
1 

 

Usnesení z 33. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 09.05.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

3.1. Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti při Městském 

úřadě Slavkov u Brna a vyslovuje předsedkyni a členkám Sboru pro občanské záležitosti 

poděkování za jejich záslužnou a obětavou činnost. 
 

 

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: 

4.2.2., 4.3.2., 4.3.3. z 29. schůze RM – 06.03.2012 

4.3.1., 4.17. z 30. schůze RM – 28.03.2012 

4.22., 4.28.2., 5.2. z 31. schůze RM – 11.04.2012  

5.1., 5.2. z 32. schůze RM – 25.04.2012 

 zařazuje do trvalých a dlouhodobých úkolů: 

4.21.2. z 25. schůze RM – 10.1.2012 

3.1.2 z 27. schůze RM – 08.02.2012 

3.1. z XVIII. schůze MRM – 14.03.2012 

 vypouští ze sledování: 

5.5. z 20. schůze RM – 19.10.2011 

 další úkoly trvají. 

 

 

4.1. Financování koupě Společenského centra Bonaparte 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá MěÚ předložit zastupitelstvu města komplexní 

zprávu o Společenském centru Bonaparte doplněnou o návrh financování koupě formou 

bankovního úvěru a o informaci o důsledcích případného neschválení koupě objektu (postup 

PRELAX spol. s r.o. při následném prodeji, možnosti využití objektu novým vlastníkem a vliv 

města na budoucí využití objektu z  pozice spoluvlastníka nemovitosti).  

 

 

4.2. Rozpočtové opatření č. 9 a 10 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

RO č. 9 – Příspěvek – ADMIRAL GLOBAL BETTING 

Příjmy: 

Navýšení položky č. 29 – Sponzorské příspěvky a dary  3.000.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Příspěvek AGB, a. s. – hřiště Nádražní, chodníky Malinovského

   3.000.000 Kč 

RO č. 10 – Dotace MPZ 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Dotace MPZ – oprava střechy radnice  745.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 8 – Podíl k dotaci MPZ – oprava střechy radnice  745.000 Kč 
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4.3. Seznam provozoven s výherními hracími přístroji 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí seznam provozoven s výherními hracími přístroji. 
 

 

4.4.  Žádost paní Doubravky Šulákové 

 

Usnesení: 

1. Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 1, Palackého nám. 123, Slavkov u 

Brna, která byla dána paní Doubravce Šulákové dle § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku 

v platném znění. 

2. Rada města schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Doubravkou Šulákovou, 

nájemkyní bytu č. 1, Palackého nám. 123, Slavkov u Brna s tím, že v případě porušení 

splátkového kalendáře nebo řádné platby nájemného se přistoupí k okamžité výpovědi nájmu. 

 

 

4.5. Žádost MUDr. Františka Fajmona 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 28/324 na dobu určitou o 1 rok, tj. do 

31.7.2013, s MUDr. Františkem Fajmonem, IČ: 644 460 34, na pronájem nebytových prostor č. 

2.10,  2.11., 2.12. v budově polikliniky, Tyršova č.p. 324, 684 01 Slavkov u Brna. 

 

 

4.6. Výběrové řízení na úklid 

 

Usnesení: 

1. Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení na provádění úklidu na budově MěÚ, 

Palackého nám. 260, 684 01 Slavkov u Brna. 

2. Rada města schvaluje: 

Okruh společností k podání nabídky: 

MONIMART – Marta Zezulová, IČ: 76207285 

pH servis Hudeček s.r.o., IČ: 26946459 

Patrik Hrozek, IČ: 75374617 

Lubomír Remiáš, IČ: 75984067 

3. Rada města schvaluje složení hodnotící komise: 

Členové: Ing. Jiří Doležel, Ing. Pavel Dvořák, Bc. Jitka Linhartová 

Náhradnící: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Libor Piták 

4. Rada města schvaluje uvedené kvalifikační předpoklady: 

Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku/prostá kopie/. 

Reference od nejméně 3 zákazníků firmy. 

5. Rada města schvaluje jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídnutou cenu. 

 

 

4.7. Jmenování komise pro otevírání obálek 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje komisi pro otevíraní obálek – volné byty, ve složení Ing. Jiří Doležel, Mgr. 

Bohuslav Fiala, Bc. Jitka Linhartová. 

 

 

4.9. Odpočinková zóna na ulici Malinovského 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 
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4.10. Rekonstrukce ulice Lomená 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere zprávu na vědomí. 

