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Usnesení z 47. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 05.12.2012 v 17:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 46. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

4.19. z 32. schůze RM – 25.04.2012 

4.11.4. z 38. schůze RM – 01.08.2012  

4.12., 5.9. z 41. schůze RM – 12.9.2012 

3.1.2., 4.29., 4.30.3. z 42. schůze RM – 26.9.2012 

4.16.1., 4.17.2., 4.27., 4.31. z 43. schůze RM – 10.10.2012 

4.4., 4.7., 4.11., 4.20.1., 4.20.2. z 44. schůze RM – 24.10.2012 

3.5., 3.9., 3.16.1., 3.16.2., 3.20.2., 3.23., 3.29.1., 3.44., 3.47., 3.48.2. z 45. schůze RM – 7.11.2012 

2.1.1., 2.1.2., 2.3.1. z XXV. schůze MRM – 14.11.2012 

4.6.1., 4.6.2., 4.12., 4.14.2., 4.16., 4.18., 4.20., 4.22., 4.23., 4.24., 4.29. z 46. schůze RM – 19.11.2012 

 vypouští ze sledování: 

4.7. z 43. schůze RM – 10.10.2012 

 další úkoly trvají. 
 

 

3.1. Průběžné plnění programu rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2012 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí průběžné plnění programu rozvoje 

města na rok 2012 v předloženém znění. 

 

 

3.2. Návrh rozpočtu pro rok 2013 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočet města pro rok 2013 

v předloženém znění. 

 

 

3.3. Návrh plánu VHČ pro rok 2013 

 

Usnesení: 

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh plánu vedlejší hospodářské 

činnosti pro rok 2013 v předloženém znění. 

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prioritní čerpání finančních prostředků 

pro rok 2013 z fondu Bydlení a z fondu BTH na akci rekonstrukce střechy na Domě 

s pečovatelskou službou a na rekonstrukci kotelny na budově Palackého nám. 65. 

 

 

3.4. Rozpočtový výhled na období 2013-2016 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Rozpočtový výhled města Slavkov u 

Brna na období 2013-2016 v předloženém znění. 
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4.1. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 46-50 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 

1) Přijetí dotace na konání odbornou činnost lesního hospodáře ve výši 57.684 Kč, na 

meliorační dřeviny ve výši 78.872 Kč a z programu Zelená úsporám ve výši 631.461 Kč. 

2)  

RO č. 46 – Dotace – Lesní hospodář 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Dotace – Lesní hospodář 79.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Lesní hospodář 79.000 Kč 

 

RO č. 47 – Dotace – Meliorační dřeviny 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Dotace – Meliorační dřeviny   64.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Meliorační dřeviny  64.000 Kč 

 

RO č. 48 – Dar – Klub důchodců 

Příjmy: 

Navýšení položky č. 29 – Sponzorské dary a příspěvky   15.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení položky č. 66 – Klub důchodců   15.000 Kč 

 

RO č. 49 – Dar Lohmann&Rauscher 

Příjmy: 

Navýšení položky č. 29 – Sponzorské dary a příspěvky   300.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Převod do FRR – dar Lohmann&Rauscher   300.000 Kč 

 

RO č. 50 – Dotace – Zelená úsporám – Nádražní 1191-93 

Příjmy: 

Zařazení nové položky – Dotace Zelená úsporám – Nádražní 1191-93   631.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové položky – Převod do fondu Bydlení – Nádražní 1191-93   631.000 Kč 

 

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností BK TRADE, a. s., Kroupova 

102a, 625 00 Brno, IČ 277 252 94, kterou město přijme dar ve výši 15.000,-Kč. 

 

 

4.2. Pravidla pro dotace a granty 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Pravidla pro dotace a granty z odvodů 

z loterií a jiných podobných her v předloženém znění. 

 

 

4.3. Dodatek ke Smlouvě o úvěru 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dodatek ke Smlouvě o úvěru s 

Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 453 170 54 v předloženém 

znění. 
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4.5. SK fotbal – mimořádná splátka 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření předložené dohody o mimořádné 

splátce kupní ceny se Sportovním klubem - SK Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, 

Kaunicova 1442, IČ: 426 604 67 za podmínky řádného vyúčtování příspěvku v roce 2012 dle 

platné smlouvy. 

