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Usnesení z 41. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 12.09.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 40. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body 

4.4. z 29. schůze RM – 06.03.2012 

4.38.2. z 31. schůze RM – 11.4.2012 

4.9.2. z 32. schůze RM – 25.04.2012 

3.33., 3.40., 4.3. z 35. schůze RM – 06.06.2012 

4.19.2., 4.19.3. z 36. schůze RM – 25.06.2012 

4.6. z XXI. schůze MRM – 13.6.2012 

3.25. z 37. schůze RM – 18.07.2012 

2.2., 2.3., 3.4.2., 4.16., 4.19. z 38. schůze RM – 01.08.2012 

4.6., 4.16., 4.12.2., 4.19. z 39. schůze RM – 15.8.2012 

3.1.1., 3.2., 3.6., 3.9., 3.12., 3.14.3., 3.18.2., 3.22.2., 3.27., 3.31.1., 3.31.2., 3.31.4., 3.34. z 40. schůze 

RM – 29.8.2012 

 vypouští ze sledování: 

5.4. z 27. schůze RM – 08.02.2012 

4.11. z 36. schůze RM – 25.06.2012 

 další úkoly trvají. 
 

 

3.1. Průběžné plnění programu rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2012 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí průběžné plnění programu rozvoje 

města na rok 2012 v předloženém znění. 

 

 

4.1. Soubor rozpočtových opatření č. 32-38 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

RO č. 32 – Dotace od obcí na školství 

Příjmy: 

Navýšení položky č. 35 – Dotace od obcí na školství 193.200 Kč 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 93 - Rezerva 193.200 Kč 

 

RO č. 33 – Navýšení položky č. 62 – Ostatní činnost místní správy 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 62 – Ostatní činnost místní správy   120.000 Kč 

Snížení položky č. 93 – Rezerva  120.000 Kč 

 

RO č. 34 – Městská policie 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Pokuty – Městská policie   40.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 81 – Městská policie - provoz   40.000 Kč 

 

RO č. 35 – Financování opravy bytu Bučovická 

Příjmy: 

Převod z fondu Bydlení – oprava bytu Úzká 643 a Bučovická 187   450.000 Kč 
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Výdaje: 

Zařazení nové položky – Oprava bytu Úzká 643 a Bučovická 187   450.000 Kč 

 

RO č. 36 – Dotace – Propagace a marketing 

Příjmy: 

Navýšení položky - Pokuty   394.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Odvod – Přijďte poznat víc  - Slavkov-Austerlitz 394.000 Kč 

 

RO č. 37 – Územně-plánovací podklady 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 4 – Územně-analytické podklady   64.000 Kč 

Snížení položky č. 5 – Neodkladné odstranění staveb  64.000 Kč 

 

RO č. 38 – Podklady k žádostem o dotace 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Vypracování žádostí vč. podkladů k dotacím   110.000 Kč 

 Snížení položky č. 93 – Rezerva 110.000 Kč 
 

 

4.2. Odvod z loterií a jiných podobných her a rozpočtové opatření č. 39 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

RO č. 39 – Odvod z loterií a jiných podobných her 

 

Příjmy: 

Snížení položky č. 10 – správní poplatky   220.000 Kč  

Snížení položky č. 20 – poplatek z VHP 375.000 Kč 

Snížení položky č. 27 – odvod z výtěžku VHP 20.000 Kč 

Zařazení nové položky – Odvod z loterií a jiných her 1.987.000 Kč 

 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Rezerva – odvody z loterií 1.372.000 Kč 

 

 

4.3. Závazky města vyplývající ze smluv a usnesení ZM 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí a předkládá zastupitelstvu města k projednání. 
 

 

4.7. Manželé Bayerovi – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna p.č. 286/2, 2690/42, 287/2, 2690/64 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníků 

Vlastimila Bayera a Aleny Bayerové, k umístění kanalizační, vodovodní přípojky a sjezdu na 

místní komunikaci k rodinnému domu na pozemku parc. č. 2257/1, v předloženém znění. 

 

 

4.8. Ochutnávka a prodej burčáku na Palackého nám. u kašny – souhlas 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje umístění prodejního stánku společnosti CORIDA CZ, s.r.o., se sídlem 

Praha 10-Strašnice, Královická 1607/54, PSČ 100 00, k ochutnávce a prodeji burčáku na 

Palackého náměstí u kašny ve dnech 21.- 23.9.2012. 
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4.9. Renáta Martínková – vyhrazení parkovacích míst na ulici Husova 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s vyhrazením dvou parkovacích stání na ulici Husova před RD čp. 7 pro 

paní Renátu Martínkovou. 
 

 

4.10. Ordon Kromen – povolení užívání veřejného prostranství 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas Pavlu Novákovi, IČ: 718 30 669 k užití veřejného prostranství na parc. 

č. 1650/35 v k.ú. Slavkov u Brna pro vystoupení skupiny Ordo Kromen – rytířský turnaj na 

koních v termínu 19.- 23.9.2012. 

