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Usnesení z 42. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 26.09.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body 

3.14.2. z 26. schůze RM – 25.01.2012 

3.3. z 34. schůze RM – 23.05.2012 

4.3. z 35. schůze RM – 06.06.2012 

4.3., 4.14., 4.15., 4.18. z 36. schůze RM – 25.06.2012 

3.2.1. z 37. schůze RM – 18.07.2012 

3.1.1., 3.3., 3.4.1., 3.5.1., 3.5.4., 4.18., 4.24., 5.1. z 38. schůze RM – 01.08.2012  

3.1., 4.1., 4.4., 4.2.1., 4.7., 4.13., 4.18.2. z 39. schůze RM – 15.8.2012 

3.1.2., 3.8., 3.10., 3.13., 3.16., 3.21.2., 3.29., 3.34. z 40. schůze RM – 29.08.2012 

2.1.2. z XXIII. schůze MRM – 11.09.2012 

4.7., 5.6.2. z 41. schůze RM – 12.09.2012 

 vypouští ze sledování 

3.14.2. z 40. schůze RM – 29.08.2012 

 další úkoly trvají. 
 

 

3.1. Připravenost Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere uvedenou zprávu na vědomí. 

2) Rada města ukládá finančnímu odboru zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2013 částku na 

opravu zídky u sportovního areálu. 

 

 

3.2. Připravenost Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 

 

Usnesení: 

Rada města bere uvedenou zprávu na vědomí. 

 

 

4.1. Zvýšení nájemného v obecních bytech 

 

Usnesení: 

1) Rada města ukládá odboru BTH předložit radě města návrh cenové mapy nájemného v 

obecních bytech ve městě. 

2) Rada města ukládá odboru BTH provést kontrolu obecních bytů. 

 

 

4.2. Schválení výše umořování nájemného 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje umořování nákladů ve výši 32.329,20 Kč včetně DPH paní Andree 

Šilhánkové, IČ: 704 619 88, účelně vynaložených na opravu pronajatých nebytových prostor - 

suterénní místnosti č. 007 v administrativní budově na Koláčkově nám. 727, Slavkov u Brna. 

 

 

4.3. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Ruslerová Renata 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá na příští schůzi rady města. 
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4.4. Výpověď smlouvy dodavateli elektrické energie 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje výpověď ,,Rámcové smlouvy o sdružených službách“ ze dne 29.4.2010, 

která byla uzavřena s firmou Bicorn s.r.o., Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice, IČ: 272 301 

12, na dodávku elektřiny z distribuční soustavy do odběrných zařízení odběratele na odběrných 

místech. 

 

 

4.5. Prodej bytu Petr Chrastina 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej bytové jednotky 1157/2 v budově 

č.p. 1157,1158  na poz.p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na 

poz.p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na 

společných částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1157/2, panu Petru Chrastinovi, 

za celkovou kupní cenu 579.032 Kč (se  slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy). 

 

 

4.6. Řešení stavu bytu č. 2, Zlatá Hora 1237 

 

Usnesení: 

1. Rada města ruší usnesení 3.3.2 ze 40. schůze RM ze dne 29. 8. 2012 o zveřejnění záměru 

pronájmu obecního bytu. 

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

Hora 1237, Slavkov u Brna za podmínek úhrady dlužného nájemného-uzavření smlouvy o 

postoupení pohledávky a opravy bytu na vlastní náklady s možností kompenzace v nájmu. 

3. Rada města ukládá odboru KT zahájit vymáhání náhrady škody na obecním bytu č. 2, Zlatá 

Hora 1237. 

4. Rada města ukládá odboru BTH podat radě vyjádření k vzniklému dluhu na bytě č. 2, Zlatá 

Hora 1237.   

 

 

4.7. Pasporty majetku 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.8. Zadávací dokumentace a okruh oslovených bankovních institucí 

 

Usnesení: 

1) Rada města schvaluje zadávací dokumentaci v předloženém znění. 

