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Usnesení z 37. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 18.07.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 36. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body 

4.19. z 27. schůze RM – 08.02.2012 

4.34. z 29. schůze RM – 14.03.2012 

2.1.3. z XVIII. schůze MRM – 13.6.2012 

4.8., 4.9. z 30. schůze RM – 28.03.2012 

4.13. z 32. schůze RM – 25.4.2012 

4.5. z 33. schůze RM – 09.5.2012 

4.2. z 34. schůze RM – 23.05.2012  

3.6.1., 3.22. z 35. schůze RM – 06.06.2012 

3.6., 3.14., 3.25.2., 3.26., 4.2. z XXI. schůze MRM – 13.6.2012 

4.2., 4.4., 4.6., 4.8., 4.10., 4.13, 4.20.2., 4.26., 4.36. z 36. schůze RM – 25.6.2012 

2.2.1. z XXII. schůze MRM – 04.07.2012 

 vypouští ze sledování: 

3.7. z 35. schůze RM – 06.06.2012 

 další úkoly trvají. 

 

 

3.1. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 21-23 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1) Přijetí dotace na Pomocný analytický přehled ve výši 70.000 Kč, přijetí dotace na 

výpočetní techniku pro DSH ve výši 38.714 Kč a přijetí dotace pro příspěvkovou 

organizaci Zámek Slavkov-Austerlitz na automatizaci knihovny v systému Advanced 

Rapid Library ve výši 60.000 Kč. 

2)   

RO č. 21 – Dotace – Pomocný analytický přehled 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Dotace – Pomocný analytický přehled  70.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 77 – Městský úřad – provoz  70.000 Kč 

 

RO č. 22 – Dotace – Centrální registr vozidel 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Dotace – Výpočetní technika DSH  39.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 77 – Městský úřad – provoz  39.000 Kč 

 

RO č. 23 – Dotace – Knihovna – Zámek 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Dotace – Knihovna - Zámek  60.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Účelový příspěvek – dotace – Knihovna - Zámek 60.000 Kč 
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3.2. Pravidla pro rozdělení odvodů z loterií a jiných podobných her na podporu činností organizací 

pracujících s mládeží 

Usnesení: 

1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro rozdělení odvodů 

z loterií na podporu činností organizací pracujících s mládeží v doplněném znění 

(doložení potvrzení o bezdlužnosti vůči státu - FÚ, ČSSZ). 

2) Rada města stanovuje odbor kancelář tajemníka jako příslušný odbor ve smyslu těchto 

Pravidel. 

 

 

3.3. Ceník služeb ZŠ Tyršova 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje ceník služeb dle návrhu ředitele školy s platností od 1.9.2012. 

 

 

3.4. 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 100.000 Kč na výměnu dveří a opravu stropu staré tělocvičny.  

 

 

3.5.  Seznámení se a návrh financování záměru dovybavení školní zahrady a terasy 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1) bere na vědomí záměr a návrh na financování realizace dovybavení školní zahrady a terasy 

MŠ Zvídálek. 

2) po vyjádření ředitelky MŠ Zvídálek odkládá realizaci záměru zahrady na rok 2013. 

 

 

3.9. MŠ Zvídálek – posouzení venkovní žaluzie versus klimatizace 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá finančnímu odboru v součinnosti s ředitelkou MŠ 

Zvídálek předložit na nejbližší schůzi rady města návrh financování realizace první etapy 

instalace venkovních žaluzií na budově MŠ Zvídálek na Komenského náměstí v roce 2012. 

 

 

3.6. Dodatek na poskytování služby „provoz výtahu“ 

 

Usnesení: 

Rada města bere předloženou zprávu na vědomí. 
 

 

3.7. Vodní příkop – změna administrátora a koordinátora projektu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje jako administrátorku a koordinátorku v projektu: „Obnova vodního 

příkopu Slavkov u Brna“ Ing. Moniku Kudlovou, referentku odboru IR, s účinností od 1.8.2012. 

 

 

3.8. Přestupní uzel IDS – 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, 
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Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha v předloženém znění a tímto mění své usnesení z 35. RM z 

6.6.2012 bod 3.13. 

