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Usnesení z 45. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 07.11.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 44. 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 38. schůze RM – 01.08.2012  

4.22.3. z 41. schůze RM – 12.9.2012 

4.18., 4.22., 4.29. z 43. schůze RM – 10.10.2012 

4.2., 4.3., 4.15., 4.25., 4.34. z 44. schůze RM – 24.10.2012 

 vypouští ze sledování: 

4.22. z 24. schůze RM – 07.12.2011 

4.15. z 42. schůze RM – 26.9.2012 

4.20. z 43. schůze RM – 10.10.2012 

 další úkoly trvají. 
 

 

3.1. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 40-43 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1) Přijetí dotace na konání voleb do zastupitelstev krajů ve výši 155.000 Kč a na zajištění 

činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 512.000 Kč. 

2)  

RO č. 40 – Dotace na volby do krajských zastupitelstev 

  Příjmy: 

Zařazení nové položky – Dotace na volby do krajských zastupitelstev 155.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Volby do krajských zastupitelstev 155.000 Kč 

 

RO č. 41 – Dotace – Sociálně-právní ochrana dětí 

Příjmy: 

Navýšení položky – Dotace – sociálně-právní ochrana dětí   512.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 77 – Městský úřad - provoz  512.000 Kč 

 

RO č. 42 – Veřejnoprávní smlouvy 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Veřejnoprávní smlouvy – přestupky - obce   47.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 93 - Rezerva   47.000 Kč 

 

RO č. 43 – Nákup kontejnerů pro sběr BRKO 

Příjmy: 

Navýšení položky č. 31 – Odměna za třídění odpadů EKO-KOM   240.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Nákup kontejnerů pro sběr BRKO   240.000 Kč 

 

 

3.2. Zápis z komise pro rozvoj města 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu z komise pro rozvoj města č. 7 na vědomí. 
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3.3. Centrum Bonaparte 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí.  

 

 

3.4. Ulice Lomená – podnět občanů 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR odpovědět občanům, že akce: „Rekonstrukce ulice Lomená“ je 

navržena v návrhu rozpočtu na rok 2013 a dle finančních možností města bude doporučena 

k realizaci. 

 

 

3.5.  ROP JV obnova zámku 3. etapa 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR a ZS-A dopracovat záměr na stavební úpravy III. etapy obnovy 

zámku včetně expozice v podzemí.   

 

 

3.6. Žádost Bolton Czechia 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nedat souhlas s uzavřením smlouvy o právu 

provést stavbu na pozemcích Města Slavkov u Brna p.č. 5012, 5015, 5016, 2815/1, 2816/9, 

2816/12, 2816/13, 2817/3, 2887/2, 2887/5 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka 

společnosti BOLTON CZECHIA, spol. s r.o., Na Vítězné pláni 4/1719, 140 00 Praha 4, IČ 

155 263 81, k umístění přípojek vody, plynu, kanalizace a elektro NN na těchto pozemcích  pro 

stavbu „Skladový areál Slavkov u Brna, parcel.č. 3047/2 3047/4“  v předloženém znění. 

 

 

3.7. Obytná zóna Zlatá Hora 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 
 

 

3.8. Plynofikace ul. Zámecká 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR, v případě doručení stanoviska společnosti JMP Net, s.r.o. 

k zpracované projektové dokumentaci, kde bude deklarován nezájem o výkup plánovaného 

plynového zařízení (plynového řadu vč. přípojek k RD) v ul. Zámecká ve Slavkově u Brna, 

oslovit vlastníky RD písemnou výzvou o potvrzení aktuálního zájmu o plynofikace ulice 

s podmínkou, že realizace akce proběhne pouze v případě zájmu o připojení min. 80% vlastníků 

RD. 

 

 

3.9. Obnova chodníků v ulici Malinovského – návrh dodatku č. 2 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 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 návrhu. 
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3.10. Martina Kořínková – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna p.č. 2056/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka paní Martiny Kořínkové 

k umístění zpevněné odstavné plochy pro osobní vozidlo na tomto pozemku v max. rozsahu 6 x 8 

m, v předloženém znění. 

 

 

3.11. Tomáš Tvrdoň – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna p.č. 1780/37 a 1780/38 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Tomáše 

Tvrdoně k umístění kanalizační, vodovodní přípojky, sdělovacího vedení a síťového vedení NN 

v předloženém znění. 

 

 

3.12. VAK Vyškov – rozšíření SV 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1. ruší  usnesení 44. RM ze dne 24.10.2012 k bodu č. 4.34.; 

2. 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; 1783/2; 1785; 1784/298; 4296; 4298; 4299 a 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 upraveném znění. 

 

 

3.13. GIA – dodatek NS 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 20.06.2001 s GOLF 

INVEST AUSTERLITZ, a.s., se sídlem Slavkov u Brna, Na golfovém hřišti 1020, IČ: 634 952 01 

v předloženém znění. 

 

 

3.14. Záměr směny pozemků – MIRROR Development 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru směny části pozemku parc. č. 2690/1 ostatní 

plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 5.769 m
2
 z vlastnictví města a postupuje 

záměr zastupitelstvu města. 