2) Rada města ukládá TSMS předložit radě návrh harmonogramu rekonstrukce komunikací 

ve městě na období let 2012 – 2016 včetně návrhu možného financování (investiční náklady, 

zdroje financování).      T: 30.6.2012  

 

 

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

 

Usnesení: 

Rada města: 

1. Dává souhlas k uzavření dohody o užití pozemků a místních komunikací ve Slavkově u Brna 

při stavbě „Slavkov – obytná zóna Zelnice, I. etapa“ v předloženém znění. 

2. Ukládá MěÚ svolat do dvou měsíců od zahájení výstavby v lokalitě Zelnice společnou schůzku 

obyvatel ulice Slovákova, firmy KALÁB a města. 

 

 

4.12. Záměr prodeje pozemku 357/5 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 357/5 zahrada o výměře 

461 m
2
 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města. 

 

 

4.13. Pronájem zahrádky Polní č. 4 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s manž. Bohumilou a Jaroslavem 

Krbkovými na pronájem části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o 

výměře cca 95 m
2
 (zahrádka č. 4) s ročním nájemným ve výši 133,-Kč. 

 

 

4.14. Smlouva o spolupráci mezi JMK a ORP Slavkov u Brna – sociální služby v JMK 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci 

projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
 

 

4.15. Dotace na humanitární účely v roce 2012 – Linka bezpečí 

 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku neziskové organizaci Linka bezpečí 

Praha, IČ: 613 831 98, na zajištění bezplatné nepřetržité telefonní pomoci dětem a mládeži. 
 

 

4.16. Informace o uskutečněných výsadbách 

 

Usnesení: 

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

úřadu Slavkov u Brna při realizaci výsadeb krajinné zeleně dle komplexních 

pozemkových úprav. 

2) Rada města vyslovuje poděkování MO Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna. 

3) Rada města vyslovuje poděkování kolektivu TSMS, Junáku Slavkov u Brna, odboru ŽP 

MěÚ a dalším, kteří se do výsadby zapojili. 
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4.17. Prodloužení nájmu – restaurace stadion 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 23.8.2007, 

kterým se prodlouží nájem restaurace na stadionu do 31.12.2017. 

 

 

4.19. Setkání Slavkovů 2013 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

1) konání šestého ročníku Mezinárodního setkání Slavkovů v roce 2013 ve Slavkově u Brna 

2) přípravnou skupinu ve složení: Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav Jedlička, Bc. Martina 

Tesáčková.  

 

 

4.20. Zpráva ze zasedání Komise pro sport a volný čas č. 2012/3 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere zprávu na vědomí. 

2) Rada města ukládá řediteli TSMS připravit opatření k omezení vjezdu automobilů do 

areálu městského stadiónu.  

 

 

4.21. Příspěvek stárkům na Svatourbanské hody 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje příspěvek slavkovským stárkům na pořádání Svatourbanských hodů 2012 

ve výši 15.000 Kč z rozpočtové položky Dny Slavkova. 
 

 

4.22. Pravidla pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

4.23. Cenová nabídka na venkovní žaluzie 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere na vědomí cenovou nabídku na instalaci venkovních žaluzií na východní a 

západní stranu budovy Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u 

Brna, příspěvková organizace. 

2) Rada města ukládá MěÚ předložit radě návrh financování záměru. 

 

 

4.24. Informace o projednávání návrhu územního plánu Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města bere předložené informace na vědomí a předkládá ji v jednání mimořádného 

zasedání zastupitelstva města. 

 

 

4.25. Rekreační objekty 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 
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4.26. Zpráva o kontrolování kouření studentů v okolí slavkovských škol 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 
 

 

4.27. Čerpání nepřímých nákladů projektu OPLZZ 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.28. Program 7. mimořádného zasedání ZM 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje program 7. mimořádného zasedání zastupitelstva 

města v upraveném znění. 
 

 

4.29. Žádost o znak města Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s užitím znaku města pro motocyklového závodníka Oldřicha Hanáka. 

 

 

4.30. Žádost 1.FF servis, s.r.o.  – akce  METAL-ALIANCE 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s pořádáním preventivní zdravotní akce Zdravotní pojišťovny METAL-

ALIANCE  na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna v prostoru parkovací plochy naproti čp. 

65 v úterý 29.05.2012. 

 

 

 

Ostatní: 

 

 

5.1. Darování stuhy 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s darováním praporové stuhy pro Sbor dobrovolných hasičů u příležitosti 

130. výročí zřízení této organizace. 

 

 

5.2. Provozní řád na městském hřbitově 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá řediteli TSMS vyvěsit provozní řád městského hřbitova. 
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