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Usnesení z 46. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 19.11.2012 v 16:30 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 45. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

4.22.2., 5.7. z 41. schůze RM – 12.9.2012 

4.2., 4.14. z 43. schůze RM – 10.10.2012 

4.6., 4.12.2., 4.31., 4.33. z 44. schůze RM – 24.10.2012 

3.4., 3.10., 3.11., 3.12.2., 3.13., 3.15., 3.17.2., 3.18., 3.19., 3.39. z 45. schůze RM – 7.11.2012 

 vypouští ze sledování: 

4.37. z 29. schůze RM – 06.03.2012 

3.23. z XXI. schůze MRM – 13.6.2012 

 převádí do úkolů trvalých a dlouhodobých 

3.1.2. z 38. schůze RM – 01.08.2012 

 další úkoly trvají 
 

 

3.1. Zpráva o činnosti komise pro sport a volný čas v roce 2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu o činnosti komise pro sport a volný čas na vědomí.  

 

 

3.2. Zpráva o činnosti komise kulturní 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu o činnosti kulturní komise na vědomí.  

 

 

4.3. Dofinancování energií MŠ Zvídálek a RO č. 45 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

RO č. 45 – Dofinancování energií MŠ Zvídálek 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 17 – MŠ Zvídálek   150.000 Kč 

Snížení položky č. 18 – ZŠ Komenského   75.000 Kč 

Snížení položky č. 22 – Rezerva – provoz ZŠ Komenského a MŠ Zvídálek  50.000 Kč 

Snížení položky č. 29 – Napoleonská společnost – poplatek   25.000 Kč 

 

 

4.4. Fixace úrokové sazby – úvěr MŠ 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí s nabídkou Komerční banky, a. s. s fixací úrokové sazby úvěru mateřská 

škola. 

 

 

4.5. Vyjádření k žádosti KMŠ Karolínka 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí odpověď Křesťanské mateřské škole Karolínka. 
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4.6. Přidělení uvolněných bytů 

 

Usnesení: 

1. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, Zlatá Hora 1237 s manžely 

Ilonou a Františkem Laštůvkovými. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok 

a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m
2
. Podmínkou je úhrada dlužného nájemného 

s příslušenstvím v celkové výši 141.445 Kč před podpisem nájemní smlouvy. 

Oprava bytu bude provedena na vlastní náklady s možností kompenzace v nájmu. 

Jako náhradníka na přidělení tohoto bytu rada města schvaluje manžele Jiřího a Marii 

Grusovi. 

 

2. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Zlatá Hora 1227 s paní 

Kateřinou Mesárožovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné 

stanoveno ve výši 60 Kč/m
2
. Podmínkou je úhrada dlužného nájemného s příslušenstvím 

v celkové výši 16.570 Kč před podpisem nájemní smlouvy. 

Dále rada města schvaluje níže uvedené pořadí na přidělení tohoto obecního bytu. 

 

II. Jana Valentová,  

III. Petra a Stanislav Zaoralovi,  

IV. Alena Lattenbergová,  

V. Vlasta Hošková,  

VI. Renata Hejdůšková. 
 

 

4.7. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou 

se sídlem Ostrava Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ 703 00, IČ: 476 722 34 na pronájem 

kancelářské místnosti č. 2.05 o výměře 15,75 m
2
 za nájemné 900 Kč/m

2
/rok. 

Uzavření nájemní smlouvy je důsledkem fúze s právním nástupcem zaniklé Zdravotní 

pojišťovny METAL-ALIANCE.  

 

 

4.8. Žádost o pronájem dalších nebytových prostor – II. zpráva 

 

Usnesení: 

1. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem suterénní místnosti č. 009 

v administrativní budově na Koláčkově nám. 727, 684 01 Slavkov u Brna, o výměře 33,40 m
2
 

za nájemné ve výši 660 Kč /m
2
/rok, s Mgr. Hanou Charvátovou a Ing. Sylvií Reichlovou. 

2. Rada města schvaluje umořování nákladů ve výši 57.896,16 Kč včetně DPH Mgr. Haně 

Charvátové a Ing. Sylvii Reichlové, účelně vynaložených na opravu pronajatých nebytových 

prostor - suterénní místnosti č. 009 v administrativní budově na Koláčkově nám. 727, 684 01 

Slavkov u Brna, o výměře 33,40 m
2
 . 

 

 

4.9. Žádost o splátkový kalendář a prominutí penále – pan Štefan Bronislav 

 

Usnesení: 

1. Rada města schvaluje uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku bez penále panu 

Bronislavu Štefanovi s tím, že v případě porušení splátkového kalendáře nebo řádné platby 

nájemného se přistoupí k okamžité výpovědi nájmu. 

2. Podmínkou uzavření splátkového kalendáře je uzavření nové nájemní smlouvy na dobu 

určitou 1 rok za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m
2
. 
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4.10. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – pan Khůl Tomáš 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.11.2011 k bytu č. 4, 

Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Tomášem Khůlem, obsahujícím 

prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.11.2013 za smluvní nájemné ve výši 60 

Kč/m
2
.                                                                                                                   

 

 

4.11. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Bc. Kolář a Mgr. Malčíková 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.12.2011 k bytu č. 5, 

Sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna, uzavřené s Bc. Pavlem Kolářem a Mgr. Janou 

Malčíkovou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31.12.2015 za 

smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m
2
 

 

 

4.12. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – paní Chumchálová Věra 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě ze dne 23.11.2011 k bytu č. 7, 

Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Věrou Chumchálovou, obsahujícím 

prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.11.2015 za smluvní nájemné ve výši 60 

Kč/m
2
. 