 

 

3.15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2690/193 – Chlupovi 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 2690/193 ostatní 

plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 132 m
2
 z vlastnictví města. 
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3.16. Věcné břemeno – E.ON – 3 BD M plus 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas: 

1. k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 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 25733591 na pozemku parc. č. 1804 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov – 

přeložka kabel NN M plus 3x BD“) v předloženém znění; 

2. k zavření smlouvy o právu provést stavbu 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 25733591 na pozemku parc. č. 1804 v k. 

ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov – přeložka kabel NN M plus 3x BD“) 

v předloženém znění. 
 

 

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

 

Usnesení: 

Rada města: 

1. dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

IČ 28085400 zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, IČ 25733591 na pozemcích parc. č. 1090/1 a 1238/1 v k. ú. Slavkov u Brna 

(stavba s názvem „Slavkov, st. úprava TS Pod Oborou“) v předloženém znění; 

2. souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č.1238/1 ostatní plocha v k.ú. 

Slavkov u Brna o výměře cca 16 m
2
, určené k zastavění trafostanicí, z vlastnictví města. 

 

 

3.18. Style Cafe – nájem pozemku 

 

Usnesení: 

Rada města 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 

08.11.2012 do 06.12.2012 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. 

 

 

3.19. Pronájem zahrádky Polní č. 35 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní Eliškou Vrbovou na pronájem 

části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m
2
 (zahrádka č. 

35) s ročním nájemným ve výši 112,-Kč. 

 

 

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

 

Usnesení: 

1) Rada města bere informaci na vědomí. 

2) Rada města ukládá odboru IR neprodleně projednat na ÚRR JV způsob realizace a 

možnost proplacení případných víceprací formou způsobilých výdajů (audiovizuální 

technika, odvodnění nádvoří, vodící lišty). 
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3.21. Žádost o prominutí penále – pan Svoboda Jiří 

 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje panu Svobodovi Jiřímu o prominutí penále a trvá na uhrazení dlužné 

částky v souladu s uzavřenou dohodou o splátkovém kalendáři ze dne 16.10.2012. 

 

 

3.22. Prodej bytu Věra Tichomirová 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej bytové jednotky 1158/7 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 1158/7, paní Věře Tichomirové za 

celkovou kupní cenu 668.233 Kč za podmínky úhrady ve dvou splátkách. První splátka ve výši 

400.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Druhá splátka bude uhrazena do 5-ti 

let a bude navýšena o 25% z dlužné částky. 

 

 

3.23. Ukončení nájmu s firmou Conwin, s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 31/324 na poliklinice ve 

Slavkově u Brna s firmou Conwin s.r.o. se sídlem Sušilova 461, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 

277 202 68 zastoupenou jednatelkou Ing. Markétou Mečířovou. Smlouva na pronájem místnosti 

č. 2.06 o výměře 20,20 m
2
 bude ukončena dohodou k datu 30.11.2012. 

 

 

3.24. Slevy nájemného 

 

Usnesení: 

1. Rada města schvaluje poskytnutí slev nájemného v bytech umístěných v níže uvedených 

nemovitostech následovně: 

Lokalita nezatepleno sleva za okna 

Fügnerova 109, 110 10% 10% 

Bučovická 187 10% 10% 

Palackého nám. 123 10% 5% 

Úzká 643 10% 10% 

 

2. Slevy se netýkají nájemních smluv uzavřených na dobu určitou. 

3. Slevy budou uplatněny při zvýšení nájemného. 

 

 

3.25. Stanovení ceny bytu 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovení ceny uvolněného bytu č. 8, 

Sídliště Nádražní 1156, Slavkov u Brna, spolu s ideální částí pozemku, na minimálně 900.000 Kč. 

Jedná se o byt 1 + 1 o celkové ploše včetně sklepa 47,34 m
2
. 

 

 

3.26. Péče o zeleň ve městě 

 

Usnesení: 

Rada města bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 

 

 

 

 



6 

 

3.27. Záznam z jednání komise MPZ č. 5/2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zápis z komise pro regeneraci městské památkové zóny Slavkov u 

Brna č. 5/2012. 

 

 

3.28. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro Domov sv. Josefa v Žirči-

Dvoře Králové, střediska oblastní charity Červený Kostelec 

 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec, IČ 

486 238 14 pro její středisko Domov sv. Josefa v Žirči - Dvoře Králové. 

 

 

3.29. Poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2013 

 

Usnesení: 

1. Rada města ukládá FO zapracovat do rozpočtu města na rok 2013 následující částky: 

    

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín  

- Charitní pečovatelská služba Slavkov u Brna   420.000,- Kč  

- Charitní centrum denních služeb           105.000,- Kč 

- Charitní poradna       110.000,- Kč 

 

Rodinná pohoda o.s. Vyškov  

- Centrum denních služeb – Pohoda Slavkov u Brna  77.000,- Kč 

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                    30.000,- Kč 

- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP          20.000,-Kč 

- Odlehčovací služby       25.000,- Kč 

- Raná péče       15.000,- Kč 

 

2. Rada města souhlasí s uzavřením dohod o poskytnutí dotací na rok 2013 s poskytovateli 

sociálních služeb - Diecézní charitou Brno - Oblastní charitou Hodonín a Rodinnou pohodou, 

o.s. Vyškov ve výši částek rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na rok 2013. 