 

 

4.12. Dům pro seniory – odstoupení od záměru společnosti BK Trade, a.s. 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí ukončení zájmu o výstavbu domu pro seniory společnosti BK 

Trade, a.s. a ukládá MěÚ s touto společností jednat o avizovaném sponzorském příspěvku. 

 

 

4.13. Žádost o parkovací stání – MUDr. Hroza 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí s vybudováním parkovacích stání u domu č.p. 258 dle žádosti pana 

MUDr. Martina Hrozy. 

 

 

4.14. Věcné břemeno – JMP Net – M plus 

 

Usnesení: 

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

věcnému břemenu s JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská 466/4, 657 02 Brno, IČ: 276 898 41 na 

pozemku parc. č. 1804 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov – bytové domy 

Slovanská“) v předloženém znění. 

 

 

 

4.15. Souhlas s podnájmem pozemku – RAKOVEC, a.s. 

 

Usnesení: 

Rada města dává nájemci RAKOVEC, a.s. se sídlem Velešovice 1, 683 01 Rousínov, IČ: 499 76 

940, souhlas s podnájmem pozemku p.č. 5390 v k.ú. Slavkov u Brna, podnájemci Rostěnice, a.s., 

se sídlem Rostěnice 49, okres Vyškov, PSČ 682 01, IČ: 634 81 821. 

 

 

4.17. Pronájem nebytových prostor – V. Roučková 

 

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 Věrou Roučkovou, za účelem 

provozování Studia Oriflame. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nájemné 

stanoveno ve výši 900 Kč/m
2
/rok. 
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4.18. Souhlas s převodem členských práv a povinností 

 

Usnesení: 

Rada města uděluje souhlas k uzavření nájemní smlouvy mezi Žuráň, stavební bytové družstvo, 

se sídlem Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna, IČ: 000 503 26 a Irenou Volfovou, k bytu č. 302, ul. 

Litavská č.p. 1501, Slavkov u Brna. 

 

 

4.20. Návrh na odpis pohledávky 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje účetní odpis pohledávky za Zdeňkem Bakičem ve výši 8.890,50 Kč 

z důvodu její nevymahatelnosti. 

 

 

4.21. Technologické centrum – dodatek 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo SD//10/33 ze 

dne 16.5.2011 a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo  STP/10/23 ze dne 16.5.2011 s VERA, spol. 

s r. o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ : 62587978. 
 

 

4.22. Lampionový průvod 

 

Usnesení: 

Rada města  

1) souhlasí s konáním lampionového průvodu dne 10. 11. 2012 ve Slavkově u Brna a vyhovuje 

žádosti o bezplatné zapůjčení 3 ks pivních setů a velkého stanu města Austerlitz Adventure, 

o.s., se sídlem Mánesova 434, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 488 287 13; 

2) ukládá TSMS technicky zajistit akci; 

3) ukládá odboru KT zajistit uzavírku náměstí po dobu konání akce. 

 

 

4.24. Péče o zeleň ve městě 

 

Usnesení: 

Rada města bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 

 

 

4.25. Svatební obřady 

 

Usnesení: 

Rada města bere předloženou zprávu na vědomí. 
 

 

4.26. Zpráva o kontrole výherních hracích přístrojů 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.27. Výjimka z počtu žáků 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu ředitele školy na vědomí a uděluje výjimku pro školní rok 2012 / 2013 

z počtu žáků ze současných 30 na 31 pro třetí ročník. 
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4.31. Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu FMP na projekt „Austerlitz - 

Rosenburg 2013“ pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov – Austerlitz. 

 

 

4.32. Schválení přijetí věcných darů pro Zámek Slavkov-Austerlitz (č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25/2012 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovacích smluv č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25/2012 a s jejich zařazením do sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz. 

 

 

4.4.  Lohmann & Rauscher, ETO sterilizace 

 

Usnesení: 

Rada města bere uvedenou informaci na vědomí a překládá ji zastupitelstvu města. 
 

 

4.5. Sterilizační stanice – možnosti města 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci k možnostem dalšího postupu ve věci sterilizační stanice. 
 

 

4.6. Stížnost na statutární představitele města Slavkova u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města bere stížnost na vědomí a postupuje ji k projednání zastupitelstvu města. 

 

 

4.16. Omezení provozu na místní komunikaci ulice Nerudova, petice občanů  

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství 

odpovědět na petici v intencích této zprávy. 

 

 

4.19. Zelnice – převody infrastruktury – dodatek 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření předloženého dodatku č. 1. ke 

smlouvě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury s KALÁB-stavební firma, spol. 

s r.o., se sídlem Vídeňská 849/15, Brno, PSČ 639 00, IČ: 494 365 89. 

 

 

4.23. Organizační řád MěÚ 

 

Usnesení: 

1) Rada města schvaluje Organizační řád Městského úřadu Slavkov u Brna v předloženém 

znění.  

2) Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovuje 

celkový počet zaměstnanců v městském úřadu na počet 64. 
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4.33. Program VIII. řádného zasedání zastupitelstva 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje program VIII. řádného zasedání zastupitelstva 

města v doplněném znění. 
 

