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Usnesení ze 43. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 10.10.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 42. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body 

4.10.2. z 39. schůze RM – 15.8.2012 

2.1.3. z XXIII. schůze MRM – 11.9.2012 

3.3.3., 3.18.3. ze 40. schůze RM – 29.8.2012 

4.14., 4.16., 4.17., 4.35.2., 4.37., 5.1., 5.8. z 41. schůze RM – 12.9.2012 

4.1.1., 4.3., 4.4., 4.6.4., 4.10., 4.11., 4.14., 4.17., 4.28.1. z 42. schůze RM – 26.9.2012 

 vypouští ze sledování: 

3.3.1., 3.3.2. ze 40. schůze RM – 29.8.2012 

4.23.2. z 42. schůze RM – 26.9.2012 

 další úkoly trvají. 
 

 

3.4. Ceník služeb poskytovaných ZS-A pro rok 2013 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje úpravu ceníku vstupného, svatebních obřadů a doplnění ceníku služeb a 

poplatků v Městské knihovně pro rok 2013 v předloženém znění. 

 

 

4.1. Návrh cenové mapy nájemného v obecních bytech  

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s předloženým návrhem cenové mapy nájemného (s úpravou lokality 

Fügnerova na min. nájemné ve výši 50,00 Kč/m
2
 užitné plochy bytu) v obecních bytech a ukládá 

MěÚ zajistit realizaci úprav nájemného. Uvedené ceny v cenové mapě jsou cenami minimálními.                                                                                                                   

 

 

3.1. Zpráva o připravenosti ZUŠ Františka France na školní rok 2012/2013 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti ZUŠ Františka France Slavkov u Brna, 

okres Vyškov na školní rok 2012/2013. 

 

 

3.2. Zpráva o připravenosti MŠ Zvídálek na školní rok 2012/2013 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí Zprávu o připravenosti Mateřské školy Zvídálek, Komenského 

náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace na školní rok 2012/2013. 

 

 

3.3. Zpráva o připravenosti DDM na školní rok 2012/2013 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu o připravenosti Domu dětí a mládeže, Slavkov u Brna, okres 

Vyškov, Komenského 495, na školní rok 2012/2013.   
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4.2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – paní Ruslerová Renata 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k  nájemní smlouvě ze dne 31.10.2005 k bytu č. 7, 

Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Renatou Ruslerovou, obsahujícím 

prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.10.2017 za smluvní nájemné ve výši 60,00 

Kč/m
2
. 

 

 

4.3. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Mgr. Korbička Michael 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 24.10.2006 k bytu č. 1, 

Litavská 1496, Slavkov u Brna, uzavřené s Mgr. Michaelem Korbičkou, obsahujícím 

prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, po dobu, kdy bude jako učitel působit na Základní 

škole Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, a to za smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m
2
. 

 

 

4.4. Výměna bytu – paní Šmídová 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, Litavská 1496, Slavkov u Brna, 

s paní Květoslavou Šmídovou, za podmínky uvolnění bytu č. 8, Sídliště Nádražní 1156, Slavkov 

u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nájemné stanoveno ve výši 55,50 

Kč/m
2
. 

 

 

4.5. Kontrola obecních bytů 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.6. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu – manželé Svobodovi 

 

Usnesení: 

1. Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a uzavření dohody o splátkovém 

kalendáři na dlužnou částku manželům Svobodovým, s tím, že v případě porušení 

splátkového kalendáře nebo řádné platby nájemného se přistoupí k okamžité výpovědi 

nájmu. 

2. Podmínkou zpětvzetí výpovědi je uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok za 

smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m
2
. 

 

 

4.7. Žádost o splátkový kalendář – paní Florianová Irma 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o splátkovém kalendáři 

na dlužnou částku včetně poplatků z prodlení s měsíční splátkou 3.000,- Kč s paní Irmou 

Florianovou, s tím, že v případě porušení splátkového kalendáře se okamžitě přistupuje 

k vymáhání pohledávky soudní cestou. 

 

 

4.8. Dodatek č. 3 – HZS JmK 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 5/2002 

ze dne 30.12.2002 v předloženém znění. 
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4.9. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek – úvěr Bonaparte 

 

Usnesení: 

1) Rada města jmenuje následující členy komise pro otevírání obálek veřejné zakázky – úvěr 

Bonaparte: 

Ing. Martin Šimek 

Mgr. Markéta Henrichová 

Ing. Jiří Kudělka 

 

2) Rada města jmenuje následující členy komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky – úvěr 

Bonaparte: 

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

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

3. člen    Mgr. Bohuslav Fiala  3. zástupce  Mgr. Eva Doleželová 

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

5. člen  Ing. Jiří Kudělka   5. zástupce  Ing. Martin Šimek 
 

 

4.10. Oznámení o zahájení prvního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné 

podobné hry 

 

Usnesení: 

Rada města z hlediska ochrany místních záležitostí souhlasí s vydáním povolení Ministerstva 

financí k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 21) loterního zákona na adrese 

TIPSPORT BAR, Koláčkovo náměstí 681, 684 01 Slavkov u Brna.  

 

 

4.11. Žádosti SK Beachvolleyball 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí odpověď SK Beachvolleyball Slavkov o. s. 

 

4.12. Plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna v I. pololetí roku 2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere po projednání zprávu o plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města 

Slavkova u Brna v I. pololetí roku 2012 na vědomí a předkládá ji na jednání zastupitelstva 

města. 
 

 

4.13. Změna složení pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb města Slavkova u 

Brna 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje složení pracovních skupin podílejících se na plnění a hodnocení 2. 

Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna a na přípravě dalšího komunitního 

plánu v předloženém znění. 
 

 

4.14. Zelnice-převody infrastruktury – dodatek 

 

Usnesení: 

Rada města předkládá záměr k posouzení komisi pro výstavbu.  

 

 

4.15. Stav záměru rekonstrukce ulice Koláčkovo náměstí 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu na vědomí. 
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4.16. Zjednosměrnění dopravy na ul. Sušilova a Polní 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ souhlasí s dočasným zjednosměrněním provozu na ulici Sušilova v části od křižovatky s ul. 

Tyršova po RD čp. 426 na ul. Sušilova a ukládá odboru IR zajistit zjednosměrnění dopravy 

instalací přechodného DZ,  

2/ souhlasí s dočasným zjednosměrněním provozu na ulici Polní v části od křižovatky s ul. Čs. 

Armády po křižovatku s ul. Lidická a ukládá odboru IR zajistit zjednosměrnění dopravy 

instalací přechodného DZ. 
 

 

4.17. Převzetí projektů na biokoridory 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1. souhlasí s nabytím majetku - projektové dokumentace společného zařízení KPÚ v k.ú. 

Slavkov u Brna „Výsadba biokoridorů RBK 223a, RBK 223b, RBK 223c, RBK 223d“ od 

MZe, PÚ Vyškov v účetní hodnotě 180.000,-Kč dle přiloženého  předávacího protokolu. 

2. souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí – 

Prioritní osa 6.3 obnova krajinných struktur. 

 

 

4.18. Pronájem části pozemku 775/9 – reklama pro Penny Market 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 775/9 

ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 3,24 m
2
 za účelem umístění reklamního zařízení 

se společností Penny Market, s.r.o. IČ:649 458 80, se sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice, 

s ročním nájemným ve výši 2.268,-Kč. 

 

 

4.19. Le Sucre – nájem pozemku před cukrárnou 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k pronájmu části pozemku parc.č.527 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u 

Brna o výměře  13,5 m
2
 za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou od 

11.10.2012 do 08.11.2012 společnosti Le Sucre, spol. s r.o., sídlem Palackého nám. 73, Slavkov u 

Brna. Nájemné ve výši 1,- Kč/m
2
/den – celkem 392,- Kč uhradí nájemce před podpisem smlouvy. 

 

 

4.20. Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 807 a 803 – Cantico 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá a ukládá MěÚ projednat možnost pronájmu předmětných 

pozemků. 

 

 

4.21. Nabytí pozemků na cestu Pod Oborou – doc. Táborský 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření smlouvy o budoucí darovací 

smlouvě o nabytí pozemků parc.č. 3189/36 orná půda o výměře 541 m
2
, parc.č. 3190/6 ostatní 

plocha o výměře 3 m
2
 a částí pozemků parc.č. 3189/34 a parc.č. 3189/35 oba orná půda o 

předběžné výměře cca 45 m
2
 (celková převáděná výměra městu činí cca 617 m

2
) od doc. MUDr. 

Miloše Táborského, PhD., do vlastnictví města v předloženém znění. 

 



5 

 

 

4.22. Zpráva o kontrolování kouření studentů v okolí slavkovských škol 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá a žádá velitele Městské policie o její doplnění. 

 

 

4.23. Návrh změny směrnice – zakázky 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předloženou změnu směrnice o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., ze dne 4.10.2010. 

 

 

4.24. Vzpomínkové akce – zadání 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zadat dodávku vojenské části Vzpomínkových akcí 207. výročí Bitvy u 

Slavkova společnosti AusterlitzPro, s.r.o, se sídlem Gorkého 11, 602 00 Brno, IČ: 253 101 51 a 

ukládá starostovi města projednat znění smlouvy. 

 

 

4.25. VPS – zápis do RÚIAN 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení 

zápisu údajů do registru územní identifikace, adres a nemovitostí s obcemi správního obvodu 

Městského úřadu Slavkov u Brna. 

 

 

4.26. Trestní oznámení – informace 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.27. Přijetí daru 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy na 300.000,-Kč, účelově určených 

na realizaci autobusové zastávky, se společností Lohmann&Rauscher, s.r.o., se sídlem Slavkov u 

Brna, Bučovická 256, PSČ 684 01, IČ: 188 25 869. 

 

 

4.28. Úhrada paní Zykové za přípravu výstavy Slavkovské múzy včera a dnes 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s vyplacením odměny za práci na přípravě výstavy Slavkovské múzy včera 

a dnes ve výši 3.000 Kč. 

 

 

 

4.29. Audit projektu OPLZZ – eGon-centrum Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o provedení auditu projektu „Vzdělávání 

v eGon-centru Slavkov u Brna“ mezi městem a AUDIT KORREKT s.r.o., se sídlem Tavolníkova 

2013/II, 142 00 Praha 4, Krč, IČ: 251 312 65. 
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4.30. Přehled podaných stížností na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2012. 
 

 

4.31. Podání žádostí o dotace z OPŽP 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas s podáním žádosti o dotace z OPŽP, osa 6 „Zlepšování stavu přírody a 

krajiny“ na realizaci obnovy městských alejí a zámeckého parku.  

 

 

Ostatní: 

 

5.1.     Stav chodníků na Palackého. nám 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá funkcionářům města zajistit opravu obrubníků a propadlých ploch 

chodníku před budovou MěÚ a České pošty. 

 

 

5.2.       Slavkovská iniciativa smíření 

 

Usnesení: 

Rada města vyslovuje poděkování organizátorům Slavkovské iniciativy smíření a ukládá odboru 

KT zaslat organizátorům děkovný dopis. 
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