 

 

3.30. Zápis ze zasedání komise kulturní č. 5/2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí, 

 

 

3.31. Zasedání komise pro zahraniční vztahy 4/2012 

 

Usnesení: 

Rada města 

1) bere zprávu na vědomí; 

2) ukládá odboru KT zasílat zápisy ze zasedání Komise pro zahraniční vztahy ZS-A. 

 

 

3.32. Vzpomínkové akce – návrh smlouvy, organizace akce 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 
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3.33. Nabídka instalace multimediální obrazovky Samsung 

 

Usnesení: 

Rada města neakceptuje předloženou nabídku od p. Davida Kota na instalaci multimediální 

obrazovky v prostorách městského úřadu. 

 

 

3.34. Pamětní listy města 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s výrobou nových pamětních listů města dle návrhu č. 2. 

 

        

3.35. VPS – MP – odchyt psů 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Městské 

policie Slavkov u Brna s obcí Hrušky. 

 

 

3.36. Žádost o úpravu rozpočtu 

 

Usnesení: 

1. Rada města schvaluje úpravu odpisového plánu příspěvkové organizace ZS-A pro rok 2012 

v předloženém znění dle důvodové zprávy. 

2. Rada města povoluje čerpání fondu FRIM na odpisy vytvořené z odpisu expozice „Virtuální 

bitva“ – hardwaru ve výši 544.418 Kč. 

3. Rada města schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace ZS-A tak, že dojde 

k navýšení příjmů v položce čerpání fondů (FRIM) o částku 544.418 Kč, o tutéž částku 

544.418 Kč se navýší výdaje v položce odpisů. 

 

 

3.37. Plnění úkolu 4.33. ze 44. RM konané dne 24.10.2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere uvedené na vědomí. 

 

 

3.38. Žádost o schválení příjmu darů 

 

Usnesení: 

1) Rada města schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace, přijetí daru a to dvou kusů policových skříní. 

2) Rada města schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace, přijetí finančního daru ve výši 5.000,-Kč na nákup vybavení a 

hraček pro děti. 

 

 

3.39. Žádost o dofinancování energií 

 

Usnesení: 

1. Rada města bere zprávu na vědomí. 

2. Rada města ukládá finančnímu odboru řešit dofinancování energií MŠ Zvídálek, Komenského 

náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace. 
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3.40. Vyřazení majetku ve správě 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace vyřazení počítače z majetku školy. 

 

 

3.41. Přesuny v položkách rozpočtu 2012 

 

Usnesení: 

Rada města zprávu odkládá. 

 

 

 

3.42. Žádost o schválení příjmu finančního daru 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí finančního daru Základní škole Komenského náměstí 495 ve Slavkově u 

Brna ve výši 35.000 Kč od firmy Visko Teepak s.r.o. Brno. 

 

 

3.43. Žádost o udělení souhlasu k čerpání rezervního fondu 

 

Usnesení: 

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

ve výši 24.000 Kč na opravu střechy. 

 

 

3.44. Žádost o příspěvek na 2. etapu revitalizace přírodní zahrady KMŠ Karolínka 

 

Usnesení: 

Rada města předkládá žádost k vyjádření finančnímu odboru. 

 

 

3.45. Zpráva o kontrolování kouření studentů v okolí slavkovských škol - doplnění 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí. 

 

 

3.46. M plus, s.r.o. - smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna  p.č. 1804 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka M plus, s.r.o., 28. pluku 

9/624, 101 00 Praha 10, IČ: 26228921 k umístění vodovodu, kanalizace, komunikace a sjezdu 

z MK. 

 

 

3.47. Věcné břemeno-JMP Net-SKR stav 

 

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.1494/4 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Rodinné domy a 

infrastruktura Slavkov u Brna – lokalita Pod Oborou – stavba plynovodu NTL včetně 

přípojek“) v předloženém znění. 
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3.48. Zateplení bytové domy Zlatá Hora čp. 1227, 1237- dodatek smlouvy o dílo-oprava 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ ruší své usnesení ze 44. schůze konané dne 24.10.2012 bod 4.15. 

2/ dává souhlas k uzavření opraveného 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.   

 

 

3.49. Vyjádření k „Územní studii silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna“ 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s předloženou Územní studií silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna. 
 

 

 

Ostatní: 

 

4.1.       Doplnění SPOZ 

 

Usnesení: 

Rada města jmenuje členkami SPOZ pí Jitku Florianovou, pí Jarmilu Kalábovou, pí Elenu 

Knotkovou a Mgr. Hanu Červinkovou. 
 

 

4.2.        Výstavba SPAR 

 

Starosta města informoval členy rady města o zahájení výstavby prodejny SPAR. 
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