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Usnesení ze 40. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 29.08.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 39. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body 

3.24. z XXI. schůze MRM – 13.6.2012 

4.19.1. z 36. schůze RM – 25.6.2012 

2.3.2. z XXII. schůze MRM – 04.07.2012 

3.23. z 37. schůze RM – 18.07.2012 

4.5., 4.7., 4.11.1., 4.11.3., 4.12.2., 4.15., 4.20., 4.33.1., 4.33.2. z 38. schůze RM – 01.08.2012 

4.14., 4.22. z 39. schůze RM – 15.8.2012 

 vypouští ze sledování: 

2.6. z XV. schůze MRM – 28.12.2011 

4.11.2. z 33. schůze RM – 09.05.2012 

 další úkoly trvají. 

 

 

3.1. Pronájem nebytových prostor 

 

Usnesení: 

1) Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v administrativní 

budově na Koláčkově nám. 727, Slavkov u Brna, místnost č. 007 o výměře 16,50 m
2
, s paní 

Andreou Šilhánkovou, IČ: 704 619 88, za účelem poskytování kosmetických služeb. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nájemné stanoveno ve výši 660 

Kč/m
2
/rok s tím, že prokazatelně vynaložené náklady na městem odsouhlasené stavební 

úpravy nad rámec drobných oprav a běžné údržby budou hrazeny formou předplaceného 

nájemného.  

2) Rada města ukládá odboru BTH předložit radě soupis stavebních úprav včetně jejich 

kalkulace, který by měly být předmětem zápočtu oproti předplacenému nájemnému. 

 

 

3.2. Výpověď nájmu bytu – p. Lysák a p. Svoboda 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu panu Jiřímu Svobodovi. 

 

 

3.3. Uvolněné byty 

 

Usnesení: 

1. Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu uvolněného obecního bytu č. 2, 

Litavská 1496, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a 

nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m
2
. 

2. Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu uvolněného obecního bytu č. 2, Zlatá 

Hora 1237, Slavkov u Brna za podmínky úhrady dlužného nájemného – uzavření smlouvy o 

postoupení pohledávky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné 

stanoveno ve výši 60 Kč/m
2
. 

3. Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu uvolněného obecního bytu č. 4, Zlatá 

Hora 1227, Slavkov u Brna za podmínky úhrady dlužného nájemného – uzavření smlouvy o 

postoupení pohledávky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné 

stanoveno ve výši 60 Kč/m
2
. 

 



2 

 

3.4. Žádost o výměnu bytů – pí Kaurová/ p.Kaura 

 

Usnesení: 

Rada města vyhovuje žádosti a souhlasí se vzájemnou výměnou bytů mezi Kaurovou Marií a 

Kaurou Zdeňkem v souladu s dohodou o výměně bytu.                                                                     
 

 

3.5.  Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek – úvěr Bonaparte 

 

Usnesení: 

Rada města jmenuje následující členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 

zakázky – úvěr Bonaparte: 

1. člen    Mgr. Vladimír Soukop 1. zástupce  Ing. Hynek Charvat 

2. člen   Bc. Klára Vránová  2. zástupce  Romana Palátová 

3. člen    Mgr. Bohuslav Fiala  3. zástupce  Ing. Pavel Dvořák 

4. člen    Ing. Jiří Tesák   4. zástupce  Ing. Jiří Doležel 

5. člen    Ing. Zdeněk Mokrý  5. zástupce   

 

3.6. Pronájem pozemku – Myslivecké sdružení 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 02.06.2005 

Mysliveckým sdružením Slavkov u Brna, se sídlem Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, 

v předloženém znění. 

 

 

3.7. Věcné břemeno – E.ON – pan Strouhal 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy 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. 3696/6 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov, 

kabel+skříň NN, parc.č. 3664/1 p.Strouhal“) v předloženém znění. 
 

 

3.8. Pronájem pozemku – p. Lotrek 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11.06.2012 s panem 

Miroslavem Lotrekem  v předloženém znění. 

 

 

3.9. Pronájem pozemků – p. Doupovec 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 09.07.2012 s panem 

Zdeňkem Doupovcem v předloženém znění. 