 

4.34. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu na vědomí a: 

 považovat za splněné body: 

4.15. z V. řádného zasedání ZM – 19.12.2011 

4.7., 4.14., 4.23. z VI. řádného zasedání ZM – 19.3.2012 

2.2., 2.3. z 7. mimořádného zasedání ZM – 21.5.2012 

3.2.2., 4.2.1., 4.5., 4.8.1., 4.8.2., 4.9., 4.11., 4.16., 4.20., 4.25., 4.27. z VII. řádného zasedání ZM – 

25.6.2012 

2.1.1. z 8. mimořádného zasedání ZM – 13.8.2012 

 vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 

 

 

4.11. Dětské hřiště na Zlaté Hoře a stadionu – opravy 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.28. Plnění usnesení 38. RM – 1.8.2012 č. 3.4.2. – pracovní vytížení zaměstnanců 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 
 

 

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

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 
 

 

4.30. Rozpočtové opatření TSMS č. 1/2012 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 1/2012 v rámci vlastního rozpočtu. 

 

 

4.35. Odstoupení od mandátní smlouvy 

 

Usnesení: 

1) Rada města schvaluje odstoupení od mandátní smlouvy ze dne 11. 7. 2012 s firmou 

EuroEngineering, a. s., Příkop 8, 604 56 Brno, IČ: 282 877 38. 

2) Rada města schvaluje uzavření mandátní smlouvy s firmou ikis, s. r. o., Kaštanová 

496/123a, 602 00 Brno, IČ: 634 852 90. 

 

 

4.36. Reprezentace města v Pagu ve dnech 7. - 9. 9. 2012 

 

Usnesení: 

Rada města vyslovuje poděkování souborům Glitter Stars, Junico, stárkům ve slavkovských 

krojích, Zámecké dechové hudbě a skupině S.M.P.+ za reprezentaci města v chorvatském Pagu. 
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4.37. Žádost o dotaci z FMP jižní Morava – Dolní Rakousko 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s podáním Žádosti o dotaci z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní 

Rakousko v maximální výši 250.000 Kč. 

 

 

4.38. Energetický audit VO – veřejná zakázka 

  

Usnesení: 

Rada města ruší proces výběrového řízení na zajištění energetického auditu veřejného osvětlení. 

 

 

Ostatní: 

 

 

5.1.    II. etapa protipovodňových opatření – údržba zeleně 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá funkcionářům města neprodleně svolat jednání s vedením Povodí Moravy, 

s.p. a sdružením dodavatelů II. etapy protipovodňových opatření ve věci okamžitého odstranění 

vad a nedodělků souvisejících s výsadbou zeleně a její řádnou údržbou. 

 

 

5.2.     Zápas Bolkovy jedenáctky 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí žádost OS ODS Vyškov ve věci uspořádání zápasu Bolkovy 

jedenáctky na fotbalovém hřišti ve Slavkově u Brna včetně doprovodného programu pro děti 

dne 16.9.2012. 

 

 

5.3.    Běh naděje - poděkování 

 

Usnesení: 

Rada města vyslovuje p. Milanu Florianovi a ZŠ Tyršova poděkování za organizaci Běhu 

naděje, který se uskutečnil dne 6.9.2012 v prostorách zámeckého parku. 

 

 

5.4.    Poděkování Diecézní charity Brno 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí poděkování Diecézní charity Brno, oblastní charity Hodonín za 

podporu města jejich činnosti a za dobrou spolupráci s MěÚ a předkládá toto poděkování k 

projednání zastupitelstvu města. 

 

 

5.5.   Poděkování obyvatelům ulice Nerudova 

 

Usnesení: 

Rada města vyslovuje poděkování všem obyvatelům ulice Nerudova, kteří se svépomocí aktivně 

zapojili do rekonstrukce chodníku. 

 

 

5.6.   Dopis – hluk v provozovnách 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere na vědomí dopis, který upozorňuje na hlučnost restauračních provozů se 

zahrádkou, zejména restaurace Klobouk na ul. Bučovická. 
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2) Rada města ukládá starostovi města požádat OO PČR Slavkov u Brna a Městskou policii o 

pravidelný dohled nad dodržováním nočního klidu ve městě. 

 

 

5.7.    Dopis – společenství vlastníků domu Polní 1190 

 

Usnesení: 

Rada města postupuje dopis společenství vlastníků domu Polní 1190 ve věci pravidelného sečení 

trávy u domu řediteli TSMS a ukládá mu zajistit v celé lokalitě pravidelnou a jednotnou údržbu 

zeleně. 

 

 

5.8.    Dopis paní Marie Hrubé 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí dopis paní Marie Hrubé a ukládá MěÚ zajistit vyřízení tohoto 

dopisu. 

 

 

5.9.    Protihluková stěna 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá MěÚ zajistit kontrolní měření hluku za nově vybudovanou protihlukovou 

stěnou na ul. ČsČK. 
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