2) Rada města schvaluje následující okruh bankovních institucí pro výzvu ve zjednodušeném 

podlimitním řízení: 

Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 

GE MONEY BANK, a. s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28, Praha 4 - Michle 

Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P. O. BOX 839 

Oberbank AG, a. s., nám. I. P. Pavlova 5, 120 00 Praha 2 

 

 

4.9. Zápisy školských rad 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zápisy č. 3/2012 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u 

Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov a Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, 

Tyršova 977, okres Vyškov. 
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4.10. Výpověď z nájmu Rostěnice 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k výpovědi z nájmu pozemků parc.č. 4085, 4086; 4088; 4089; 4090; 

4092; 4093; 4094; 4097; 4151; 5649; 5665; 5672; 5695 vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna 

společnosti Rostěnice, a.s., IČ: 634 818 21, se sídlem Rostěnice 49 ke dni 30.09.2012. 

 

 

4.11. Nabytí majetku od ŘSD 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá na příští schůzi rady města. 

 

 

4.12. Rekonstrukce RD ul. Bučovická čp. 165 

 

Usnesení: 

1) Rada města nesouhlasí s osazením oken do východní štítové stěny rodinného domu, Bučovická 

č.p. 165 ve Slavkově u Brna dle předložené žádosti manželů Slaných. 

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

u Brna p.č. 2030 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka paní Dity Slané, 

k umístění zpevněné odstavné plochy pro osobní vozidlo na tomto pozemku, v předloženém 

znění. 

 

 

4.13. E.ON Distribuce, a.s. – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna  p.č. 12/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka E.ON Distribuce, a.s., F.A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, IČ: 280 854 00 k umístění vsakovací jímky 

na tomto pozemku, v předloženém znění. 

 

 

4.14. Hudec Jan a Hanuš - smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna p.č. 224 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníků Janu Hudcovi a Ing. arch. 

Hanuši Hudcovi provést stavbu přístupové zpevněné plochy k bankomatu v předloženém znění. 

 

 

4.15. Podnět podnikatelů ul. Brněnská – informační tabule 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí s umístěním informační tabule dle žádosti podnikatelů ulice Brněnská a 

ukládá odboru IR s nimi projednat návrh změny stávající informační tabulky umístěné na 

sloupu veřejného osvětlení. 

 

 

4.16. Ul. Lomená – stav záměru rekonstrukce 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá odboru IR zařadit rekonstrukci ulice Lomená do 

návrhu rozpočtu města na rok 2013. 
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4.17. Obnova chodníků – návrh dodatku č. 1 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 15.8.2012 se společností 

REISTAV s.r.o., Slovanská 340, 684 01 Slavkov u Brna na akci: „Rekonstrukce chodníku na 

ulici Malinovského a Komenského náměstí“ dle předloženého soupisu prací. 

 

 

4.18. Zpráva ze zasedání Komise pro sport a volný čas č. 2012/4 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere zprávu na vědomí. 

2) Rada města vyslovuje poděkování souboru Glitter Stars za reprezentaci na mezinárodních 

soutěžích. 

 

 

4.19. Navýšení rozpočtu projektu – FMP jižní Morava – Dolní Rakousko 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s navýšením rozpočtu podané Žádosti o dotaci z Fondu malých projektů 

jižní Morava – Dolní Rakousko o částku do 40.000 Kč.  

 

 

4.20. Nabídka na propagaci pro město Slavkov u Brna v průvodci Kam v Praze/Křížem Krážem ČR 

 

Usnesení: 

Rada města neakceptuje nabídku na propagaci pro město Slavkov u Brna v průvodci s názvem 

Kam v Praze/Křížem krážem ČR od vydavatelství IPR, s.r.o. 

 

 

4.21. Pravidla pro příspěvkové organizace k předkládání zpráv pro RM a ZM 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje Pravidla pro příspěvkové organizace k předkládání zpráv pro radu a 

zastupitelstvo města Slavkova u Brna v předloženém znění. 

 

 

4.22. Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci v programu „Vzdělávejte se pro růst!“ 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávejte se pro 

růst!“ 
 

 

4.23. Plnění úkolu 3.21. ze 40. RM konané dne 29.8.2012 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere informaci o plnění úkolu na vědomí. 

