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Usnesení z 35. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 06.06.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 34. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

2.2.3 z XVIII. schůze MRM – 14.03.2012 

4.18. z 31. schůze MRM – 11.04.2012 

4.10. z 32. schůze RM – 25.04.2012 

4.4., 4.20.2. z 33. schůze RM – 09.05. 

3.12., 3.26.2., 4.3.2. z 34. schůze RM – 23.5.2012 

 další úkoly trvají. 

 

 

3.1. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 12-16 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1) Přijetí dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 475.810 Kč, přijetí dotace na 

obnovu vodního příkopu v zámeckém parku ve výši 8.709.028 Kč a přijetí dotace na 

Napoleonské dny a Vzpomínkové akce ve výši 500.000 Kč. 

 

2)   

RO č. 12 – Dotace – Sociálně-právní ochrana dětí 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Dotace – Sociálně-právní ochrana dětí  476.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 77 – Městský úřad – provoz    476.000 Kč 

 

RO č. 13 – Dotace – ZŠ Tyršova 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Dotace – ZŠ Tyršova  249.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Účelový příspěvek – dotace – ZŠ Tyršova  249.000 Kč 

 

RO č. 14 – Dotace – Vodní příkop 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Dotace – vodní příkop  8.709.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 56 – Vodní příkop  8.709.000 Kč 

 

RO č. 15 – Dotace – Napoleonské dny a Vzpomínkové akce 

Příjmy: 

  Zařazení nové položky – Dotace – Vzpomínkové akce, Napoleonské dny 500.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 89 – Vzpomínkové akce, Napoleonské dny  500.000 Kč 

 

RO č. 16 – Dopravní značení 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Poplatek za vydobývání nerostných surovin 149.300 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Dopravní značení      100.000 Kč 

Navýšení položky č. 93 - Rezerva      49.300 Kč 
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3.2. Informace – veřejná zakázka a úvěr 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí předběžný harmonogram veřejné zakázky na úvěr. 

 

 

3.3. Informace z demografické prognózy 

 

Usnesení: 

Rada města předkládá zastupitelstvu města informace z demografické prognózy města Slavkova 

u Brna. 

 

 

3.4. Neinvestiční náklady na žáka 2012 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 

1. výši neinvestičních výdajů pro rok 2012 na 1 žáka a na 1 měsíc uplatňovanou na základě 

dohod o úhradě neinvestičních výdajů na žáky s obcemi ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013,  

 

Název základní školy Neinv. náklady v Kč 

 žák / měsíc 

ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, přísp. org. 520 

ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, přísp. org. 606 

Uplatňovaný neinvestiční náklad za 1 žáka /1 měsíc obcím 571 

ŠJ při ZŠ Komenského  133 

 

2. výši úhrad od obcí za rok 2012 v celkovém objemu 1.567.240 Kč. 

 

 

3.5.  Odprodej drobného movitého majetku 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje prodej drobného movitého majetku za 10 % pořizovací ceny dle přílohy 

k této zprávě. 

 

 

3.6. Žádost o výměnu bytu – K. Slezáková 

 

Usnesení: 

1. Rada města schvaluje výměnu bytu a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 7, Zlatá 

Hora 1228 s paní Kamilou Slezákovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a 

nájemné stanoveno ve výši 47,08 Kč/m
2
. 

 

2. Rada města vypisuje výběrové řízení na obsazení bytu č. 5 o velikosti 1 + 1, Zlatá Hora 1228, 

Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve 

výši 60 Kč/m
2
. 

 

 

3.7. Pronájem nebytových prostor na poliklinice 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor na poliklinice ve 

Slavkově u Brna, Tyršova č.p. 324, místnost č. 2.22., s paní Ivou Šmídovou, IČ: 181 695 97, za 

účelem poskytování kosmetických služeb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a 

nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m
2
/rok. 
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3.8. Žádost o převod práv a povinností k bytu s finanční spoluúčastí – Volfová Irena 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho 

následném nájmu a převodu k bytu č. 1, Litavská 1484 a související smlouvy o půjčce, z pana 

Ondrušky Zdeňka na paní Volfovou Irenu. V případě uvedeného převodu práv a povinností 

souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1, Litavská 1484, Slavkov u Brna, s paní 

Volfovou Irenou, s účinností od 1.6.2012.                                                                          
 

 

3.9. Novela obecně závazných vyhlášek 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

3.10. Zápis z komise pro obnovu historických alejí a parku č. 3/2012 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere zápis č. 3/2012 z jednání komise pro zpracování koncepce obnovy 

historických alejí a parku na vědomí. 

2) Rada města ukládá předsedovi komise a vedoucímu odboru ŽP jednat s Lesy ČR, a.s. o 

změně způsobu využívání Obory.  

