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Usnesení z 32. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 25.04.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 31. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

4.6.2. z 22. schůze RM – 16.11.2011 

3.6.. z 26. schůze RM – 08.02.2012 

4.16. z 27. schůze RM – 08.02.2012 

4.14. z 28. schůze RM – 22.2.2012 

4.18., 4.22., 4.38. z 29. schůze RM – 06.03.2012 

2.6.3. z XVIII. schůze MRM – 14.03.2012 

4.18., 4.28. z 30. schůze RM – 28.03.2012 

4.3.2., 4.5., 4.7., 4.8., 4.10.2., 4.12. z 31. schůze RM – 11.4.2012 

 další úkoly trvají. 

 

 

4.1. Odpis pohledávek 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje odpis výše uvedených pohledávek. 

 

 

4.2. Vzor tabulek pro rozbory hospodaření PO 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje formu rozborů hospodaření příspěvkových organizací v předloženém 

znění. 

 

 

4.3. Řešení stavu uvolněného bytu po L. Bartákovi 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s provedením oprav bytu č. 3, Bučovická 187, Slavkov u Brna, na náklady 

města a ukládá MěÚ zahájit kroky k jejich realizaci. 

 

 

4.4.  Žádost o výměnu bytů – Polachová/Uhrová/Pešlová 

 

Usnesení: 

Rada města vyhovuje žádosti v předloženém znění a schvaluje vzájemnou výměnu bytů v rámci 

DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna.                                                                          
 

 

3.1. Zpráva o činnosti odboru vnitřních věcí za rok 2011 

 

Usnesení: 

Rada města bere po projednání zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí za rok 2011 na vědomí.  
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4.5. Žádost o prominutí nájemného – II. zpráva 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/288 se 

společností B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o. se sídlem Zlatá Hora 1466, Slavkov u Brna, IČ: 

607 219 01, v upraveném znění (v čl. I, odst. 3 – účinnost od data zprovoznění nového 

rentgenového pracoviště po dobu 3 let). 

 

 

3.2. Zpráva o činnosti odboru stavebního a územně plánovacího úřadu MěÚ Slavkov u Brna za rok 

2011 

 

Usnesení: 

Rada města bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 

 

 

3.3. Zpráva o činnosti odboru obecní živnostenský úřad v r. 2011 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru obecní živnostenský úřad 

Městského úřadu Slavkov u Brna. 

 

 

4.19. Předložení podrobného záměru DDM výstavby dětského hřiště 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1) ukládá ředitelce DDM předložit radě přesné dispoziční řešení záměru výstavby dětského 

hřiště včetně osazení jednotlivých prvků, 

2) ukládá ředitelce DDM předložit radě provozní řád hřiště a stanoviska ředitelů ZŠ 

Komenského, MŠ Zvídálek a právníka města, 

3) ukládá ředitelce DDM předložit radě smlouvu o výpůjčce se zapracováním plochy 

plánované pro provozování dětského hřiště,  

4) souhlasí s čerpáním rezervního fondu DDM do výše 250.000,-Kč na vybudování dětského 

hřiště v areálu DDM za podmínky splnění bodů 1 – 3 tohoto usnesení. 

 

 

3.4. Rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí 2012 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozbory hospodaření města za I. 

čtvrtletí roku 2012 v předloženém znění. 

 

 

3.5. Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2012 

 

Usnesení: 

Rada města projednala předloženou zprávu a doporučuje zastupitelstvu města schválit plnění 

plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2012. 

 

 

4.6. Žádost firmy CMC Heating, s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s umístěním tabule – označení provozovny na budově Koláčkovo nám. 727, 

Slavkov u Brna, pro firmu CMC Heating, s.r.o. se sídlem Žarošice 65, PSČ 696 34, IČ: 

29230586, ve stejně velikosti, jako je označení České pojišťovny. 
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4.7. Lokalita Polní určená v návrhu nového územního plánu města pro výstavbu školky 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozdělení pozemku parc. č. 2690/1 

kat. území Slavkov u Brna v návrhu ÚP města na plochu pro občanskou vybavenost a na plochu 

smíšenou podle předloženého situačního návrhu. 
 

 

4.9. Dětské hřiště 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1. bere zprávu na vědomí,  

2. ukládá řediteli TSMS uvést dětské hřiště na Zlaté Hoře a na stadiónu do 

provozuschopného stavu v souladu s normami v termínu do 31.5.2012, financování bude 

z rozpočtu města (položka dětská hřiště),  

3. pověřuje odbor IR odpovědět paní Stojarové v intencích této zprávy a tohoto usnesení. 

 

 

4.10. Zlatá Hora 1228-1230 – dodatek smlouvy o dílo č. 2 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 10/095 se společností SKR stav, 

s.r.o, Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 614 74 v předloženém znění.  

 

 

4.11. Žádost SVJ Sídl. Nádražní, Slavkov u Brna 1157-8 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s úhradou nákladů na provedení opravy kanalizační přípojky na bytovém 

domě sídliště Nádražní 1157 – 1158 pouze do výše odpovídající podílu města na společných 

částech budovy. 
 

