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Usnesení z 30. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 28.03.2012 v 19:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 29. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

2.4. z XII. schůze MRM – 12.9.2011 

4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.5., 4.6., 4.9., 4.14., 4.21.4. z 25. schůze RM – 10.1.2012 

2.2.1. z XVI. schůze MRM – 16.1.2012 

3.8. z 26. schůze RM – 25.1.2012 

4.4., 4.5., 4.10., 4.17., 4.23., 4.24., 4.26., 4.28. z 27. schůze RM – 08.02.2012 

4.4., 4.5., 4.7., 4.9., 4.16., 4.19., 4.23.2., 4.27.2. z 28. schůze RM – 22.2.2012 

3.1., 3.2., 3.3., 3.10., 4.1., 4.3.1., 4.5.1.,4.6., 4.7., 4.8., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 

4.20., 4.23., 4.24., 4.35. z 29. schůze RM – 06.03.2012 

2.1.4., 2.2.4., 2.3., 2.5.1., 2.6.4 z XVIII. schůze MRM – 14.03.2012 

 vypouští ze sledování: 

2.2., 2.3. z XVI. schůze MRM – 16.1.2012 

 další úkoly trvají. 

 

 

3.1. Zpráva o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

3.2. Zpráva o činnosti Městského úřadu Slavkov u Brna za rok 2011, plán na rok 2012 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání zprávy tuto bere na vědomí. 

 

 

4.1. Dodatek ke smlouvě o úvěru – změna pevné úrokové sazby 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru reg. číslo 749 000 420 0128 

s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 na 

pevnou úrokovou sazbu ve výši 3,50 % s platností úrokové sazby od 9.4.2012 do 8.4.2017. 

 

 

4.2. Rozdělení příspěvku církvím 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč na opravu 

fasády fary Náboženské obce Církve československé husitské v předloženém znění. 

 

 

4.3. Rozdělení příspěvku na opravy drobných památek z rozpočtu města 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s poskytnutím  příspěvku z položky č. 9 na opravy drobných památek z 

rozpočtu města následovně: 
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1. Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 

61729710, ve výši  50.000 Kč na podporu financování opravy kaple sv. Urbana ve Slavkově u 

Brna, kulturní památky evidované pod r.č. r.č.46323/7-3858. 

2. Společnosti ENBRA HOLDING, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ 25321391 ve výši 45.000 

Kč na opravu vily č.p. 362 na ulici Čs. Armády ve Slavkově u Brna, kulturní památky r.č. 

51023/7-8978. 

 

 

4.4.  Rozpočty TSMS a ZS-A na rok 2012 

 

Usnesení: 

I. Rada města: 

1) schvaluje rozpočet Technických služeb Města Slavkov u Brna pro rok 2012 v 

předloženém znění: 

příspěvek zřizovatele    11.244.000 Kč 

rozpočet hlavní činnosti  13.412.000 Kč 

rozpočet vedlejší činnosti – zisk      172.000 Kč, 

2) schvaluje následující čerpání fondů TSMS: 

rezervní fond ve výši 609.000 Kč na doplacení leasingu stroje Belos (309.000 Kč), 

oprava na koupališti (150.000 Kč), oprava komunikací (150.000 Kč) 

3) schvaluje odpisový plán TSMS pro rok 2012 v předloženém znění, 

4) schvaluje mzdový limit a počet zaměstnanců TSMS v předloženém znění. 

 

 

4.5. Plnění usnesení - ekonomické zdůvodnění návrhu navýšení vstupného na koupališti 

 

Usnesení: 

Rada města na návrh ředitele TSMS schvaluje ceník vstupného na letní koupaliště pro rok 2012 

v předloženém znění. 

 

 

4.6. Plnění usnesení – prořezy městské zeleně 

 

Usnesení: 

Rada města bere předloženou zprávu na vědomí. 

 

 

4.7. Plnění úkolu 4.23. z 28. RM konané dne 22.2.2012 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu vrací k dopracování. 

 

 

4.8. Havárie hlavního bazénu – žádost o mimořádný účelový příspěvek 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá řediteli ZS-A najít prostředky na odstranění havarijního stavu bazénu ve 

vlastním rozpočtu organizace. 