 

 

3.10. Nabytí pozemku od ÚZSVM 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření smlouvy č. 

UZSVM/BVY/2117/2012-BVYM o bezúplatném převodu podílu id.26/488 na pozemku parc.č. 

1650/85 ostatní plocha – zeleň v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví 

města Slavkov u Brna v předloženém znění.  
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3.11. Obnova vodního příkopu zámeckého parku – změna rozhodnutí 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje návrh na změnu rozhodnutí akce „Město Slavkov u Brna – obnova 

vodního příkopu zámeckého parku“ v předloženém znění. 

 

 

3.12. Helena Filipová – 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 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka paní Heleny Filipové 

k umístění kanalizační přípojky k parc.č. 403/1 v pozemku města parc.č. 390, v předloženém 

znění. 

 

 

3.13. SEPES MEDIA – dodatek č. 13 k nájemní smlouvě 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 13 k nájemní smlouvě uzavřené se společností 

SEPES MEDIA, spol.  s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ: 253 409 30 dne 29.01.2004 ve znění 

dodatků č. 1 až 12, na pronájem částí pozemků a sloupů veřejného osvětlení v k.ú. Slavkov u 

Brna za účelem umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční sféry 

města Slavkov u Brna, v předloženém znění. 

 

 

3.14. Opravy bytů – výběr zhotovitele 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na akci „Oprava bytu č. 3, Bučovická čp. 187 a bytu č. 4,  

Úzká čp. 643“ byla podána společností BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 1115/74, 627 00 

Brno, IČ: 255 12 111 za cenu 444.243,00 Kč vč. 14%DPH,  

2/ ukládá odboru IR předložit k podpisu současně s návrhem smlouvy o dílo i dodatek této 

smlouvy č. 1 řešící opravy bytu č. 4 na ul. Úzká 643, s tím, že opravy bytu č. 3 ul. Bučovická 

budou realizovány po zajištění financování,  

3/ ukládá finančnímu odboru předložit na nejbližší jednání rady města návrh financování oprav 

bytu č. 3 ul. Bučovická.  

 

 

3.15. Energetický audit VO – návrh výzvy k podání nabídek 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na zpracování energetického auditu veřejného 

osvětlení dle výzvy k podání nabídek v předloženém znění a schvaluje komisi pro posouzení a 

hodnocení nabídek v následujícím složení: 

Členové: Ing. Jiří Doležel, pan Radoslav Lánský, Ing. Petr Lokaj, 

Náhradníci: Ing. Jiří Tesák, Ing. Hynek Charvat, Ing. Petr Janek. 

 

 

3.16. Informace k žádosti obchodníků – ul. Brněnská 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá funkcionářům města projednat s MěÚ případné dopady změny dopravního 

značení v ulici Brněnská dle požadavků provozovatelů prodejen.  
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3.17. Omezení provozu na místní komunikaci ulice Nerudova, petice občanů 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR zajistit cenovou nabídku na zajištění provedení průzkumu 

únosnosti místní komunikace na ulici Nerudova. 

 

 

3.18. Výběr zhotovitele na zakázku „2. aktualizace územně analytických podkladů ORP Slavkov u 

Brna“ 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje o tom, že jako nejvhodnější 

nabídka na akci: „2. aktualizace územně analytických podkladů ORP Slavkov u Brna“ byla 

předložena nabídka společnosti Arch. Design, s.r.o., se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno, 

IČ: 257 643 14. 

2/ Ukládá finančnímu odboru předložit radě města návrh na rozpočtové opatření. 

3/ Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Arch. Design, s.r.o., se sídlem Sochorova 

23, 616 00 Brno, IČ: 257 643 14 na akci: „2. aktualizace územně analytických podkladů ORP 

Slavkov u Brna“ až po schválení financování zastupitelstvem města. 

 

 

3.19. Informace ke splatnosti pokut 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o stanovování lhůt splatnosti pokut v řízeních vedených 

odbory KT a DSH. 

 

 

3.21. Placené parkování – informace 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere na vědomí informaci o možnostech úpravy krátkodobého parkování na 

veřejných prostranstvích. 

2) Rada města ukládá ZS-A vyžadovat po organizátorovi akce „9. bál princezen“ omluvu 

návštěvníkům a náhradu za neoprávněné užívání městského majetku. 

