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Usnesení z 44. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 24.10.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 43. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

3.7., 3.17. z 40. schůze RM – 29.8.2012 

4.21. z 41. schůze RM – 12.9.2012 

4.6.2., 4.12.2., 4.13., 4.28.2. z 42. schůze RM – 26.9.2012 

4.3., 4.4., 4.6., 4.8., 4.17.1., 4.19., 4.24., 5.2. z 43. schůze RM – 10.10.2012 

 vypouští ze sledování: 

4.20.3. z 36. schůze RM – 25.6.2012 

2.1.1. z XXIII. schůze MRM – 11.9.2012 

 další úkoly trvají. 
 

 

3.1. Rozbory hospodaření města za III. čtvrtletí 2012 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozbory hospodaření města za III. 

čtvrtletí roku 2012 v předloženém znění. 

 

 

3.2. Rozbory hospodaření VHČ za III. čtvrtletí roku 2012 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení plnění plánu vedlejší hospodářské 

činnosti za III. čtvrtletí roku 2012 v předloženém znění. 

 

 

3.3. Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za III. čtvrtletí 2012 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozbory hospodaření TSMS a ZS-A 

v předloženém znění. 

 

 

3.4. Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2012 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozbory hospodaření školských 

příspěvkových organizací v předloženém znění. 
 

 

4.1. Žádost SK fotbal 

 

Usnesení: 

1) Rada města ukládá funkcionářům města vést jednání s SK Slavkov u Brna o smluvních 

podmínkách úhrady mimořádné splátky na základě potvrzení FÚ Slavkov u Brna o stavu 

osobního daňového účtu SK Slavkov u Brna ke dni 17.12.2012.   

2) Rada města ukládá funkcionářům města dojednat s SK Slavkov u Brna smlouvu o 

pronájmu stadiónu po skončení stávající smlouvy. 
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4.2. Návrh slev z nájemného 

 

Usnesení: 

Rada města vrací zprávu k přepracování. 

 

 

4.3. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – pan Konrád Jiří 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 14.11.2011 k bytu č. 3, 

Fügnerova 109, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Jiřím Konrádem, obsahujícím prodloužení 

nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.11.2013, za smluvní nájemné ve výši 50 Kč/m
2
.                                                                          

 

 

4.4. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – manželé Šidlíkovi 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k  nájemní smlouvě ze dne 22.12.2005 k bytu č. 

10, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, uzavřené s manželi Šidlíkovými, obsahujícím prodloužení 

nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.11.2017 za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m
2
. 

 

 

4.5. Byty Litavská 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.6. Výběr administrátora veřejné zakázky 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na administraci veřejné zakázky na stavební práce na 

akci: „Přestupní uzel IDS Nádražní Slavkov u Brna“ se společností ENVI agentura Trunda 

s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc za cenu 21.600,-Kč. 

 

 

4.7. Žádost o pronájem sloupů VO 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se společností VIVO CONNECTION spol. 

s r.o., Nádražní 7, 664 51 Šlapanice na užívání sloupů VO evidovanými pod čísly 002.01.001 – 

002.01.011 za cenu 50 Kč/měsíc/sloup na dobu určitou 1rok s výpovědní lhůtou 1měsíc. 

 

 

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

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

4.9. Věcné břemeno a záměr prodeje pozemku – E.ON – Pod Oborou 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

4.10. Centrum Bonaparte 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 
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4.11. Revitalizace BD Nádražní 1191-1193 – smlouva o dotaci 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy č. S-13091807 o poskytnutí podpory z programu 

Zelená úsporám v předloženém znění.  

 

 

4.12. Petice za výstavbu hřiště pro skateboard 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ Ukládá odboru IR předložit Petici za podporu výstavby sportoviště pro skateboardisty ve 

Slavkově u Brna zastupitelstvu města na vědomí. 

2/ Ukládá odboru IR odpovědět petičnímu výboru v intencích uvedených ve zprávě s tím, že 

město se bude tímto záměrem zabývat po schválení nového územního plánu města. 

