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Usnesení z 36. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 27.06.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 35. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

4.20., 4.24. z 30. schůze RM – 28.03.2012 

4.4., 4.11., 4.15., 4.16., 4.17., 4.31. z 31. schůze RM – 11.4.2012 

3.4., 3.5., 4.12., 4.14., 4.17., 4.24.1., 4.24.2. z 32. schůze RM – 25.04.2012 

4.10.2., 4.11.1., 4.14., 4.17., 4.21., 5.1., 5.2. z 33. schůze RM – 09.05.2012 

3.1., 3.2., 3.5., 3.6.1., 3.6.2., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.19., 3.22. z 34. schůze RM – 23.5.2012 

3.1., 3.3., 3.6.2., 3.8., 3.10.2., 3.12., 3.14., 3.17., 3.19., 3.20., 3.23., 3.24., 3.25., 3.28., 3.29., 3.31., 

3.32.5., 3.38 z 35. schůze RM – 06.06.2012 

2.1., 3.3., 3.5.1., 3.5.2., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13.3., 3.15., 3.17., 3.27., 3.30.1., 3.30.2., 4.1., 

4.3. z XXI. schůze MRM – 13.6.2012 

 vypouští ze sledování: 

2.5.2. z XVIII. schůze MRM – 14.03.2012 

4.25. z 30. schůze RM – 28.03.2012 

3.36. z 35. schůze RM – 06.06.2012 

 další úkoly trvají. 

 

 

3.1. Program a termíny schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí roku 2012 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání návrhu programu a termínů schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí 

roku 2012 tento schvaluje bez připomínek 
 

 

4.1. Výběr zpracovatele veřejné zakázky – úvěr Bonaparte 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření mandátní smlouvy s EuroEngineering, a. s., Příkop 8, 604 56 

Brno, IČ: 282 877 38 v předloženém znění. 

 

 

4.2. Odvod z loterií a jiných podobných her a pravidla pro jeho rozdělení 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá finančnímu odboru zpracovat návrh pravidel pro rozdělení odvodů z loterií 

a jiných podobných her na podporu činnosti organizací pracujících s mládeží s následujícími 

podmínkami: 

1) objem finančních prostředků na příspěvky představuje 10 % z celkového odvodu za 

předcházející rok, maximálně však 300.000 Kč za kalendářní rok, 

2) do konce měsíce dubna budou rozděleny příspěvky do výše 75 % z celkového objemu, do 

konce měsíce listopadu zbylá část, 

3) příspěvek bude poskytován maximálně do výše 75 % celkových nákladů, 

4) rozdělení příspěvku organizacím bude provádět rada města. 
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4.3. Výkup pozemků u klubovny JUNÁKu 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k výkupu pozemku parc. č. 2887/3 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m
2
 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví  Ing. Václava 

Uhýrka a pozemku parc.č.2887/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m
2
 v k.ú. Slavkov u 

Brna z vlastnictví pana Pavla Šimbery do vlastnictví města. Náklady spojené s výkupem (2 x 

1.000,-Kč správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město. Kupní cena ve výši 

300,-Kč/m
2
 bude uhrazena každému prodávajícímu do 15ti dnů od doručení kupní smlouvy 

opatřené doložkou o vkladu vlastnického práva do KN. 

 

 

4.4.  Pronájem pozemku 4423 – pí Řeháková 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 4423 orná 

půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 9.129 m
2
 k zemědělskému obhospodařování s paní 

Markétou Řehákovou v souladu s podmínkami uvedenými ve zprávě. 

 

 

4.5. Žádost o prodej pozemku – Myslivecké sdružení 

 

Usnesení: 

1) Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č.346/6 v k. ú. 

Slavkov u Brna z vlastnictví města a postupuje záměr zastupitelstvu města. 

2) Rada města ukládá funkcionářům města jednat s Mysliveckým sdružením Slavkov u Brna o 

možnosti nájmu uvedeného pozemku. 

 

 

4.6. Pronájem pozemku 986/3 – SK Slavkov 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá a žádá MěÚ o stanovisko k vlastnictví reklamních zařízení 

umístěných na pozemku parc. č. 986/3 a pozemku parc. č. 1089/9 a stanovisko, zdali umístění 

reklamních zařízení je v souladu se stavebním zákonem. 

