.p. 126 na poz. p.č. 966 a zastavěného pozemku p.č. 966 v k.ú. 

Slavkov u Brna a dále nabytí zařízení a vybavení centra Bonaparte. 

 

 

4.17. Pozemky Zlatá Hora  - přehled jednání 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města předložit na nejbližší řádné 

zasedání zastupitelstva města návrh na stanovení podmínek prodeje pozemku parc.č. 4245 v k.ú  

Slavkov u Brna. 

 

 

4.18. Věcné břemeno E.ON – Tyršova 

 

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 

280 854 00 zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, IČ 257 335 91 na pozemcích parc. č. 1553/1; 1554/6; 1553/13; 1554/14; 1594/1; 

1595/1; 1609; 1743/3; 1677; 1743/2; 1696; 1744; 3788; 1806; 1940 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba 

s názvem „Slavkov, ul. Tyršova, kabel NN“). 

 

 

4.19. Napoleonská expozice – rozhodnutí o nejvhodnější nabídce 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

4.20. Oprava střechy budovy č.p.64 – dodatek č.2 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Oprava střechy 

budovy radnice č.p.64 – Slavkov u Brna“ se společností 1. Slezská s.r.o., Svatopetrská 7, 617 00 

Brno za podmínky schválení financování v zastupitelstvu města v předloženém znění. 

 

 

4.21. Přehled blokovaných pozemků 

 

Usnesení: 

Rada města bere informace o pozemcích na vědomí. 
 

 

4.22. Právo stavby – KPÚ Slavkov – dodatek č.1 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 152/2012-130763 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. 
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4.23. Návrh pojmenování ulice v lokalitě Zlatá Hora ve Slavkově u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat ulici v lokalitě Zlatá Hora ve Slavkově 

u Brna názvem „Slunečná“. 

 

 

4.24. Rekreační objekty 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a předkládá ji na zasedání zastupitelstva města. 

 

 

4.25. Napoleonská expozice - návrh na zajištění prací nad rámec smlouvy o dílo 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá k doplnění. 

 

 

4.26. Doplnění materiálů předložených na 28. schůzi RM - ZUŠ Fr. France 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.27. Informace o projektu školy 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.28. Snížení poplatku za školní družinu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje snížení měsíčního poplatku za školní družinu ZŠ Komenského náměstí 

495 ve Slavkově u Brna na 120 Kč za žáka od 1.4.2012.  

 

 

4.29. Odpisový plán 2012 ZŠ Komenského 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2012 ZŠ Komenského náměstí 495 ve Slavkově u 

Brna.  

 

 

4.30. Odpisový plán 2012 ZŠ Tyršova 

 

Usnesení: 

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

odpisový plán na rok 2012. 

 

 

4.31. Zápis do Mateřské školy Zvídálek 

 

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí  datum zápisu do Mateřské školy Zvídálek na školní rok 2012/2013 

ve dnech 2.5. – 9.5.2012. 
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4.32. Vyřazení z majetku ve správě 

 

Usnesení: 

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

příspěvková organizace vyřazení škrabky brambor z majetku školy. 

 

 

4.33. Smlouva na audit projektu OPLZZ 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování služeb na provedení auditu projektu Optimalizace 

řízení lidských zdrojů Městského úřadu Slavkov u Brna v předloženém znění. 

 

 

4.34. Informační tabule ve městě 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá městskému úřadu předat informační tabule ve vlastnictví města uvedené 

v příloze do správy Technických služeb města Slavkova u Brna. 

 

 

4.35. Čestné členství v Evropské federaci napoleonských měst 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Slavkov u Brna schválit čestné členství v Evropské 

federaci napoleonských měst.  

 

 

4.36. Zasedání komise pro zahraniční vztahy č. 1/2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu ze zasedání Komise pro zahraniční vztahy č. 1/2012.  

 

 

4.37. Zasedání kulturní komise č.2/2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu ze zasedání Kulturní komise č. 2/2012 a žádá komisi o 

předložení pravidel pro poskytování příspěvků na podporu kulturních aktivit. 
 

 

4.38. Praporová stuha pro vojenskou posádku v Bučovicích 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s darováním praporové stuhy vojenskému útvaru v Bučovicích. 

 

 

4.40. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu na vědomí a: 

 považovat za splněné body: 

4.16.3. z III. řádného zasedání ZM - 13.6.2007 

2.3. z 3. mimořádného zasedání ZM  - 27.4.2011 

2.8.1. z 6. mimořádného zasedání ZM – 15.08.2011 

4.1.1., 4.13.1., 4.21.6. z IV. řádného zasedání ZM – 26.09.2011 

4.9., 4.2.1., 4.6., 4.11., 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3., 4.12.4., 4.13., 4.17., 4.18. z V. řádného zasedání ZM 

– 19.12.2011 

 vypustit ze sledování: 
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4.27.2. z XI. řádného zasedání ZM – 15.06.2009 

 vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 

 

 

4.41. Program VI. řádného zasedání zastupitelstva města 

 

Usnesení: 

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

města v doplněném znění. 
 