 

 

4.6. Česká spořitelna – prodloužení nájemní smlouvy 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově 

Palackého nám. 123, Slavkov u Brna, s Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova  1929/62, 

PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 452 447 82, o 5 let s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude 

stanoveno na 1.000 Kč/m
2
/rok za kancelářské plochy a 530 Kč/m

2
/rok za ostatní plochy. 

 

 

4.7. Poliklinika – služba provoz výtahu 

 

Usnesení: 

1) Rada města schvaluje osvobození od platby za užívání výtahu Zdravotnické záchranné 

službě Jihomoravského kraje, p.o., nám.28.října 23, 602 00 Brno, IČ: 003 462 92. 

2) Rada města neschvaluje osvobození od platby za užívání výtahu firmě SANITA Vyškov 

s.r.o., Pod Újezdem 1, 682 01 Vyškov, IČ: 607 340 01.  

 

 

4.8. Snížení nájemného na rok 2013 – Policie České republiky 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá funkcionářům města projednat se zástupci PČR snížení nájemného na 50 % 

pro rok 2013 s tím, že zbývající částka bude použita na zvelebení služebny. 

 

 

4.9. Omezení provozu na místní komunikaci ulice Nerudova, petice občanů 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu na vědomí. 

 

 

4.10. Plánovací smlouva pí Stackeová 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření předložené plánovací smlouvy s 

Barborou Stackeovou, trvalý pobyt Zlatá Hora 1245, Slavkov u Brna. 

 

 

4.11. ROP JV-Obnova zámku- výběr dodavatele 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ Rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci: 

„Zpřístupnění valů a podzemí zámku Slavkov u Brna – Austerlitz“ byla předložena Ing. arch. 

Milošem Klementem, IČ: 151 88 736. 

2/ Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s panem Ing. arch. Milošem Klementem, IČ: 151 88 736 

na akci: „Zpřístupnění valů a podzemí zámku Slavkov u Brna – Austerlitz“ za podmínky 

schválení financování. 

3/ Ukládá odboru IR a FO předložit radě města návrh záměru a financování podmínek 

uvedených v návrhu smlouvy o dílo. 
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4.12. 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 zpevněného sjezdu k rodinnému domu na ul. Zlatá Hora. 

 

 

4.13. Věcné břemeno a právo stavby – E.ON – pí Živníčková 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas: 

1. k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 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. 283/1 a 285 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov, kabel 

NN Živníčková parc.č.263/1“) 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 28085400 zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., 

F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591 na pozemcích parc. č. 283/1  a 

285 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN Živníčková parc.č.263/1“) 

v předloženém znění.  
 

 

4.14. Věcné břemeno – křížová cesta 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 

3346/2; 3462; 3425/3; 3391/1; 4093; 4094; 3397 a 3398 v k. ú. Slavkov u Brna s Římskokatolickou 

farností Slavkov u Brna, sídlem Malinovského 2, Slavkov u Brna v předloženém znění.  

 

 

4.15. Záměr prodeje pozemku – p. Machara 

 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 5173 orná půda o 

výměře 197 m
2
 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města a postupuje záměr zastupitelstvu 

města. 

 

 

4.16. Zelnice – převody infrastruktury – dodatek 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření předloženého dodatku č. 1. ke 

smlouvě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury se společností KALÁB-stavební 

firma, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 849/15, Brno, PSČ 639 00, IČ: 494 365 89. 

 

 

4.17. Žádost o parkovací stání – MUDr. Hroza 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s výstavbou 1 parkovacího stání dle žádosti pana MUDr. Martina Hrozy a 

ukládá odboru IR předložit návrh plánovací smlouvy řešící podmínky výstavby dle vyjádření 

odboru IR uvedeného ve zprávě. 
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4.18. Žádost o parkovací stání – SVBJ Nádražní 1127 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s výstavbou 5 parkovacích stání dle žádosti Společenství vlastníků jednotek 

domu čp. 1127, Nádražní 1127, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 262 588 03 a ukládá odboru IR 

předložit návrh plánovací smlouvy řešící podmínky výstavby dle vyjádření odboru IR 

uvedeného ve zprávě. 