3/ Žádá o vyjádření k petici komisi pro sport a volný čas a komisi pro rozvoj města. 

 

 

4.13. Obytná zóna Zlatá Hora – stav infrastruktury 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 
 

 

4.14. Dům pro individuální rekreaci Slavkov u Brna – Doc. MUDr. Táborský 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí.  

 

 

4.15. Zateplení bytové domy Zlatá Hora čp. 1227, 1237 – dodatek smlouvy o dílo 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci: „Zateplení bytové 

domy na sídlišti Zlatá Hora čp. 1227, 1237“ se společností KALÁB – stavební firma, spol. s.r.o., 

Vídeňská 849/15, 639 00 Brno - Štýřice, IČ 494 365 89 v předloženém znění.   
 

 

4.16. Informace k průběhu rekonstrukce koníren a k přípravě expozice „Napoleon-Austerlitz“ 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 
 

 

4.17. Návrh změny vyhlášky města č.1/2011 o místních poplatcích 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit navrženou obecně závaznou vyhlášku, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích.  

 

 

4.18. Směrnice o peticích 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předloženou směrnici Městského úřadu Slavkov u Brna o přijímání, 

vyřizování a evidenci peticí. 
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4.20. Nabídka ohňostroje – Vzpomínkové akce, Silvestr 

 

Usnesení: 

Rada města  

1) dává souhlas ke koupi komponovaného ohňostroje ke Vzpomínkovým akcím od firmy 

THEATRUM PYROBOLI se sídlem Bořetická 11, 628 00 Brno, IČ: 130 449 91, ve variantě 

č. 2 – Hvězdy klasiků, za max. cenu 90.000 Kč včetně DPH. 

2) dává souhlas ke koupi komponovaného silvestrovského ohňostroje od firmy THEATRUM 

PYROBOLI se sídlem Bořetická 11, 628 00 Brno, IČ: 130 449 91, ve variantě č. 1 – Nebe 

plné hvězd, za max. cenu 60.000 Kč včetně DPH. 

 

 

4.21. Pamětní listy města 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 
 

 

4.22. Městský ples 2013 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1) souhlasí s pořádáním 9. městského plesu v prostorách Centra Bonaparte,  

2) souhlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci a schvaluje předložený návrh smlouvy 

o krátkodobém pronájmu s Lenkou Slezákovou se sídlem na Slovákově 391, 68401 Slavkov 

u Brna, IČ 718 000 00, 

3) schvaluje cenu vstupného pro jednu osobu včetně místenky ve výši 125 Kč,  

4) souhlasí s uzavřením smluv na poskytnutí darů na 9. městský ples. 
 

 

4.23. Návrh podmínek pro zapůjčení velkého stanu, přenosného ozvučovacího zařízení a podia 

města 

 

Usnesení: 

Rada města stanoví tyto podmínky poskytování: 

1. souhlasí s půjčováním městského stanu svým příspěvkovým organizacím zdarma, ponechává 

si právo rozhodnout o bezplatném zapůjčení třetím osobám a souhlasí s navrženým ceníkem 

půjčovného, 

2. souhlasí s půjčováním podia města svým příspěvkovým organizacím zdarma a ponechává si 

právo rozhodnout o zapůjčení třetím osobám, 

3. nesouhlasí se zapůjčováním ozvučovací aparatury města.  

 

 

4.24. Zpráva ze zasedání Komise pro sport a volný čas č. 2012/5 a 2012/6 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

4.25. Nákup mzdového SW 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o dodávce programového systému 

Personalistika a mzdy-PERM, verze 3.0, se společností Kvasar, spol. s r.o., se sídlem K Pasekám 

3679, 760 01 Zlín, IČ: 005 691 35. 
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4.26. Plán zimní údržby místních komunikací 2012/2013 

 

Usnesení: 

Rada města vydává v předloženém znění nařízení města, kterým se stanoví příloha nařízení 

města č.   -  Plán zimní údržby místních komunikací  2012/2013. 