 

 

4.7. Pronájem pozemků – p. Doupovec 

 

Usnesení: 

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

Brna parc. č. 4227 orná půda o výměře 2.197 m
2
,  parc.č.4229 orná půda o výměře 1.566 m

2
,  

parc.č. 4240 orná půda o výměře 1.533 m
2
 a parc.č. 5409 orná půda o výměře 161 m

2 

k zemědělskému obhospodařování s panem Zdeňkem Doupovcem v souladu s podmínkami 

uvedenými ve zprávě. 

 

 

4.8. Žádost o prodej pozemku – B. Braun 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č. 1639 v k. ú. Slavkov u 

Brna z vlastnictví města. 

 

 

4.9. Výstavba společnosti Mirror Development 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 
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4.10. Informační cedule partnerských měst 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru investic a rozvoje přeložit na příští jednání rady města vizualizaci 

návrhu. 

 

 

4.11. Žádost o projednání záměru výstavby domu pro seniory 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá MěÚ dále jednat se společnosti BK TRADE, a.s., Kroupova 102a, 625 00 

Brno o záměru výstavby domu pro seniory v lokalitě Polní. 

 

 

4.12. Hostování kolotočů – Dny Slavkova 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k hostování a umístění atrakcí Národní kolotočové společnosti 

provozovatele Vlastislava Schulze, Dufkovo nábř. 16, 619 00 Brno, IČ 105 464 05 v aleji ulice 

Kaunicova ve Slavkově u Brna při Dnech Slavkova a Svatourbanských hodech v roce 2013 a 

2014.  

 

 

4.13. Schválení přijetí dotace 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s přijetím dotace ve výši 38.714 Kč pro město Slavkov u Brna na úhradu 

části nákladů na pořízení výpočetní technicky na registr vozidel.  
 

 

4.14. Veřejnoprávní smlouva s obcí Kobeřice u Brna – projednávání přestupků 

 

Usnesení: 

Rada města po projednání veřejnoprávní smlouvy (projednávání přestupků) bere její obsah na 

vědomí a schvaluje její uzavření s obcí Kobeřice u Brna v předloženém znění.             

 

 

4.15. Výběrové řízení na úklid – uzavření smlouvy 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o provádění úklidu na budově MěÚ, Palackého nám. 

260, Slavkov u Brna, s firmou Java s.r.o., Hlavní 69/75, 747 06 Opava 6, IČ: 286 580 01, za 

částku 6.480 Kč/měsíc včetně DPH. 

 

 

4.16. Zařazení rozvojových záměrů města Slavkova u Brna do Akčního plánu pro rok 2013 

 

Usnesení: 

Rada města deklaruje za svůj správní obvod záměr zařadit do Akčního plánu sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji pro rok 2013 rozšíření sociálních služeb, a to rozšíření odlehčovací 

služby na kapacitu 8 uživatelů a zajištění služby rané péče pro 5 uživatelů formou nákupu od 

poskytovatele Rodinná pohoda, o.s. Vyškov. Tento záměr je prioritní a bude součástí 3. 

Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna 2013-2014.  
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4.17. Žádost o poskytnutí dotace pro DOTYK II, o.p.s. Vysoké Popovice, Návrh na poskytnutí 

finančního příspěvku z rozpočtu města na humanitární účely 

 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

4.18. Informace z jednání s Lesy ČR, s.p., o způsobu využití Obory 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu z jednání s Lesy ČR, s.p. o způsobu využití slavkovské 

Obory a předkládá ji v jednání zastupitelstva města. 

 

 

4.19. Služby – nepřímé a přímé náklady projektu OPLZZ 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 

1) s uzavřením Smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb s firmou M.C.Triton, spol. s r.o., 

IČ: 496 220 05 na vzdělávací a rozvojové aktivity v rámci projektu Optimalizace řízení 

lidských zdrojů Městského úřadu Slavkov u Brna dle předložené nabídky v rámci přímých 

nákladů projektu. 

2) s uzavřením smlouvy o poskytování právního poradenství s advokátní kanceláří JUDr. Bc. 

Martin Vlk, IČ: 660 551 81 v rámci projektu Optimalizace řízení lidských zdrojů 

Městského úřadu Slavkov u Brna dle předložené nabídky v rámci nepřímých nákladů 

projektu. 

3) s uzavřením smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb s firmou VISTA 

CONSULTING s.r.o., IČ: 264 856 13 pro oblasti dotačního poradenství a vedení a nastavení 

účetnictví projektu v rámci projektu Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu 

Slavkov u Brna dle předložené nabídky v rámci nepřímých nákladů projektu. 

 

 

4.20. Nová struktura webu 

 

Usnesení: 

1) Rada města souhlasí s navrhovanou novou strukturou webových stránek města. 