 

4.19. Prodej pozemku – E.ON – Pod Oborou 

 

Usnesení: 

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

smlouvě o prodeji části pozemku parc.č.1238/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 16,2 m
2
 

zastavěné budoucí trafostanicí s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, IČ: 280 854 00 v předloženém znění se zapracováním předkupního práva pro město. 

 

 

4.20. Prodej části pozemku parc.č. 2690/193 – Chlupovi 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 

2690/193 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 132 m
2
 z vlastnictví města 

do vlastnictví manželů Bronislava a Veroniky Chlupových. Kupní cenu ve výši 500,-Kč/m
2
 a 

náklady spojené s prodejem (geometrický plán a správní poplatek za podání návrhu na vklad do 

KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. 

 

4.21. Manželé Mezerovi – smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

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

Brna  p.č. 1341 a 1252 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Šárky Mezerové a 

Pavla Mezery k umístění zpevněného sjezdu k rodinnému domu na ul. Jiráskova a přeložení NN 

na ul. Příční. 

 

 

4.22. Kaláb – stavební firma, spol. 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. 446 a 757 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka společnost Kaláb  - 

stavební firma, spol. s r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno k připojení místních komunikací 

označených jako A1 a J na ulici Slovákovu. 

 

 

4.23. MIRROR Development – návrh dalšího postupu 

 

Usnesení: 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k : 

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací č. PM 52340/2009-ZSM/V, 

uzavřené mezi Povodí Moravy, s.p. a městem Slavkov u Brna v předloženém znění, 

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o účasti na Programu 129120 č. PM 52327/2009-ZSM/V, 

uzavřené mezi ČR-ministerstvem zemědělství, Povodí Moravy s.p. a městem Slavkov u Brna 

v předloženém znění. 

3. převzetí postavení města jako stavebníka ve věci zajištění stavebního povolení infrastruktury 

k výstavbě administrativní budovy společnosti MIRROR Development na pozemcích parc.č. 

347/2 a 347/8 v k.ú. Slavkov u Brna za podmínky předchozího zajištění kladného stanoviska 

Povodí Moravy a dotčených orgánů státní správy k celému projektovému záměru společností 

MIRROR Development. 
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4.24. Žádost občanů ulice Pod Oborou 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR odpovědět občanům na ulici Pod Oborou v souladu s vyjádřením 

odboru IR.  
 

 

4.25. Protihluková stěna – kontrolní měření 

 

Usnesení  

Rada města bere zprávu na vědomí. 
 

 

4.26. Petice za výstavbu hřiště pro skateboard 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ Ukládá odboru IR předložit zastupitelstvu města Petici za podporu výstavby sportoviště pro 

skateboardisty ve Slavkově u Brna zastupitelstvu města na vědomí s doplněním alternativních 

lokalit. 

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 a vyzvat 

petiční výbor k předložení návrhu prostorového vybavení skateparku. 

 

 

4.28. Folk a country na zámku 2013 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s pořádáním Folk a country na zámku dne 31. 5. 2013 v rámci akce Dny 

Slavkova a Svatourbanských hodů v předložené variantě programu. 

 

 

4.29. Prodloužení servisní smlouvy XEROX 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předloženého Doplňku servisní smlouvy na kopírovací zařízení 

WC5225 výr. č. 3315773066 a výr. č. 3315771624  s firmou SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 62, 

636 00 Brno, IČ: 255 83 735. 
 

 

4.30. Stížnost na pořádání diskoték ve společenském domě Bonaparte a nonstop provoz herny na 

ulici Husova 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá starostovi města zajistit ve věci předložené stížnosti postup podle obecně 

závazné vyhlášky města č. 5/2004 
 

 

4.31. Kronika města 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere na vědomí předloženou zprávu a jmenuje kronikářkou města paní Mgr. 

Martu Urbánkovou, Slavkov u Brna, s platností od 1.1.2013. 