 

4.12. Záměr prodeje pozemků 580 a 581 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 580 zastavěná plocha a 

nádvoří – zbořeniště o výměře 112 m
2
 a parc. č. 581 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o 

výměře 113 m
2
 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města a postupuje záměr zastupitelstvu 

města. 

 

 

4.13. Věcné břemeno – JMP Net – p. Florian 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

s JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 276 898 41 na pozemku parc. č. 

2122 v k. ú. Slavkov u Brna (STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. p. 520 Slavkov - p. 

Přemek Florian) v předloženém znění. 

 

 

4.14. Nabytí pozemků od ÚZSVM 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření smlouvy č. 

ÚZSVM/BVY/423/2011-BVYM o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 2903/6, 2903/7, 2903/9  

a 2903/11, všechny ostatní plocha – zeleň v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM do 

vlastnictví města Slavkov u Brna v předloženém znění.  



4 

 

 

4.15. Pronájem části poz. 686/1 – VIVO 

 

Usnesení: 

Rada města nedává souhlas k uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 

686/1 ostatní plocha – manipulační plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 300 m
2
 se 

společností VIVO CONNECTION, spol. s r.o., sídlem Nádražní 1178/7, Šlapanice. 

 

 

4.16. BOLTON CZECHA – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

4.17. VaK Vyškov, a.s. – smlouva o zajištění provozu vodohospodářského zařízení Jiráskova – 

Tyršova 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1) Doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření smlouvy o zajištění provozu 

vodohospodářského zařízení vodního díla „Vodovod Slavkov u Brna rozšíření, řad 5-2 

Jiráskova“ s akciovou společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 

682 01 Vyškov, IČ: 494 545 87 v předloženém znění.   

2) Doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k provedení nepeněžitého vkladu do majetku 

akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, 

IČ: 494 545 87 zařízení vodovodu DN 80 v délce 182 m vybudovaného v rámci stavby: 

„Vodovod Slavkov u Brna rozšíření, řad 5-2 z ul. Jiráskova “. 

 

 

 

4.18. Kaláb – stavební firma, spol. s.r.o. – dohoda o užití pozemků při výstavbě na Zelnicích 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

4.20. Uzavření provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí uzavření provozu Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 

495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, v době hlavních prázdnin od 23.7. do 3.8.2012. 

 

 

4.21. Žádost o udělení souhlasu k čerpání rezervního fondu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu ZŠ Komenského náměstí 495 ve Slavkově u Brna ve 

výši 220.000 Kč.  

 

 

4.22. Přijetí věcného daru 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí věcného daru ZŠ Komenského náměstí 495 ve Slavkově u Brna.  
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4.23. Žádost o souhlas s přijetím dotace 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje žádost o souhlas s přijetím dotace na automatizaci muzejní a městské 

knihovny. 

 

 

4.24. Informace k rozdělení výtěžku z VHP 

 

Usnesení: 

1) Rada města ukládá městskému úřadu zpracovat návrh pravidel pro rozdělování 

příspěvků z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 

a z loterií a jiných podobných her a předložit jej k vyjádření finančnímu výboru, komisi 

pro sport a volný čas, komisi kulturní a komisi pro zahraniční vztahy. 

2) Rada města ukládá MěÚ oslovit ČSTV s žádostí o informaci podle jakých pravidel byly 

poskytovány příspěvky sportovním organizacím působícím ve městě. 

 

 

4.27. Organizačně technické zajištění Dnů Slavkova 

 

Usnesení: 

Rada města bere informaci o organizačně technickém zajištění Dnů Slavkova na vědomí. 

 

 

4.28. Zahraniční služební cesty 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí přehled plánovaných zahraničních cest.  

 

 

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

podobné hry v provozovně 

 

Usnesení: 

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 uvedené 

adrese.  

 

 

4.8. Centrum Bonaparte 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá na mimořádnou schůzi rady města dne 2.5.2012. 

 

 

4.25. Zasedání Kulturní komise č. 3/2012 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá na mimořádnou schůzi rady města dne 2.5.2012. 

 

 

4.26. Zasedání Kulturní komise č. 4/2012 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá na mimořádnou schůzi rady města dne 2.5.2012. 
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Ostatní: 

 

 

5.1.      V. setkání Slavkovů 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá MěÚ předložit návrh na složení pracovní skupiny pro přípravu V. setkání 

Slavkovů v roce 2013 ve Slavkově u Brna  

 

 

5.2.       Komunikace Lomená 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá MěÚ předložit radě návrh na opravu komunikace v ulici Lomená. 

 

 

5.3.        Žádost o užití znaku města 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s užitím znaku města Moravské bance vín pro mezinárodní výstavu vín 

Grand Prix Austerlitz 2012.  

 

 

5.4.        Prodej služebního automobilu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje prodej služebního automobilu Škoda Felicia Combi reg. zn. VYE 73-96 

panu Petru Smejsíkovi za cenu 13.000 Kč. 

 

 

 