 

 

3.11. Instalace světelného signalizačního zařízení v prostoru křižovatky silnice III/0501 (ulice 

Špitálská) x I/50 (obchvat) 

 

Usnesení: 

Rada města nedoporučuje dále jednat ve věci zřízení světelného signalizačního zařízení na 

křižovatce silnic I/50 x III/0501 a I/50 x II/416. 

 

 

3.12. Napoleonská expozice – návrh dodatku č. 3 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: 

„Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice“ se společností IMOS 

Brno a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno v předloženém znění. 

 

 

3.13. Přestupní uzel – smlouva o právu provést stavbu se SŽDC 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu v rámci projektu: „Přestupní 

uzel IDS Slavkov u Brna – Nádražní“ se státní organizací Správa železniční a dopravní cesty, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha v předloženém znění. 

 

 

3.14. Výzva ROP JV – zámek Slavkov 3. etapa 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s předložením projektového záměru na stavební úpravy zámku Slavkov u 

Brna řešící zpřístupnění valů a 1.P.P. v rámci výzvy Regionálního operačního programu 

jihovýchod – oblast podpory 2.1. 
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3.15. Revitalizace bytových domů Nádražní 1191-1193 – návrh dodatku č. 3 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

3.16. Žádost společnosti PROMICO o vybudování parkovacích stání 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR dále jednat se společností PROMICO, s.r.o., Brněnská 121, 684 

01 Slavkov u Brna za účelem vybudování veřejných parkovacích stání. 

 

 

3.17. Jan Zmrzlý – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna p.č. 910 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Ing. Jana Zmrzlého, 

k umístění STL plynovodní přípojky k RD čp. 794 v tomto pozemku, v předloženém znění. 

 

 

3.18. BOLTON CZECHIA – smlouva o právu provést stavbu – plnění usnesení 32. RM bod 4.16. 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

3.19. p. Kyjovský, pí Kyjovská – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna  p.č. 390 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníků Radovana 

Kyjovského a Jarmile Kyjovské, k umístění stavby „Zpevněný sjezd“ na pozemku p.č. 390 pro 

stavbu „Nadstavba provozovny č.p. 1435 Slavkov u Brna“  v předloženém znění. 

 

 

3.20. Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zařazením variantní trasy cyklostezky Slavkov u Brna - Hodějice do 

územního plánu obce Hodějice dle předložené situace. 

 

 

3.21. Věcné břemeno pro JMP Net – Čelakovského a Jiráskova 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas: 

1. k uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s JMP Net, s.r.o., 

sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841 na pozemcích parc. č. 1787/42; 

1787/43; 1787/45; 1787/46; 1480 a 3188/2, v k. ú. Slavkov u Brna (stavby s názvem „STL 

plynovod, Čelakovského, Slavkov u Brna“ a „NTL plynovod, Jiráskova, Slavkov u Brna“) 

v předloženém znění; 

2. k uzavření třístranní smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s JMP Net, 

s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 276 898 41 a s panem Slavojem 

Leitnerem, na pozemku parc.č.1787/13 v k.ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „STL 

plynovod, Čelakovského, Slavkov u Brna“) v předloženém znění. 
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3.22. Věcné břemeno pro E.ON – Bezručova 

 

Usnesení: 

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

věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 

280 854 00 zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, IČ: 257 335 91 na pozemcích parc. č. 2497/1; 2498/1 a 2361 v k. ú. Slavkov u Brna 

(stavba s názvem „Slavkov, ul. Bezručova, kabel NN“) v předloženém znění. 
 

 

3.23. Záměr prodeje pozemků ZH 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 1647/16 ostatní plocha 

o výměře 9 m
2
; parc. č. 1647/17 ostatní plocha o výměře 5 m

2
; parc. č. 1780/37 ostatní plocha – 

část o výměře cca 95 m
2
; parc. č. 3750/29 orná půda – část o výměře cca 105 m2; parc. č. 3750/33 

orná půda – část o výměře cca 4 m
2
; parc. č. 3750/34 orná půda o výměře 43 m

2
; parc. č. 3750/55 

orná půda – část o výměře cca 1 m2 a parc. č. 3750/69 orná půda – část o výměře cca 130 m
2
, 

všechny v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města a postupuje záměr zastupitelstvu města. 

 

 

3.24. Pronájem zahrádky Polní č. 83 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Chybou, na pronájem 

části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 60 m
2
 (zahrádka č. 

83) s ročním nájemným ve výši 84,-Kč. 

 

 

3.25. Prodej pozemku 357/5 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji pozemku parc.č.357/5 

zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 461 m
2  

z vlastnictví města do vlastnictví společnosti 

Kaláb – stavební firma, spol. s.r.o., sídlem Vídeňská 849/15, 639 00 Brno. Kupní cenu ve výši 

172.875,-Kč (375,-Kč/m
2
) a náklady spojené s prodejem (1.000,-Kč správní poplatek za podání 

návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. 

 

 

3.26. Dořešení cesty – lokalita Pod Oborou 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

3.27. Pozemek Zlatá Hora – návrh prodeje 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR zprávu dopracovat v souladu s usnesením z 31. schůze RM 

konané dne 11.4.2012. 

