
1 

 

Usnesení z 39. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 15.08.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 38. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body 

4.12.2. z 22. schůze RM – 16.11.2011 

4.27. z 27. schůze RM – 08.02.2012 

4.3.1. z 34. schůze RM – 23.5.2012 

3.16. z XXI. schůze MRM – 13.6.2012 

4.1., 4.5.2., z 36. schůze RM – 25.6.2012 

2.4.2. z XXII. schůze MRM – 04.07.2012 

3.1., 3.20., 3.21., 3.22.2., 4.1., 4.5. z 37. schůze RM – 18.07.2012 

2.3., 3.2., 3.5.2., 3.5.3, 4.1., 4.2., 4.3., 4.6.1., 4.6.2., 4.10.2., 4.13., 4.14., 4.21., 4.22., 4.23., 4.27., 

4.29., 5.2., 5.3. z 38. schůze RM – 01.08.2012 

 vypouští ze sledování: 

2.6. z XV. schůze MRM – 28.12.2011 

4.5.1. z 36. schůze RM – 25.6.2012 

4.2. z 37. schůze RM – 18.07.2012 

 další úkoly trvají. 

 

 

3.1. Rozbory hospodaření VHČ za I. pololetí 2012 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení plnění plánu vedlejší hospodářské 

činnosti za I. pololetí roku 2012 v předloženém znění. 

 

 

3.2. Plnění úkolu 3.5.,  bod 2 z 38. RM konané dne 1.8.2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere rozbory hospodaření středisek k 30. 6. 2012 na vědomí. 

 

 

4.1. Přijetí dotace a soubor rozpočtových opatření č. 28-31 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1) Přijetí dotace na zkvalitnění TIC JMK ve výši 32.000 Kč a na zabezpečení přípravné 

fáze volby prezidenta ČR ve výši 20.000 Kč. 

 

2) Rozpočtová opatření: 

 

RO č. 28 – Doplatek dotace sociálně-právní ochrany dětí za rok 2011 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Doplatek dotace – sociálně-právní ochrana dětí  

   148.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 77 – Městský úřad – provoz   

   148.000 Kč 

RO č. 29 – Dotace – ZS-A – informační centrum 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Dotace – TIC  32.000 Kč 
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Výdaje: 

Zařazení nové položky – Účelový neinvestiční příspěvek ZS-A - TIC  32.000 Kč 

 

RO č. 30 – Dotace na zajištění přípravné fáze volby prezidenta ČR 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Dotace – Přípravná fáze volby prezidenta ČR  20.000 Kč 

 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Přípravná fáze volby prezidenta ČR   20.000 Kč 

 

RO č. 31 – Cedule partnerských měst 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Pokuty   75.000 Kč 

 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Cedule partnerských měst   75.000 Kč 

 

 

4.2. Pravidla pro dotace a granty z odvodů z loterií a jiných podobných her 

 

Usnesení: 

1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro dotace a granty z odvodů 

z loterií a jiných podobných her v upraveném znění (v Čl. 2 - 90 % se mění na 85 % a 10 % 

se mění na 15 %, v Čl. 4 se mění 31. října na 30. listopadu). 

2) Rada města schvaluje jako příslušný odbor Finanční odbor pro potřeby těchto Pravidel. 

 

 

4.3. Privatizace bytového fondu 

 

Usnesení: 

Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a v souladu s ,,Pravidly pro prodej obecních 

bytů v domech na Sídl. Nádražní č.p.1153 až č.p. 1158“ vyhlašuje 2. kolo privatizace a stanovuje 

lhůtu pro přijetí nabídky na 12 měsíců od jejího doručení nájemci.  

 

 

4.4. Vladimír Čučka – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna p.č. 808 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Vladimíra Čučku 

k umístění STL plynovodní  přípojky k RD čp. 834 v tomto pozemku, v předloženém znění. 

 

 

4.5. Žádost pana Jakuba Navrátila o výstavbu RD 

 

Usnesení: 

Rada města trvá na svém usnesení přijatém pod bodem 4.17. na 22. schůzi rady města konané 

dne 16.11.2011, ve kterém bylo přijato, že rada města nesouhlasí s výstavbou rodinného domu 

na pozemku parc. č. 34 v k.ú. Slavkov u Brna. 

 

 

4.6. Žádost o parkovací stání – MUDr. Hroza 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR oslovit vlastníka budovy č.p. 258 ve věci možnosti vybudování 

parkovacího stání u jeho nemovitosti za podmínek uvedených ve zprávě. 
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4.7. Informace o projednávání návrhu územního plánu Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města bere předložené informace na vědomí a ukládá MěÚ předložit zastupitelstvu města 

informace k návrhu územního plánu v aktualizované formě. 