 

 

4.9. Kino JAS ve Slavkově u Brna – digitalizace promítací technologie 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí předložené informace, schvaluje předložený záměr a ukládá řediteli 

ZS-A připravit vše nezbytné pro zahájení digitalizace kina Jas technologií E-cinema. 
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4.10. Zpráva z informační schůzky k festivalu Concentus Moraviae 2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o účasti a jednání na schůzi k festivalu Concentus 

Moraviae. 

4.11. Schválení přijetí věcných darů pro Zámek Slavkov-Austerlitz (č. 6, 7, 8, 9, 10, 11/2012) 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO        

 

 

4.12. Napoleonská expozice – harmonogramy 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí 

 

 

4.13. MK Austerlitz, závody motocyklů do vrchu 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1. Dává souhlas MK Austerlitz, Lomená 709, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 269 893 01 

k pořádání závodů motocyklů do vrchu AusterliCzHillCup 5 slavkovskými serpentinami 

ve dnech 19.05.2012 a 13.10.2012. 

2. Souhlasí s vedením objížďky po místních komunikacích ve Slavkově u Brna v souvislosti 

s uzavírkou silnice III/0476 ve dnech 19.05.2012 a 13.10.2012 při závodech motocyklů do 

vrchu. 

3. Souhlasí s uzavřením dohody o užití pozemků p.č. 3425/3 a p.č. 3425/2 v k.ú. Slavkov u 

Brna za účelem umístění depa závodů motocyklů do vrchu  ve dnech 19.05.2012 a 

13.10.2012 v předloženém znění. 

 

 

4.14. Miroslav Moudrý – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna  p.č. 231 – ostatní plocha a p.č. 285 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna,  která zakládá 

právo stavebníka pana Miroslava Moudrého  k umístění přípojky plynu, kanalizace, chráničky 

pro telefonní kabel a přeložky veřejného řadu NN v pozemku p.č. 231 a k umístění vjezdu na 

pozemku p.č. 285 pro novostavbu víceúčelového objektu v předloženém znění. 

 

 

4.15. Melvin – umístění reklamních zařízení 

 

Usnesení: 

Rada města nedává souhlas k užívání veřejného prostranství na pozemcích p.č. 2708, 343/6, 319, 

2055, 167, 776/1 v k.ú. Slavkov u Brna k umístění reklamního zařízení společnosti Melvin CZ 

s.r.o., Jamnická 16, 73801 Staré Město, IČ 26785919 v době od 30.03.2012 do 26.04.2012. 

 

 

4.16. Prodej bytu J. Vallová 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 1158/1 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 1158/1, paní Josefě Vallové za 

celkovou kupní cenu 561.711 Kč (se slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy). 
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4.17. Přehled významných pohledávek 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje výpovědi nájmu bytu nájemcům uvedeným v příloze této zprávy. Tyto 

výpovědi nabudou účinnosti dnem 26.4.2012 pokud nájemci do 25.4.2012 neuhradí dlužné 

nájemné a úhrady za služby spojené s nájmem bytů.  
 

 

4.18. Pronájem NP na Koláčkově nám. 727 – kancelář č. 46 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 46, Koláčkovo nám. 

727, Slavkov u Brna, s firmou BARCELO GROUP s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 

Praha, IČ: 248 44 632 za účelem poskytování služeb v oblasti finančního poradenství  - zasedací 

a jednací místnost za nájemné ve výši 1.000 Kč/m2/rok.  

 

 

4.19. Žádost o prominutí nájemného  - II. zpráva 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

4.20. Žádost Doc. MUDr. Zbyňka Rozkydala, Ph.D. 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 10/288 ze 

dne 15.11.2010, kterým do práv a povinností původního nájemce Doc. MUDr. Zbyňka 

Rozkydala, Ph.D., vstoupí jeho nástupce firma Ortopedická ambulance, Slavkov u Brna, spol. 

s r.o., se sídlem Malinovského 288, 684 01 Slavkov u Brna. 

