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Usnesení z 31. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 11.04.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 30. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

3.14.1., 3.14.3., 3.14.4. z 26. schůze RM – 25.1.2012 

4.29.2. z 27. schůze RM – 08.02.2012 

4.22. z 29. schůze RM – 06.03.2012 

4.1., 4.7., 4.13.3., 4.14., 4.34.2., 4.34.3., 4.35. z 30. schůze RM – 28.03.2012 

 vypouští ze sledování: 

4.22.3. z 22. schůze RM – 16.11.2011 

 další úkoly trvají. 

 

 

3.1. Zpráva o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru dopravy a silničního 

hospodářství Městského úřadu Slavkov u Brna. 

 

 

4.1. Vodorovné dopravní značení silnice III/0501 (ulice Špitálská) 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

3.2. Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2011 

 

Usnesení: 

Rada města bere po projednání zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2011 na vědomí. 
 

 

3.3. Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2011 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí Městského úřadu 

Slavkov u Brna. 

 

 

3.4. Zpráva o činnosti komise rady města pro životní prostředí 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu o činnost komise rady města pro životní prostředí na vědomí. 

 

 

4.2. Rozpočtové opatření č. 8 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

RO č. 8 – Kácení a ošetření stromů v parku 

Výdaje: 

Snížení položky č. 13 – Péče o zeleň – stromy aleje, park  349.000 Kč 

Zařazení nové položky – Účelový příspěvek ZS-A – kácení a prořez stromů v parku  

   349.000 Kč 
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4.3. Dotace na humanitární účely 

 

Usnesení: 

1. Rada města neschvaluje ponechání přeplatku školného za školní rok 2011/2012 občanskému 

sdružení Wontanara, Praha, IČ: 700 992 51, na úhradu školného bez vztahu k určitému 

dítěti. 

2. Rada města rozhodla ukončit k 30.6.2012 účast v programu Adopce afrických dětí, projekt 

pomoci na dálku. 

3. Rada města neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1.000 Kč občanskému sdružení Život 

dětem, Praha, IČ: 701 050 31, na pomoc vážně nemocným dětem, o které pečují rodiče 

v domácím prostředí. 

 

 

4.4.  Návrh úhrady dluhu – Patíková Jindřiška 

 

Usnesení: 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření splátkového kalendáře na 

úhradu dluhu ve výši 47.478,- Kč formou měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč s paní Jindřiškou 

Patíkovou.                                                                           

 

 

4.5. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Michálek Ladislav 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá řediteli TSMS předložit radě vyjádření k předložené žádosti. 

 

 

4.6. Ondřej Vrána – letní zahrádka ul. Brněnská ve Slavkově u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s umístěním a provozováním letního posezení o rozměrech 2 x 8 m před 

nemovitostí čp. 89 na ulici Brněnská ve Slavkově u Brna pro provozovnu kavárny U Havrana, 

Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna, jejímž provozovatelem je Ondřej Vrána, IČ: 875 492 80, 

za podmínek uvedených v předložené zprávě.   

 

 

4.7. M plus, s.r.o. . smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna  p.č. 1804 – ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka 

společnosti M plus, s.r.o., 28. Pluku 9/624, 101 00 Praha 10, IČ 26228921  k umístění řadů 

kanalizace, vody, plynu, NN a sjezdu a zpevněné plochy v pozemku p.č. 1804 pro stavbu „Bytový 

dům BD 1-BD 3 ve Slavkově u Brna“  v předloženém znění. 

 

 

4.8. Bílek, Jonášová – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna  p.č. 2213/1 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníků 

Eduarda Bílka a Veroniky Jonášové k umístění stavby „Zpevněný sjezd“  na pozemku p.č. 

2213/1 pro stavbu „Rekonstrukce RD čp. 536 Slavkov u Brna“ v předloženém znění. 