 

 

4.13. Zpráva o situaci pana Stanislava Čermáka 

 

Usnesení: 

Rada města bere po projednání zprávu o situaci pana Stanislava Čermáka na vědomí. 
 

 

4.14. ROP JV Obnova zámku 3.etapa – návrh na zahájení VZ na DSP 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ ukládá odboru IR zadat vypracování stavebně technického posudku a dokumentaci 

skutečného provedení konstrukcí určených pro realizaci projektu: „Zpřístupnění valů a 

podzemí zámku Slavkov u Brna“ Ing. arch. Liboru Vlčkovi, IČ: 114 738 86 za cenu do 90.000 Kč 

bez DPH. 

2/ souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na zajištění projektové dokumentace pro stavební 

povolení na akci: „Zpřístupnění valů a podzemí zámku Slavkov u Brna“ dle předloženého 

návrhu výzvy k podání nabídek a níže uvedených podmínek. 

 

Návrh okruhu zájemců k oslovení podání nabídky: 

1/ Ing. arch. Libor Vlček, IČ: 114 738 86 

2/ P.P. Architects s.r.o., IČ: 276 897 78 

3/ Ing. arch. Ivan Vašek, IČ: 121 455 13 

 

Návrh hodnocení nabídek: 

- dle nejnižší nabídkové ceny. 

 

Návrh složení hodnotící komise: 

Člen:   Ing. Jiří Doležel, Ing. Aleš Šilhánek, Ing. Petr Lokaj 

Náhradníci: Ing. Jiří Tesák, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Petr Janek. 
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4.15. Pronájem pozemku ZH – manželé Jandlovi dílo 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy o pronájmu  pozemku parc. č. 3750/81 

orná půda  v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 171 m
2
 s manželi Ing. Ivanem a Janou Jandlovými, 

s ročním nájemným ve výši 240,-Kč. Nájemní smlouva bude respektovat podmínky vyjádření 

společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 31.8.2012. 

 

 

4.16. Záměr prodeje pozemku – GIA, a.s. 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 3122/26 ostatní plocha v 

 k.ú. Slavkov u Brna o výměře 258 m
2
 z vlastnictví města. 

 

 

4.17. Žádost o podporu dokumentárního filmu natáčeného i ve Slavkově 

 

Usnesení: 

Rada města nevyhovuje žádosti Divadelního spolku Historia, nám. Spojenců 10, 796 01 

Prostějov o poskytnutí finančního příspěvku. 

 

 

4.1. Návrh rozpočtu TSMS 

 

Usnesení: 

Rada města za účasti ředitele TSMS projednala návrh rozpočtu této PO pro rok 2013. 

 

 

4.2. Návrh rozpočtu ZS-A  

 

Usnesení: 

Rada města za účasti ředitele ZS-A projednala návrh rozpočtu této PO pro rok 2013. 

 

 

4.18. Folk a country na zámku 2013 

 

Usnesení: 

Rada města vrací zprávu k dopracování. 

 

 

4.19. Slavkovské divadelní dny 2013 

 

Usnesení: 

Rada města  

1) bere na vědomí informaci o pořádání Slavkovských divadelních dnů, 

2) souhlasí se zajištěním pronájmu sálu na náklady města ve společenském domě Bonaparte na 

akci Slavkovské divadelní dny. 

 

 

4.20. Návrh na podání žádosti o grant na Visegradský fond 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s podáním žádosti o grant na Visegradský fond.  

 

4.21. Zasedání kulturní komise 6/2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí.  
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4.22. Využití SC Bonaparte 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá MěÚ zprávu dopracovat. 

 

 

4.23. Rozšíření smlouvy o pronájmu IS VERA 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 5 ke Smlouvě číslo SWRp/07/38 ze dne 

10.12.2007 o pronájmu IS Radnice VERA se společností VERA, spol. s r. o. se sídlem Praha 6 - 

Vokovice, Lužná 2, IČ: 625 879 78. 

 

 

4.24. Žádost o úpravu rozpočtu 

 

Usnesení: 

Rada města vrací zprávu k dopracování. 

 

 

4.25. Úprava ceníku služeb poskytovaných ZS-A 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

4.26. Provoz zámku, městské knihovny a kina na přelomu roku 2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere předloženou zprávu na vědomí. 
 

 

4.27. Uzavření provozu mateřské školy 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí uzavření provozu Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 

495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace v době vánočních prázdnin od 27.12.2012 do 

2.1.2013. 

 

 

4.28. Žádost o schválení příjmu darů 

 

Usnesení: 

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 ze třídy Broučci. 

 

 

4.29. Le Sucre-nájem pozemku 

 

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 

20.11.2012 do 18.12.2012 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. 
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Ostatní: 

 

5.1.      Elektrická energie 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá ředitelům PO předložit na odbor BTH tabulku spotřeby elektrické energie 

dle odběrných míst za rok 2011 s uvedením sazby a informaci o smluvních podmínkách se 

stávajícími dodavateli elektrické energie. 
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