 

 

3.22. Návrh ceníku za zapůjčení pivních setů města 

 

Usnesení: 

Rada města 

1. souhlasí s půjčováním pivních setů města svým příspěvkovým organizacím zdarma, 

ponechává si právo rozhodnout o bezplatném zapůjčení třetím osobám a souhlasí 

s navrženým ceníkem půjčovného; 

2. ukládá ZS-A  povinnost uložit pivní sety města ve svých prostorách bezplatně.  

 

 

3.23. Projednání žádosti o využití prostor v budově bývalého DDM 

 

Usnesení: 

Rada města nevyhovuje žádosti pana Jiřího Weinreicha o využívání prostor bývalého DDM 

z důvodu technického stavu budovy. 
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3.24. V. mezinárodní setkání Slavkovů 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se reprezentací města na V. mezinárodním setkání Slavkovů starostou 

města Ing. Ivanem Charvátem, ředitelem TSMS panem Radoslavem Lánským, ředitelem FÚ 

Ing. Ladislavem Jedličkou a starostou SDH panem Vratislavem Malým. 

 

 

3.25. Zasedání komise pro zahraniční vztahy 3/2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

3.26. Žádost divadla S&H o partnerství a příspěvek na představení konaná ve Slavkově u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí, aby se Město Slavkov u Brna stalo partnerem Divadla Spejbla a 

Hurvínka se sídlem Dejvická 38, Praha 6 – 160 00, IČO: 000 643 60 při pořádání představení ve 

Slavkově u Brna na podzim 2012 a přispělo na akci částkou 5.000 Kč. 

 

 

3.27. BBraun – smlouva o spolupráci 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o spolupráci s B. Braun Avitum Austerlitz 

s.r.o., se sídlem Zlatá Hora 1466, Slavkov u Brna, PSČ 684 01, IČ: 607 219 01. 

 

 

3.28. Návrh dodatku – Edenred CZ 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1 se společností Edenred CZ s.r.o.. 
 

 

3.29. Plnění usnesení 4.14. z 39. RM – nájemní smlouvy 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a předkládá ji zastupitelstvu města v upraveném znění. 
 

 

3.30. Plnění usnesení 2.3. z 38. RM – 1.8.2012 – vstupné na koupališti 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá k projednání za přítomnosti ředitele TSMS na schůzi rady. 
 

 

3.32. Žádost o povolení výjimky počtu žáků ve třídě 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zvýšení počtu žáků ve třídách VII. A a VII. B na 32 žáků u ZŠ Komenského 

náměstí 495 ve Slavkově u Brna.  

 

 

3.33. Výjimka z počtu žáků 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu ředitele školy ZŠ Tyršova na vědomí a uděluje výjimku pro školní rok 

2012 / 2013 z počtu žáků ze současných 30 na 32 pro šestý ročník. 
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3.34. Pronájem pozemku - Jeklovi 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k pronájmu části pozemku parc.č. 1787/1 orná půda v k.ú. Slavkov u 

Brna o výměře cca 160 m
2 
manželům Jeklovým s ročním nájemným ve výši 224,- Kč. 

 

 

3.31. Informace o projektu EOS – Lohmann&Rauscher 

 

Usnesení: 

1) Rada města ukládá MěÚ předložit radě komplexní zprávu k průběhu přípravy a všech 

řízení týkajících se plánované výstavby sterilizátoru v areálu firmy Lohmann&Rauscher. 

2) Rada města ukládá starostovi města požádat krajský úřad o předložení jeho stanoviska 

k dopadům výstavby na životní prostředí (EIA). 

3) Rada města bere na vědomí konání prezentace firmy Lohmann&Rauscher k uvedenému 

záměru pro členy ZM. 

4) Rada města ukládá odboru KT předložit radě právní analýzu procesu případného zastavení 

řízení ve věci této plánované výstavby.   

 

 

 

 

4.1.       Informace o záměru projektu  

 

Tajemník MěÚ informoval radu města o záměru spolupráce MěÚ s Masarykovou univerzitou 

v oblasti projektu studentů zaměřenému na vnější komunikační vazby úřadu. 
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