 

 

4.9. Přehled financování oprav zámku 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 
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4.10. Obnova fasád zámku – rozhodnutí o nejvhodnější nabídce 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ Na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje, že jako 

nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku: „Slavkov u Brna, Zámek, Obnova vnějších fasád 

valů, výměna oken, obnova dlažby v arkádách a oprava mostku do parku“ byla předložena 

nabídka uchazeče Rekonstruktiva spol. s.r.o., Mírové Náměstí 18, 659 01 Hodonín, IČ: 469 

70 932. 

2/ Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se společností Rekonstruktiva spol. s.r.o., 

Mírové Náměstí 18, 659 01 Hodonín, IČ: 469 70 932 na dodávku díla: „Slavkov u Brna, Zámek, 

Obnova vnějších fasád valů, výměna oken, obnova dlažby v arkádách a oprava mostku do 

parku“ v předloženém znění. 

 

 

4.11. Výkup pozemku Tyršova – LUKROM 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k výkupu pozemku parc.č. 1554/7 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m
2
 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví 

společnosti LUKROM, spol. s r.o., sídlem Lípa 81, 763 11, Želechovice nad Dřevnicí, IČ: 181 882 

81 do vlastnictví města. Náklady spojené s výkupem (1.000,- Kč správní poplatek za podání 

návrhu na vklad do KN) uhradí město. Kupní cena ve výši 25.800,- Kč (300,-Kč/m
2
) bude 

uhrazena do 15ti dnů od doručení  smlouvy opatřené doložkou o vkladu vlastnického práva do 

KN.      

 

 

4.12. Žádost o prodej pozemku ZH 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR odpovědět žadateli ve smyslu usnesení VI. zasedání ZM k bodu č. 

421.   

 

 

4.13. Věcné břemeno – JMP Net – Zelnice 

 

Usnesení: 

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

věcnému břemenu s JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská 466/4, 657 02 Brno, IČ: 276 898 41 na 

pozemcích parc. č. 446 a 757 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov – obytná zóna 

Zelnice – 1.etapa“) v předloženém znění. 

 

 

4.14. Pronájem zahrádky č. 70 a 71 v lokalitě Polní 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s  paní Irenou Volfovou na pronájem 

dvou části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 170 m
2
 

(zahrádka č. 70 a 71) s ročním nájemným ve výši 238,-Kč. 

 

 

4.15. Prodej pozemku – p. Eremiáš 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nedat souhlas k prodeji pozemku parc.č. 5169 orná 

půda o výměře 593 m
2
 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města. 
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4.16. Prodej pozemku – pí Macharová 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nedat souhlas k prodeji pozemku parc.č. 5173 orná 

půda o výměře 197 m
2
 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města. 

 

 

4.17. Prodej pozemků – ŘSD 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření kupní smlouvy o prodeji 

pozemků parc. č. 2719/10 o výměře 127 m
2
; parc. č. 3793/2 o výměře 584 m

2
; parc. č. 3793/12 o 

výměře 116 m
2
; parc. č. 3793/13 o výměře 48 m

2
 a parc. č. 3793/16 výměře 1213 m

2
 vše ostatní 

plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 56, 145 05 Praha 4 za celkovou kupní cenu 146.160,-Kč v předloženém znění.  

 

 

4.18. Pokus o smír před podáním žaloby 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá MěÚ připravit podmínky prodeje pozemku parc. č. 4245 v k.ú. Slavkov u 

Brna v souladu s unesením k bodu 4.21. VI. řádného zasedání zastupitelstva města konaného 

dne 19.3.2012.  

 

 

4.19. Výše úvazků školských administrativních pracovníků 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí výše úvazků administrativních pracovníků škol a školských 

zařízení, kteří mají v náplni práce ekonomiku PO. 

 

 

4.20. Žádost o povolení výjimky MŠ 

 

Usnesení: 

Rada města povoluje výjimku z počtu dětí v Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, 

Slavkov u Brna na školní rok 2012/2013. 

 

 

4.21. Vyřazení z majetku ve správě MŠ 

 

Usnesení: 

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

příspěvková organizace vyřazení 2 kusů kyvadlových houpaček z majetku školy. 