 

 

4.27. Rozpočtové opatření TSMS č. 2/2012 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 2/2012 v rámci vlastního rozpočtu. 

 

 

4.28. Žádost o přijetí finančních prostředků projekt Comenius 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí finančních prostředků projektu Partnerství škol Comenius. 

 

 

4.29. Žádost o udělení souhlasu změny k čerpání rezervního fondu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje změnu čerpání rezervního fondu ZŠ Komenského náměstí 495 ve Slavkově u 

Brna ve výši 50.000 Kč, a to na výměnu dveří ve výši 28.000 Kč a zbývající částka 22.000 Kč bude 

použita na zakoupení židlí do školní jídelny. 

 

 

4.30. Zařazení nové položky a úpravy rozpočtu 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje ZŠ Komenského náměstí 495 ve Slavkově u Brna následující rozpočtové 

změny:  

Zařadit novou položku v příjmové části školní jídelna - stravné - režijní náklady Křižanovice ve 

výši 30.000 Kč 

Zvýšit rozpočet příjmové položky stravné - školní jídelna o 300.000 Kč 

Zvýšit rozpočet nákladové položky potraviny školní jídelna o 300.000 Kč 

Zvýšit nákladovou položku školní jídelna - materiál o částku 20.000 Kč  

Zvýšit nákladovou položku školní jídelna - služby o částku 10.000 Kč 

 

Rada města dále schvaluje přesuny v rozpočtu na nákladových položkách v celkové výši  

90.000 Kč: 

 

Snížit náklady na položce DDHM  - základní škola               - 25 000,- Kč 

Snížit náklady na položce materiál - základní škola   - 50 000,- Kč 

Snížit náklady na položce jiné ostatní náklady zákl. škola       -  15 000,- Kč 

Zvýšit náklady na položce oprava a údržba - základní škola  - 50 000,- Kč 

Zvýšit náklady na položce pojištění - základní škola                - 25 000,- Kč 

Zvýšit náklady na položce práce a služby - základní škola  - 15 000,- Kč 

 

 

4.31. Žádost o úpravu rozpočtu  

 

Usnesení: 

Rada města zprávu vrací k dopracování. 
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4.32. Pozvání z velvyslanectví České republiky v Paříži 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s účastí 3 členné delegace na setkání českých a francouzských starostů a 

primátorů partnerských měst dne 22. listopadu 2012 v prostorách ambasády v Paříži ve složení 

Ing. Ivan Charvát – starosta města, Vratislav Malý – člen komise pro zahraniční spolupráci, Ing. 

Barbara Macháčková – referentka pro rozvoj regionu a kultury odboru KT. 
 

 

4.33. Stížnost na provozování golfu v zámeckém parku - odpověď 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí předloženou odpověď a ukládá řediteli ZS-A projednat návrh 

opatření s GIA, a.s., okamžitě je realizovat a pak předložit informaci radě města na její nejbližší 

schůzi. 

 

 

4.34. VAK Vyškov – rozšíření SV 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas uzavřít  se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., sídlem 

Brněnská 13, 682 01 Vyškov, IČO: 494 545 87 smlouvu o umožnění uložení části rozvodné sítě a 

smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, týkající se pozemků města parc. č. 1783/1; 

1783/5; 1783/7; 1783/3; 1785; 4296; 4298; 4170 v k. ú. Slavkov u Brna v souvislosti s uložením 

vodovodního potrubí, odpadu z vodojemu Slavkov II, signalizačního kabelu a přípojky NN pro 

stavbu „Rozšíření SV Vyškov – III. etapa, větev střed“ v předloženém znění. 
 

 

Ostatní: 

 

5.1. Zpráva ze služební cesty do Lipska 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu ze služební cesty místostarosty města Ing. Jiřího Doležela a 

ředitele ZS-A Ing. Aleše Šilhánka do Lipska (SRN). 
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