2) Rada města ukládá odboru KT předložit radě stanovisko k udržitelnosti projektu 

„Přijďte poznat víc Slavkov-Austerlitz“ ve vztahu k uvedenému návrhu. 

3) Rada města ukládá odboru KT předložit návrh nových webových stránek radě města. 

 

 

4.21. Znělka místního rozhlasu 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

4.22. Přijetí daru na úhradu nákladů spojených s realizací Dnů Slavkova 2012 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí daru ve výši 5.000 Kč od společnosti  Rekonstruktiva spol. s r.o., se 

sídlem Mírové náměstí 2378/18, 695 01 Hodonín, IČ: 469 70 932 na úhradu nákladů spojených 

s realizací Dnů Slavkova pořádaných ve dnech 1.-3. 6. 2012. 

 

 

4.25. Plnění usnesení č. 4.10.2. – návrh harmonogramu rekonstrukce komunikací 

 

Usnesení: 

Rada města bere předloženou zprávu na vědomí. 



5 

 

4.26. Plnění usnesení č. 4.2. 34. RM – převzetí informačních tabulí 

 

Usnesení: 

Rada města : 

1. bere zprávu na vědomí. 

2. ukládá MěÚ připravit opravený protokol o předání.  

 

 

4.27. Plnění usnesení č. 3.38. z 35. RM – odpověď Ing. Šimkové 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí.  

 

 

4.28. Plnění usnesení č. 4.1. z XXI. MRM – žádosti SK Slavkov u Brna 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

4.29. Rozpočet příspěvkové organizace ZS-A na rok 2012 

 

Usnesení: 

1) Rada města schvaluje napojení fondu reprodukce ve výši 332.000 Kč na rozpočet ZS-A 

v souladu s usnesením ZM ze dne 25.6.2012. 

2) Rada města neschvaluje napojení rezervního fondu ve výši 292.500 Kč na rozpočet ZS-A. 

3) Rada města schvaluje počet zaměstnanců ZS-A na rok 2012 dle přeloženého návrhu a 

limit mzdových prostředků pro rok 2012 v upraveném znění se snížením výdajů v oblasti 

nenárokových složek platů o 292.500 Kč. 

4) Rada města schvaluje rozpočet organizace Zámek Slavkov – Austerlitz pro rok 2012 

v upraveném znění v souladu s body 1, 2 a 3 tohoto usnesení. 

 

 

4.30. Plnění úkolu 4.3. z XXI. MRM – čištění rýn 

 

Usnesení: 

Rada města bere uvedené na vědomí. 

 

 

4.31. Plnění úkolu z XXI. MRM 

 

Usnesení: 

Rada města bere uvedené na vědomí. 

 

 

4.32. Ceník za pronájem tělocvičen, tříd a zařízení ZŠ Komenského platný od 1.9.2012 do 

31.8.2013 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje ceník služeb ZŠ Komenského pro školní rok 2012-2013 dle předloženého návrhu. 

 

 

4.33. 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 27.000 Kč na účast na ME v Amsterdamu kroužku Glitter Stars. 
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4.34. Žádost o schválení ceníku DDM 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje ceník zájmového vzdělávání DDM Slavkov u Brna pro školní rok 

2012/2013. 
 

 

4.36. K usnesení 34. schůze rady města – varianta řešení a financování venkovních žaluzií 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR zajistit odborné posouzení vhodnosti osazení venkovních žaluzií 

či instalace klimatizačních jednotek v budově MŠ Zvídálek, Komenského náměstí. 

 

 

4.37. Žádost o schválení příjmu finančního daru 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace, přijetí finančního daru od JUDr. Jana Kovaříka ve výši 20.000,-Kč. 

 

 

4.38. Vyřazení majetku ve správě – šplhací věž 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace vyřazení dvou kusů šplhací věže z majetku školy. 

 

 

4.39. Vyřazení majetku ve správě – myčka nádobí 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace vyřazení myčky nádobí z majetku školy. 

 

 

4.40. Zahraniční cesta do Darney 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zahraniční cestu do Darney ve dnech 29. 6. – 2. 7. 2012 člena zastupitelstva 

města pana Radoslava Lánského. 

 

 

4.41. Žádost o schválení přijetí finančního daru 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5.000,-Kč od Beton Brož s.r.o.,  

na zajištění potřeb družstva stolního tenisu DDM Slavkov u Brna. 

 

 

4.42. Smlouva o výpůjčce mobilního podia 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.43. Ocenění nejlepších výletních cílů za rok 2010 a 2011 

 

Usnesení: 

Rada města bere uvedené na vědomí. 
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