Schváleno jednomyslně (5)       Příloha č. 11 

 

 

3.10. Návrh na zahájení VZ – opravy bytů 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ souhlasí s oslovením navržených společností pro podání nabídek na revitalizaci bytu č. 4 v BD 

Úzká 643 a bytu č. 3 v BD Bučovická 187 : 

- SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, Brno, 614 00,  IČ: 269 614 74 

- Rekonstruktiva spol. s r.o., Mírové nám. 18, Hodonín 695 00, IČ: 469 709 32 

- REISTAV s.r.o., Slovanská 340, Slavkov u Brna, 684 01, IČ: 269 172 89 

 

2/ schvaluje složení hodnotící komise v následujícím složení:  

Členové: Ing. Jiří Doležel, Bc. Jitka Linhartová, Ing. Petr Janek.  

Náhradníci: Ing. Jiří Tesák, Ing. Libor Piták, Ing. Petr Lokaj. 

 

3/  schvaluje stanovený kvalifikační předpoklad: 

 doložení výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku (prostá kopie) 

 

4/  souhlasí s navrženými obchodními podmínky: 

 součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo a položkový rozpočet podepsaný oprávněnou 

osobou 

 termín splatnosti faktur min. 14 dnů 

 zahájení prací na základě výzvy objednatele 

 délka realizace 3 měsíce od zahájení prací 

 minimální záruční doba na realizované stavební práce 60 měsíců 

 

5/ schvaluje navržené hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena 

 

 

3.11. Dotace na veřejné osvětlení 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá odboru IR předložit radě návrh na oslovení tří 

firem ve věci zpracování energetického auditu a provedení stavu osvětlenosti veřejného osvětlení 

města Slavkov u Brna. 

 

 

3.12. Pavel Čestnohorský – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna p.č. 660/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka pana Pavla 

Čestnohorského k umístění STL plynovodní přípojky k RD čp. 704 v tomto pozemku, 

v předloženém znění. 

 

 

3.13. KPÚ Slavkov – právo stavby 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření třístranné smlouvy č. 1054-2012-130763 o udělení souhlasu 

k provedení stavby „Realizace KPÚ v k.ú. Slavkov u Brna“ s  ČR-Ministerstvem zemědělství, 

Pozemkovým úřadem Vyškov a Povodí Moravy, s.p. v předloženém znění. 
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3.14. Eliška Svobodová – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna p.č. 1281 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka paní Elišky Svobodové 

k umístění kanalizační přípojky k parc.č.1287 v pozemku města parc.č. 1281, v předloženém 

znění. 

 

 

3.15. Věcné břemeno – E.ON – paní Slováčková 

 

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 25733591 na pozemku parc. č. 680 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem 

„Slavkov, přípojka NN, pí Slováčková“) v předloženém znění. 
 

 

3.16. Věcné břemeno – E.ON – pan Borovička 

 

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 pozemku parc. č. 3722 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem 

„Slavkov, kab. smyčka NN, p. Borovička“) v předloženém znění. 
 

 

3.17. Ukončení nájmu – p. Jachimiák 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22.10.2007 s panem 

Karlem Jachimiákem v předloženém znění. 

 

 

3.18. Pronájem zahrádky Polní č. 78 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní Olgou Vykoukalovou na pronájem 

části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m
2
 (zahrádka č. 

78) s ročním nájemným ve výši 112,-Kč. 

 

 

3.19. Pronájem pozemku 986/3 – SK Slavkov – plnění usnesení 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 986 

ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 5 m
2
 (vedle horní vstupní brány na stadion) za 

účelem umístění reklamního zařízení se Sportovním klubem - SK Slavkov u Brna, se sídlem 

Slavkov u Brna, Kaunicova 1442, IČ: 426 604 67, s ročním nájemným ve výši 3.500,- Kč. 

V nájemní smlouvě bude zohledněn nárok města na vrácení bezdůvodného obohacení ve výši 

dvouletého nájemného. 
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3.20. Návrh informačních tabulí partnerských měst 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá finančnímu odboru předložit na příští jednání rady města návrh na 

financování informačních tabulí partnerských měst ve výši 75.000,- Kč. 