2) Rada města potvrzuje ukončení funkce kronikáře města Mgr. Jiřího Blažka a žádá ho o 

předání kompletních podkladů kroniky radě města k datu 31.12.2012. 
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4.32. Úprava ceníku služeb poskytovaných ZS-A 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

4.33. Žádost o úpravu rozpočtu ZS-A 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

 

4.34. Prodej židliček 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje ZŠ Komenského Slavkov u Brna prodej 20 ks nepotřebných dětských židliček 

v ceně 100 Kč za kus Agentuře BLANUS z Rousínova. 

 

 

4.35. Udělení ředitelského volna 

 

Usnesení: 

Rada města bere udělení volna pro žáky dne 11.12.2012 na vědomí. 

 

 

4.36. 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 Štěňátka. 

 

 

4.37. Uzavření provozu mateřské školy 

 

Usnesení: 

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

495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace dne 11.12.2012. 

 

 

4.38. Přesuny v položkách rozpočtu 2012 

 

Usnesení: 

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

příspěvková organizace, přesuny v jednotlivých položkách rozpočtu 2012. 

 

 

4.39. Žádost o svolení k udělení ředitelského volna 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí udělení ředitelského volna dne 11.12.2012. 

 

 

4.40. Plnění úkolů ředitelky DDM Slavkov – dětské hřiště před DDM 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí splnění úkolů ředitelky DDM z 32. schůze RM ze dne 25. 4. 2012. 
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4.41. Uzavření provozu Domu dětí a mládeže 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí uzavření provozu Domu dětí a mládeže ve Slavkově u Brna, 

Komenského nám. 495, příspěvková organizace, dne 11.12.2012. 

 

 

4.42. Návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení za 2. pololetí 2012 

 

Usnesení: 

Rada města projednala návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem 

Slavkov u Brna za 2. pololetí 2012 a s výší navrhovaných odměn souhlasí. 

 

 

4.43. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu na vědomí a: 

 považovat za splněné body: 

2.6. z 11. mimořádného zasedání ZM - 23.11.2009 

4.3.1., 4.3.2., 4.13.1., 4.13.2. z VI. řádného zasedání ZM – 19.3.2012 

2.2.4., 2.3.2. z 8. mimořádného zasedání ZM – 13.8.2012 

4.8., 4.11., 4.12., 4.17. z VIII. řádného zasedání ZM – 24.9.2012 

 bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 

 

 

4.44. Program IX. řádného zasedání zastupitelstva města 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje program IX. řádného zasedání zastupitelstva 

města v doplněném znění. 

 

 

4.45. Žádost o sníženou sazbu nájmu 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se zvýhodněným nájemným v SC Bonaparte pro konání plesu Nadačního 

fondu STUDENT při ISŠ Slavkov u Brna dne 8.2.2013. 

 

 

4.46. Rozpočtové opatření č. 51 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 51: 

RO č. 51 – Mobiliář ul. Malinovského 

Výdaje: 

Snížení položky č. 58 – Spoluúčast k dotaci fasády zámku  120.000 Kč 

Navýšení položky č. 62 – Ostatní činnost místní správy  120.000 Kč 

 

 

4.47. Plnění úkolu 2.2. z XXVI. MRM - kontrola plnění smlouvy s SKR stav 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere zprávu na vědomí a konstatuje, že kontrolou bylo zjištěno, že většina 

mobiliáře nebyla doposud vyrobena. 

2) Rada města ukládá řediteli ZS-A za spolupráce právníka města předložit návrh dalšího 

postupu.        T: 11.12.2012 

3) Rada města ukládá starostovi města bezodkladně dojednat fyzickou kontrolu vyrobeného 

mobiliáře členy rady nejpozději do 11.12.2012.        
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4.48. Zpráva o činnosti MP za rok 2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere zprávu o činnosti MP na vědomí a předkládá ji zastupitelstvu města. 

 

 

4.49. Hudební nadace OSA – přijetí příspěvku 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Hudební 

nadací OSA, se sídlem Praha 6, Čs. armády 20, IČ: 638 399 97. 

 

 

4.4. Využití SC Bonaparte 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá MěÚ předložit radě města návrh koupě SC Bonaparte. 
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