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Usnesení z 34. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 23.05.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 33. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

4.16. z 23. schůze RM – 16.11.2011 

2.2.1. z XVIII. schůze MRM – 14.03.2012 

4.2., 4.3.2., 4.16., 4.22.2., 4.34.1. z 30. schůze RM – 28.03.2012 

4.2., 4.13., 4.14., 4.26., 4.30., 4.36., 4.37. z 31. schůze RM – 11.4.2012 

4.4., 4.5., 4.7., 4.9.3., 4.23. z 32. schůze RM – 25.04.2012 

2.1., 2.3. z XX. schůze MRM – 02.05.2012 

4.1., 4.2., 4.6., 4.12., 4.13., 4.24. z 33. schůze RM – 09.05.2012 

 vypouští ze sledování: 

5.1. z 30. schůze RM – 28.03.2012 

 další úkoly trvají. 

 

 

3.1. Návrh financování záměru – venkovní žaluzie MŠ 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá ředitelce Mateřské školy Zvídálek zvážit varianty řešení včetně návrhu 

financování uvedeného záměru osazení venkovních žaluzií na budově MŠ Zvídálek na 

Komenského náměstí. 

 

 

3.2. Vyjádření k žádosti KMŠ Karolínka 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá finančnímu odboru oslovit KMŠ Karolínku ve věci předložení návrhu řešení 

dětského hřiště včetně finančního rozpočtu. 

 

 

3.3. Pasporty majetku 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá správcům sestavit pasporty nemovitostí jako soubor technické dokumentace 

a záznamů o opravách, údržbě a zhodnocení těchto nemovitostí.  T: 1.9.2012 

 

 

3.4. Směrnice o pokladně 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje směrnici o pokladně v předloženém znění. 

 

 

3.5.  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Konrád Jiří 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.2 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 o 6 měsíců, tj. do 30.11.2012, za smluvní nájemné ve výši 30,- Kč/m
2
.       
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3.6. Prodeje volných bytů 

 

Usnesení: 

1. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytu č.1, Sídl. Nádražní 1154, 

Slavkov u Brna, panu Pavlu Holoubkovi, za kupní cenu 970.000 Kč (slovy 

devětsetsedmdesáttisíckorunčeských). 

 

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytu č. 1, Sídl. Nádražní 1157, 

Slavkov u Brna, paní Ludmile Chumchálové, za kupní cenu 1.000.100 Kč (slovy 

jedenmilionjednostokorunčeských) + uhrazení dluhu po předchozím uživateli ve výši 103.234 

Kč. 

 

 

3.7. Žádost Vlastimila Lysáka 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí s prominutím poplatků z prodlení panu Vlastimilu Lysákovi. 

 

 

3.8. Obnova balkonu – Fügnerova 109 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na obnovu balkonu – Fügnerova 109, Slavkov u 

Brna, na západní straně dvorní fasády, s firmou Vít Buchta, IČ: 687 081 81, za cenu 110.000 Kč. 

 

 

3.9. Prodej bytu paní Daně Vitulové – sleva 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej bytové jednotky 1157/8 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 1157/8, paní Daně Vitulové, za 

celkovou kupní cenu 494.403 Kč (se slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy). 

 

 

3.10. Hradby s.r.o. – pronájem pozemku p.č. 343/2 – podium 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření dodatku č. l k nájemní smlouvě s firmou Hradby s.r.o., 

Dobrovského 409/1, 682 01 Vyškov, IČ: 269 797 99 na pronájem části pozemku p.č. 343/2 – 

ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.   

 

 

3.11. Hradby s.r.o. – pronájem pozemku p.č. 343/6 – mobilní buňka 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření dodatku č. l k nájemní smlouvě s firmou Hradby s.r.o., 

Dobrovského 409/1, 682 01 Vyškov, IČ: 269 797 99 na pronájem části pozemku p.č. 343/6 – 

ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna,
 
v předloženém znění.   

 

 

3.12. Žádost společnosti PROMICO o vybudování parkovacích stání 

 

Usnesení: 

Rada města vrací zprávu k dopracování. 
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3.13. Žádost společnosti PROMICO o pronájem pozemku 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí se zveřejněním pronájmu pozemku parc. č.2028/1 v k.ú. Slavkov u Brna.  

 

 

3.14. Nabídka společnosti LEGOLA CZECH s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci se společností LEGOLA CZECH s.r.o. 

Kralická 2401/1, 709 00 Ostrava, IČ: 293 95 879, dle předloženého návrhu. 