 

 

4.8. Úřední adresa 

 

Usnesení: 

Rada města bere na předloženou zprávu na vědomí.                                                                                                               

 

 

4.14. Plnění usnesení 4.1. z 37. RM dne 18.7.2012 – nájemní smlouvy 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá místostarostovi města předložit radě města 

vyjádření k uvedené nájemní smlouvě. 

 

 

4.15. Zpráva o činnosti Diecézní charity Brno 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti Diecézní charity Brno. 

 

 

4.16. Záměr poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkova u Brna na tok 2013 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkova u Brna 

na rok 2013 registrovaným poskytovatelům sociálních služeb a organizacím poskytujícím služby 

rodinám s dětmi, uvedeného v příloze č. 1 této zprávy. 

 

 

4.9. Plnění úkolu 4.3.1. 34. RM konané dne 23.5.2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na návrh organizačních změn v souvislosti otevřením Napoleonské expozice na 

vědomí. 

 

 

4.10. Účast města Slavkov u Brna a Zámku Slavkov-Austerlitz na veletrhu Regiontour 2013 

 

Usnesení: 

1) Rada města souhlasí s koncepcí prezentace a zajištění společné účasti města a ZS-A na 

veletrhu Regiontour 2013. 

2) Rada města ukládá odboru KT oslovit partnerská města s nabídkou společné prezentace na 

veletrhu Regiontour 2013. 

 

 

4.11. Plnění úkolu 3.5.,  bod 3 z 38. RM konané dne 1.8.2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí stav fondů příspěvkové organizace k 30. 6. 2012 a předložený 

jmenný seznam pronájmů včetně akcí, kde byl ZS-A spolupořadatelem k 30. 6. 2012. 

 

 

 

 



4 

 

 

 

4.12. Žádost o zapůjčení pivních setů na Bál princezen 18.8.2012 

 

Usnesení: 

1) Rada města Slavkov u Brna schvaluje zapůjčení 10 pivních setů Zámku Slavkov - Austerlitz 

dne 18. 8. 2012 na akci Bál princezen. 

2) Rada města pověřuje odbor KT správou pivních setů a ukládá odboru předložit radě návrh 

ceníku za zapůjčení těchto pivních setů. 

 

 

4.13. Plnění úkolu 4.1. z 37. RM konané dne 18.7.2012 

 

Usnesení: 

Rada města předkládá zastupitelstvu města požadované vyjádření k nájemním smlouvám dle 

usnesení ZM k bodu 4.27. přijatému na VII. zasedání ZM konaném dne 25.6.2012. 

 

 

4.17. Informace ke změně dopravního značení ve Slavkově u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.18. Zprávy pro orgány města – návrh změny formátu 

 

Usnesení: 

1) Rada města souhlasí s nasazením podsystému eJednání pro přípravu zpráv pro orgány 

města. 

2) Rada města předkládá zastupitelstvu města návrh na využití elektronických čteček pro 

využití při jednání orgánů města. 

 

 

4.19. Žádost o využití prostor v budově bývalého DDM 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru KT projednat žádost se stávajícím uživatelem.  

 

 

4.20. Žádost ČSCH o předání pohárů 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s převzetím záštity nad výstavou drobných zvířat konanou ve dnech 9. - 10. 

11.2012, pořádanou Českým svazem chovatelů – ZO Slavkov u Brna a s poskytnutím cen 

v souladu se žádostí. 

 

 

4.21. Cesta do Pagu ve dnech 6. – 10. 9. 2012  

 

Usnesení:  

1) Rada města souhlasí se služební  cestou starosty města Ing. Ivana Charváta a zastupitele 

města MUDr. Oldřicha Pospíšila do Pagu ve dnech 6. - 10.9.2012. 

2) Rada města schvaluje služební cestu Ing. Hynka Charvata, p. Michala Boudného za město a 

Ing. Aleše Šilhánka za ZS-A do Možajské oblasti v Ruské federaci při příležitosti 200 let 

výročí bitvy u Borodina ve dnech 31.8. – 3.9.2012. 
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4.22. Rekonstrukce ulice Zahradní – návrh dodatku č. 1 

 

Usnesení:  

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.7.2012 na akci: 

„Rekonstrukce místní komunikace Zahradní – Slavkov u Brna“ uzavřené se společností elitbau, 

s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno dle předloženého oceněného položkového rozpočtu. 
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