 

 

4.22. Žádost o schválení čerpání z rezervního fondu DDM 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá ředitelce DDM předložit radě podrobný záměr výstavby dětského hřiště. 

 

 

 

4.23. TSMS - Informace 

 

Usnesení: 

Rada města bere informaci na vědomí. 
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4.24. TSMS - plnění usnesení 4.34. z 30. schůze RM 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.25. ZS-A - plnění usnesení 4.34. z 30. schůze RM 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí důvodovou zprávu k bodu č. 4.34 z 30. řádné schůze RM.  

 

 

4.26. Souhlas s podáním žádosti ZS-A o dotaci z programu „Podpora zkvalitnění služeb TIC v Jmk“ 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu JmK 

v rámci programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center 

v Jihomoravském kraji v roce 2012“ pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov – Austerlitz. 

 

 

4.27. ZS-A – plnění úkolu 4.11. z 30. schůze RM 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere informaci na vědomí. 

2) Rada města souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovacích smluv č. 6, 7, 8, 9, 10, 11/2012 a 

s jejich zařazením do sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz. 

 

 

4.28. ZS-A – plnění úkolu 4.7. z 30. schůze RM 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere informaci na vědomí. 

2) Rada města ukládá odboru KT v součinnosti se ZS-A předložit radě organizačně technické 

zajištění Dnů Slavkova. 
 

 

4.29. ZS-A – vyřazení majetku 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz dle 

předloženého soupisu z vyřazovacího protokolu.  

 

 

4.30. Souhlas s podáním žádosti ZS-A o dotaci z programu „Individuální dotace z rozpočtu Jmk“ 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu JmK 

v rámci programu „Individuální dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2012“ pro 

příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov – Austerlitz. 
 

 

 

4.31. Změna účelu ZS-A u FRIM 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu účelu použití  FRIMu příspěvkové 

organizace Zámek Slavkov – Austerlitz dle předloženého návrhu.  
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4.32. Přehled osobních nákladů v letech 2007-2011 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí přehled osobních nákladů v letech 2007-2011. 

 

 

4.33. Cena vstupného na Folk & Country 2012 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s cenou vstupného v předprodeji ve výši 150 Kč a s cenou vstupného na 

místě v den konání akce ve výši 180 Kč. 

 

 

4.34. Zpráva ze zasedání Komise pro sport a volný čas č. 2012/2 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.35. Přehled podaných stížností  na MěÚ za I. čtvrtletí roku 2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za I. čtvrtletí roku 2012. 

 

 

4.36. RESPONO, a.s. – valná hromada 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat zástupcem města na valné hromadě 

společnosti RESPONO, a.s., pana Ing. Ivana Charváta, starostu města Slavkova u Brna. Pro 

případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela, 

místostarostu města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem 

úkonům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s.. 

 

 

4.37. VaK Vyškov, a.s. – valná hromada 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat zástupcem města na valné hromadě 

společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., pana Ing. Jiřího Doležela, místostarostu města 

Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem 

pana Ing. Jiřího Tesáka, člena rady města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn 

k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s.. 
 

4.38. Oznámení o zahájení prvního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné 

podobné hry v provozovně 

Usnesení: 

1)  Rada města z hlediska ochrany místních záležitostí souhlasí s vydáním povolení 

Ministerstva financí k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 21) loterního zákona 

na výše uvedených adresách. 

2)  Rada města ukládá MěÚ provádět kontroly obcí povolovaných hracích automatů 

v součinnosti s finančním úřadem. 
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5.1.      Služební cesta do Zadarské župy v Chorvatsku 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje služební cestu starosty města Ing. Ivana Charváta do Zadarské župy 

v Chorvatsku ve dnech 15.4. – 18.4.2012. 

 

 

5.2.      Termín diskotéky 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá funkcionářům města projednat s nájemci koupaliště přeložení termínu 

konání diskotéky na koupališti tak, aby tento nekolidoval se Dny Slavkova. 
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