 

 

3.28. Výzva k podání nabídky na pořádání Napoleonských dnů 2012 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje oslovit SAURA.CZ, s.r.o., Gorkého 61/11, 60200 Brno, IČ: 262 552 35, 

Uměleckou agenturu HISTORIA, Marcela Šlapanská, Moravské Prusy 100, 682 01 Prusy-

Boškůvky, IČ: 697 606 41 a AusterlitzPro s.r.o., Gorkého 61/11, 602 00 Brno, IČ: 253 101 51, 

předloženou výzvou k podání nabídky na realizaci vojenské části programu Napoleonských dnů 

2012 s předpokládanou cenou 210.000,- Kč.  
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3.29. Dohoda o navázání partnerských vztahů s Možajovským městským obvodem 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít s Možajským městským obvodem dohodu 

předloženého znění.   

 

 

3.30. Zahraniční služební cesta do Pagu 06-2012 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zahraniční cestu do Pagu ve dnech 17. – 23. 6. 2012 Ing. Ivana Charváta, 

Bc. Martiny Tesáčkové za město Slavkov u Brna a Ing. Aleše Šilhánka a PhDr. Vladimíry 

Zichové za ZS-A, a použití služebního vozidla k této cestě.  

 

 

3.31. Schválení přijetí dotace JMK 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu JMK ve výši 500.000 Kč pro město Slavkov u 

Brna na projekt: Napoleonské dny a Vzpomínkové akce 2012 za podmínek návrhu smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu  JMK.   

 

 

3.32. Zasedání komise pro zahraniční vztahy č. 2/2012 

 

Usnesení: 

Rada města 

1) bere na vědomí zprávu ze zasedání komise pro zahraniční vztahy č. 2/2012; 

2) souhlasí s vystoupením pěveckého sboru z polského Sławkóva a sboru Gloria ze Slavkova 

u Brna jako součást letošních Napoleonských dnů; 

3)  ukládá starostovi města prověřit zájem slavkovských firem o účast na případném 

„veletrhu slavkovských firem“, který by se konal během letošních Napoleonských dnů;  

4) ukládá starostovi města prověřit možnost získání dotace na setkání partnerských měst ve 

Slavkově u Brna v roce 2013; 

5) ukládá městskému úřadu zpracovat návrh a kalkulaci značení partnerských měst 

Slavkova u Brna ve městě. 

 

 

3.33. Žádost o příspěvek na realizaci přírodní zahrady 

 

Usnesení: 

Rada města projednala předloženou žádost a ukládá FO předložit možnost financování 

požadovaného záměru po vyhodnocení hospodaření města k 30.6.2012. 

 

 

3.34. Opatření k omezení vjezdu automobilů na stadion – plnění usnesení 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

3.35. Schválení použití erbu města Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje použití znaku města Slavkov u Brna pro propagační účely. 
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3.36. Plnění úkolu 4.3.2. z 34. RM dne 23.5.2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere uvedenou zprávu na vědomí a ukládá řediteli ZS-A zajistit plnohodnotnou 

činnost Informačního centra do konce turistické sezóny. 
 

 

3.37. Schválení přijetí věcných darů pro ZS-A (č.12-17/2012) 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovacích smluv č. 12, 13, 14, 15, 16, 17/2012 

a s jejich zařazením do sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz. 

 

 

3.38. Lavičky - prosba a námět na zlepšení 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá řediteli TSMS odpovědět pí Ing. Šimkové a kopii odpovědi předložit radě na 

vědomí. 

 

 

3.39. Žádost o spolupráci na Dnu pro zdraví 

 

Usnesení: 

Rada města vyhovuje předložené žádosti Svazu diabetiků ČR Slavkov u Brna. 

 

 

3.40. Zpráva o nabídkách městského kamerového systému 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá FO předložit návrh na financování městského kamerového systému po 

vyhodnocení hospodaření města k 30.9.2012. 

 

 

 

Ostatní: 

 

 

 

4.1.    Žádost o zapůjčení podia na muzikálové představení Koločava 

 

Usnesení: 

Rada města nevyhovuje předložené žádosti o zapůjčení podia na muzikálové představení 

Koločava.  

 

 

4.2.    Žádost o pořádání MČR 2012 v zimním plavání 

 

Usnesení: 

Rada města vyhovuje předložené žádosti plaveckého oddílu FIDES Brno. 

 

 

4.3.    Darovací smlouva vysokorychlostní internet - JMK 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy s JMK v předloženém znění. 
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4.4.      Výzvy k podání nabídky – OP LZZ 

 

Tajemník MěÚ informoval radu města o zaslání tří výzev k podání nabídky v rámci projektu 

Optimalizace řízení lidských zdrojů MěÚ Slavkov u Brna na služby v oblasti vzdělávání a 

poradenství. 
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