2) Rada města ukládá řediteli ZS-A informovat radu města s dostatečným předstihem o 

organizačním zajištění akcí obdobného rozsahu. 

 

 

4.24. Úprava rozpočtu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje úpravu rozpočtu: 

1. Navýšení příjmů o dotaci z ÚP v rámci programu „Vzdělávejte se“ o částku ve výši 

434.456Kč. 
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2. Navýšení nákladů v položce mzdy, vč. odvodů z důvodu zapojení do programu „Vzdělávejte 

se“ o částku ve výši 139.456Kč. 

3. Navýšení nákladů v položce služby z důvodu zapojení do programu „Vzdělávejte se“ o 

částku ve výši 295.000Kč. 

 

 

4.25. Úprava rozpočtu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

1. Napojení rezervního fondu ve výši 292.500 Kč.  

2. Navýšení nákladů v položce spotřeby elektrické energie o částku 50.000 Kč z důvodu 

velmi tuhé zimy začátkem roku 2012. 

3. Navýšení nákladů v položce spotřeby vody o částku 50.000 Kč z důvodu napouštění 

spodního a středního bazénu po provedených opravách. 

4. Navýšení nákladů v položce oprav o částku 50.000 Kč z důvodů mimořádných oprav 

zabezpečovacího systému zámku. Jedná se zejména o opravy čidel EZS, EPS, 

kamerového systému a pultu. 

5. Navýšení nákladů v položce cestovné o částku 30.000 Kč spojených se služebními  

pracovními cestami, které nebyly v době přípravy rozpočtu na rok 2012 známy a 

organizace s nimi ve svém rozpočtu proto nemohla počítat. 

 

 

4.26. Delegování pravomoci 

 

Usnesení: 

Rada města ve smyslu §27 odst. 4 z.č. 250/2000 Sb. stanoví, že v případech, kdy bude 

příspěvková organizace Zámek Slavkov-Austerlitz nabývat pro svého zřizovatele darem majetek 

v odhadní hodnotě stanovené sbírkotvornou komisí nad 10.000,- Kč, je k tomu potřeba 

předchozí písemný souhlas zřizovatele. 
 

 

4.27. Oznámení o uzavření zámku ve dnech 2. a 5.10.2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere informaci na vědomí. 
 

 

4.28. Style Cafe – nájem pozemku 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1. Dává souhlas k pronájmu části pozemku parc.č.528 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o 

výměře 26 m
2
 za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou od 

1.10.2012 do 29.10.2012 Kateřině Hálové - Style Cafe, Palackého nám. 82, Slavkov u Brna. 

Nájemné ve výši 1,- Kč/m
2
/den – celkem 754,- Kč uhradí nájemce před podpisem smlouvy. 

2. Ukládá odboru IR připravit návrh změny vyhlášky města č. 1/2011 o místních poplatcích 

v intencích této zprávy. 

 

 

4.29. Ul. Brněnská – návrh změny dopravy 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se změnou místní dopravy na ulici Brněnská od ulice Úzká po ulici 

Koláčkovo náměstí dle požadavků majitelů provozoven v této části. 
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4.30. Účast města Slavkov u Brna a Zámku Slavkov - Austerlitz na veletrhu Regiontour 2013 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1.  Souhlasí s účastí města Slavkov u Brna a Zámku Slavkov - Austerlitz na Regiontouru 2013. 

2.  Ukládá Zámku Slavkov – Austerlitz a odboru KT oslovit partnery v oblasti cestovního ruchu 

ze Slavkova u Brna a regionu a další možné sponzory k účasti a spolufinancování na uvedené 

akci. 

3.  Ukládá finančnímu odboru zajistit dofinancování spoluúčasti na Regiontouru 2013 do výše 

70.000,- Kč jako finančního podílu města. 

 

 

4.31. V. mezinárodní setkání Slavkovů – změna delegáta 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se změnou ve složení 4 členné delegace při reprezentací města na 

V. mezinárodním setkání Slavkovů. Namísto ředitele TSMS pana Radoslava Lánského se 

setkání zúčastní vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj. 
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