 

 

3.21. Ohňostroj na „Napoleonských dnech 2012“ 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas ke koupi komponovaného ohňostroje s názvem Slavkovské slunce od 

firmy THEATRUM PYROBOLI se sídlem Bořetická 11, 628 00 Brno, IČ: 130 449 91, ve 

variantě č. 2 – Slavkovské slunce a ukládá funkcionářům města jednat s firmou o podmínkách. 

 

 

3.22. Realizace „Napoleonských dnů 2012“ 

 

Usnesení: 

Rada města  

1. ruší výběrové řízení na dodávku služeb na Napoleonských dnech 2012 (dle výzvy ze dne 

7. 6. 2012); 

2. pověřuje funkcionáře města jednat s AusterlitzPro s.r.o. o podmínkách realizace 

vojenské části Napoleonských dnů a o zajištění pořadatelské služby v prostorách konání 

bojových ukázek touto společností; 

3. pověřuje Zámek Slavkov-Austerlitz organizačním a technickým zajištěním 

Napoleonských dnů 2012; 

4. souhlasí s uspořádáním řemeslného jarmarku v rámci Napoleonských dnů 2012 ze 

strany Zámku Slavkov-Austerlitz a ukládá Zámku Slavkov-Austerlitz zajistit partnerovi 

akce bezúplatně prodejní místo dne 11. 8. 2012; 

5. souhlasí, aby partnerem akce byl Pivovar Vyškov provozovaný Czech Beverage Industry 

Company a.s. se sídlem Praha, Smíchov, Na Valentince 644/15, PSČ 150 00, IČ: 247 280 

71. 

 

 

3.23. Znělka místního rozhlasu 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zakoupením výběru CD z nahrávacího studia Evžena Proisla pro 

vysílání veřejného rozhlasu ve Slavkově u Brna a s uzavřením licenčních smluv k těmto CD s p. 

Evženem Proislem, se sídlem: 755 01 Vsetín, Luh 1785, IČ: 487 951 94. 

 

 

 

3.24. Informace – nový web 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci k novému vzhledu webových stránek města. 

 

 

3.25. VPS – MP – odchyt psů 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Městské 

policie Slavkov u Brna s obcí Kobeřice u Brna. 
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3.26. Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Zámek Slavkov – Austerlitz 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu JmK v rámci 

programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji 

v roce 2012“  pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov – Austerlitz. 

 

 

3.27. Návrh smlouvy na poskytnutí financování digitalizace Kina Jas ve Slavkově u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s přijetím úvěru ve výši 324.000,- Kč od Komerční banky, a.s. účelově 

určeného k financování digitalizace Kina Jas a pověřuje ředitele příspěvkové organizace Zámek 

Slavkov-Austerlitz k  uzavření smlouvy o úvěru. 

 

 

3.28. Zadávací dokumentace – úvěr Bonaparte 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje Zadávací dokumentaci dle zákona o veřejných zakázkách v předloženém 

znění. 

 

 

4.1. Usnesení k b. 4.27. VII. zasedání ZM – nájemní smlouvy 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá správcům předložit radě vyjádření k nájemním smlouvám dle usnesení k b. 

4.27. přijatému na VII. zasedání ZM konaném dne 25.6.2012. 

 

4.2. Vstupné na koupališti 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá řediteli TSMS zveřejnit ve Slavkovském zpravodaji článek k výši vstupného 

na koupališti a odpovědět zastupitelce města Mgr. Věře Křivánkové ve stejné věci. 

 

4.3. Poděkování - pí Jarmila Volešová 

 

Usnesení: 

Rada města vyslovuje poděkování člence Sboru pro občanské záležitosti paní Jarmile Volešové 

za dlouholetou činnost při vystupování dětí v rámci vítání občánků a při dalších společenských a 

občanských záležitostech. 

 

4.4. Oprava na ul. Nerudova 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje použití rezervního fondu TSMS do výše 150.000,- Kč za účelem osazení 

obrubníků v celé délce ul. Nerudova. 

 

4.5. Expozice v bývalé židovské škole 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru KT zajistit neprodleně zprovoznění expozice a organizaci prohlídek 

v bývalé židovské škole na Koláčkově náměstí.  
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