 

 

4.21. Žádost o prominutí penále – Šimečková Jarmila 

 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje paní Šimečkové Jarmile, prominutí zbylé části dluhu na poplatcích 

z prodlení a trvá na uhrazení dlužné částky do 31.3.2012. 

 

 

4.22. Žádost o prominutí penále – Pospíšilová Markéta 

 

Usnesení: 

1. Rada města neschvaluje paní Pospíšilové Markétě prominutí poplatků z prodlení za 

nezaplaceným nájemným. 

2. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkovém kalendáři na dlužnou částku 

včetně poplatků z prodlení.  

 

 

4.23. Vyhlášení konkursních řízení na místa ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených 

městem Slavkov u Brna, kterým končí funkční období k 31.7.2012 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání předloženého návrhu neschvaluje vyhlášení konkursních řízení na 

místa ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených městem Slavkov u Brna, kterým 

končí funkční období k 31.7.2012. 
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4.24. Smlouva o spolupráci při poskytování poradenských služeb Spondeou, o.p.s. Brno 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o spolupráci při poskytování poradenských služeb“ 

s organizací Spondea, o.p.s, Brno, IČ 253 463 42. 
 

 

4.25. Dotace na humanitární účely 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje pokračovat ve školním roce 2012/2013 v programu Adopce afrických dětí, 

projekt pomoci na dálku a za tím účelem poskytnout v roce v září 2012 občanskému sdružení 

Wontanara, Praha, IČ 700 992 51, příspěvek na úhradu školného ve výši 7.500 Kč. 
 

 

4.26. Granty na kulturní účely 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložená Pravidla města Slavkov u Brna pro poskytování příspěvků na 

podporu kulturních aktivit. 

 

 

4.27. Slavkovské divadelní dny 2012 – propagace 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.28. Městský ples 2013 – smlouva o hudební produkci 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o hudební produkci. 

 

 

4.29. Sochy v zámeckém parku – informace 

 

Usnesení: 

Rada města bere informaci o stavu jednání ve věci soch v zámeckém parku na vědomí. 

 

 

4.30. Vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Usnesení: 

Rada města na základě doporučení výběrové komise jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Mgr. 

Šárku Morongovou vedoucí odboru sociálních věcí s účinností od 1.6.2012. Součástí jmenování 

je dohoda o sjednání šestiměsíční zkušební doby Mgr. Šárky Morongové. 

 

 

4.31. Dopis p. Jaroslava Šimka 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí dopis p. Jaroslava Šimka. 

 

 

4.32. Rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her. 
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4.33. Předání kompozitních branek do správy TSMS  

 

Usnesení: 

Rada města předává do správy příspěvkové organizace Technické služby města Slavkova u Brna 

dva kusy bezpečných kompozitních branek, přijatých jako dar od společnosti E.ON Česká 

republika, s.r.o. a schvaluje jejich poskytnutí do výpůjčky Sportovnímu klubu - SK Slavkov u 

Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Kaunicova 1442, IČ: 426 604 67, podle přiložené smlouvy. 

 

 

4.34. Žádost FV radě města 

 

Usnesení: 

1) Rada města ukládá ředitelům PO sjednotit formu výkazů pro rozbory hospodaření PO 

dle návrhu vedoucí FO MěÚ (excel) s platností od 1. pololetí roku 2012.  

2) Rada města ukládá ředitelům ZS-A, TSMS a tajemníkovi MěÚ předložit vývoj osobních 

nákladů ZS-A, TSMS a MěÚ od roku 2007 v členění: celkové náklady, výše nákladů na 

jednoho zaměstnance a přepočtený počet zaměstnanců. 

3) Rada města ukládá ředitelům PO předložit výše úvazků administrativních pracovníků 

PO zřizovaných městem, kteří mají v náplni práce ekonomickou agendu v PO. 

 

 

4.35. Smlouva o výplatě části výtěžku – Admiral Global Betting a.s. 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výplatě části výtěžku s firmou ADMIRAL GLOBAL 

BETTING a.s. v předloženém znění. 

 

 

Ostatní: 

 

5.1.      Podnět SVJ domu Polní č.p. 1190 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá řediteli TSMS řešit podnět Společenství vlastníků domu Polní č.p. 1190. 
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