 

 

3.15. Pronájem zemědělských pozemků 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemků v k.ú. Slavkov u 

Brna k zemědělskému obhospodařování: 

1. s p. Miroslavem Lotrekem -  pozemky dle tabulky č. 1 

2. s p. Petrem Kučerou – pozemky dle tabulky č. 2 

3. s p. Petrem Voňkou – pozemky dle tabulky č. 3 

4. s p. Aloisem Obdržálkem – pozemky dle tabulky č. 4 

5. s p. Václavem Uhýrkem a pí Pavlou Blackmore – pozemky dle tabulky č. 5 

6. s p. Zdeňkem Doupovcem, – pozemky dle tabulky č. 6 

7. s p. Radovanem Eremiášem – pozemky dle tabulky č. 7 

8. se společností RAKOVEC, a.s. Velešovice – pozemky dle tabulky č. 8 

9. se společnostní Rostěnice, a.s., Rostěnice 49 – pozemky dle tabulky č. 9 

v souladu s podmínkami uvedenými ve zprávě. 

 

 

3.16. Zápisy školských rad 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zápisy č. 2/2012 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u 

Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov a Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, 

Tyršova 977, okres Vyškov. 

 

 

3.17. Pravidla pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání předloženého návrhu schvaluje Pravidla pro poskytování odměn 

ředitelům škol a školských zařízení s účinností od roku 2012. 

 

 

3.18. Návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení za 1. pololetí 2012 

 

Usnesení: 

Rada města projednala návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem 

Slavkov u Brna za 1. pololetí 2012 a souhlasí s výší navrhovaných odměn v předloženém znění. 

 

 

3.19. Návrh smlouvy o sdružení 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh smlouvy o sdružení mezi Městem 

Slavkov u Brna a Mysliveckým sdružením Vážany nad Litavou za účelem údržby a péče o 

biocentrum Podsedky v k.ú. Vážany nad Litavou v přiloženém znění. 
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3.20. Schválení přijetí finančních darů pro Zámek Slavkov-Austerlitz (6 a 7/2012) 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s přijetím finančních darů dle Darovacích smluv č. 6 a 7/2012. 

 

 

3.21. Ceník služeb pro rok 2012 – změny platné od 1.6.2012 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje změny v předloženém znění v ceníku služeb pro rok 2012, poskytovaných 

příspěvkovou organizací Zámek Slavkov – Austerlitz, platné od 1. 6. 2012. 

 

 

3.22. Dohoda o propagaci 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené dohody o propagaci mezi společností CZECH 

BEVERAGE INDUSTRY COMPANY a.s. a Městem Slavkov u Brna. 

 

 

3.23. Oslavy 130 let od založení hasičského sboru ve Slavkově u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a souhlasí s úhradou nákladů spojených s ubytováním a 

stravováním francouzské delegace z rozpočtu města. 

 

 

3.24. Ocenění pana Miloše Hložka 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje navrhované ocenění pana Miloše Hložka. 
 

 

3.25. Žádost o užívání městského znaku 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje užití znaku města Slavkov u Brna společností CZECH BEVERAGE 

INDUSTRY COMPANY a.s., se sídlem Praha - Smíchov, Na Valentince 644/15, PSČ 150 00, IČ: 

247 280 71, k umístění na etiketách pivních lahví a na reklamních předmětech (letáky, reklamní 

bannery, kartony, sklenice, slunečníky apod.) spojených s prodejem piva vyráběného 

v provozovně Pivovar Vyškov. Tento souhlas se uděluje jako nevýhradní, na dobu do 31. 12. 

2015. 

 

 

3.26. Vodní příkop – rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1. Souhlasí s podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Pokynu k nastavení rozpočtového 

limitu z ministerstva pro místní rozvoj na akci: „Město Slavkov u Brna – obnova vodního 

příkopu zámeckého parku“, která je evidována pod identifikačním číslem EDS 

217D117007152. 

2. Ukládá finančnímu odboru předložit orgánům města návrh rozpočtového opatření. 
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3.27. Výstava „Slavkovské múzy včera i dnes“ 

 

Usnesení: 

Rada města  

1) schvaluje úhradu výdajů ve výši 17.391,60 Kč na výstavu z rozpočtové položky Dny 

Slavkova; 

2) schvaluje využití dobrovolného vstupného na vernisáži i po celou dobu trvání výstavy 

jako příjmu města do fondu podpory a rozvoje kultury ve městě. 

 

 

Ostatní: 

 

 

4.1.        9. princeznovský bál 

 

Starosta města informoval radu města o záměru firmy Egmont uspořádat na zámku 9. 

princeznovský bál dne 18.8.2012. 

 

 

4.2.       Předání propagačních a informačních tabulí 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá řediteli TSMS fyzicky i administrativně převzít propagační a informační 

tabule dle předávacího protokolu. 

 

 

4.3.        Zámek Slavkov-Austerlitz 

 

Usnesení: 

1) Rada města ukládá řediteli ZS-A předložit radě návrh organizačních změn v souvislosti 

s plánovaným otevřením nové Napoleonské expozice v nové turistické sezóně.    T: 31.7.2012 

2) Rada města ukládá řediteli ZS-A předložit radě způsob zajištění provozu Informačního 

centra v této turistické sezóně, tj. od 1.7.2012       T: 6.6.201 

 

 

4.4.      Nabídka Rádia R 

 

Usnesení: 

Rada města neakceptuje nabídku Rádia R na spolupráci. 
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