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Usnesení z 48. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 19.12.2012 v 16:00 hodin 

v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna 

 

 

 

 

 

2) Plnění usnesení Rady města z 1. – 47. schůze RM z období 2010-2014 

 

Usnesení: 

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

 považuje za splněné body: 

4.1.2., 4.5., 4.16., 4.30.2. ze 42. schůze RM – 26.9.2012 

4.12., 4.15., 4.21. ze 43. schůze RM – 10.10.2012 

3.1., 3.2., 3.3., 4.4., 4.1.1., 4.12.1., 4.12.3., 4.17. ze 44. schůze RM – 24.10.2012 

3.1., 3.6., 3.14., 3.22., 3.25. ze 45. schůze RM – 7.11.2012 

2.2., 2.3.2., 2.3.6. z XXV. schůze MRM – 14.11.2012 

4.3., 4.8.1., 4.8.2., 4.9., 4.10., 4.11., 4.14.1., 4.15. ze 46. schůze RM – 19.11.2012 

4.29., 4.47.2., 4.47.3., 4.49., 4.4. ze 47. schůze RM – 5.12.2012 

 vypouští ze sledování: 

3.31.2. z 45. schůze RM – 7.11.2012 

 vypouští z trvalých a dlouhodobých úkolů: 

Zabývat se podněty a doporučeními komise pro regeneraci MPZ ze schůzí. 

 další úkoly trvají. 
 

 

3.1. Výběrové řízení na úklid 

 

Usnesení: 

1. Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení na provádění úklidu na budovách 

MěÚ, Palackého nám. 64 a 65, 684 01 Slavkov u Brna. 

 

2. Rada města schvaluje: 

Okruh společností k podání nabídky: 

1. JASPA Servis s.r.o. se sídlem Hlavní 69/75, 747 06 Opava 6, IČ: 286 580 01 

2. pH servis Hudeček s.r.o., Mášova 17, 602 00 Brno, IČ: 269 464 59 

3. Patrik Hrozek, Němčany 243, 684 01, IČ: 753 746 17 

4. Lubomír Remiáš, Čsl. Červeného kříže 972, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 759 840 67 

 

3. Rada města schvaluje složení hodnotící komise: 

Členové: Ing. Jiří Doležel, Ing. Pavel Dvořák, Bc. Jitka Charvátová 

Náhradníci: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Libor Piták 

 

4. Rada města schvaluje uvedené kvalifikační předpoklady: 

Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku /prostá kopie/. 

Reference od nejméně 3 zákazníků firmy. 

 

5. Rada města schvaluje jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídnutou cenu. 

 

 

3.2. Krizový byt na Domě s pečovatelskou službou 

 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje změnu statusu Krizového bytu na Domě s pečovatelskou službou Polní 

1444 na byt typu Garsonka. 
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3.3. Žádost Stanislava Čermáka 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí dočasného ubytování panu Stanislavu Čermákovi, t.č. osoby 

bez přístřeší, v bytě č. 2, Fügnerova 109, 684 01 Slavkov u Brna, v termínu od 20.12.2012 do 

28.2.2013. 

 

 

3.4. Žádost MUDr. Anny Zemanové  

 

Usnesení: 

1. Rada města souhlasí s převodem práv a povinností spojených s pronájmem nebytových 

prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna, Malinovského 288, z MUDr. Anny Zemanové na 

MUDr. Vlastu Kučerovou. 

2.  Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Vlastou Kučerovou na pronájem 

nebytových prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna, Malinovského 288, o celkové výměře 

32,9 m
2
 za nájemné 900 Kč/m

2
/rok . Jedná se o místnosti č. 1.57.,1.58.,1.59. 

 

 

3.5. Žádost MUDr. Jarmily Flodrové 

 

Usnesení: 

1. Rada města uděluje souhlas s umístěním sídla obchodní firmy FLOMEDICA PLUS s.ro., 

Slavkov u Brna, s.r.o. na adrese Slavkov u Brna, Tyršova 324, PSČ 684 01. 

2. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 

26/324 ze dne 15.11.2010, kterým do práv a povinností původního nájemce  MUDr. Jarmily 

Flodrové vstoupí její nástupce firma FLOMEDICA PLUS s.r.o. se sídlem Tyršova č.p. 324, 

PSČ 684 01, Slavkov u Brna. 

 

 

3.6. Pronájem nebytových prostor – poliklinika 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na poliklinice  

ve Slavkově u Brna, Tyršova 324, s firmou GEOMARK, s.r.o. Kašnice 81, PSČ 691 72, IČ: 

255 061 02. Jedná se o pronájem místnosti č. 2.06 o celkové výměře 20,20 m
2
. Nájemní smlouva 

bude uzavřena na dobu neurčitou a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m
2
/rok. 

 

 

3.7. Žádost společnosti B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o. 

 

Usnesení: 

1) Rada města pověřuje odbor sociálních věcí k dalšímu jednání ve věci zjišťování potřebnosti 

nové sociální služby – domu pro seniory. 

2) Rada města ukládá odboru BTH předložit radě města informaci o způsobu přidělování bytů 

na DPS (počet žadatelů. pravidla přidělování, doba vyřízení). 

 

 

3.8. VOSS Žádovice, 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. 120 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka VOSS Žádovice, Žádovice 

89, 696 49  Žádovice, IČ: 607 144 68, k plynovodní přípojce k prodejně TETA na ul. Lidická. 
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3.9. Informace k přechodu pro chodce – ulice ČSA 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR zadat zpracování projektové dokumentace na nasvětlení 

přechodu pro chodce na ulici ČSA ve Slavkově u Brna (umístěného bezprostředně za 

křižovatkou ulic Slovákova x ČSA) a zajistit jeho realizaci. 

 

 

3.10. Informace o projednávání návrhu ÚP Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města bere předložené informace na vědomí a ukládá odboru SÚPÚ doplnit zprávu o 

informace požadované na zasedání zastupitelstva města. 

 

 

3.11. Smlouva o financování z FMP 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o financování se Sdružením obcí a měst 

jižní Moravy, se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, IČ: 65 33 80 81, DIČ: CZ 65 33 80 

81. 

 

 

3.12. Projednání žádosti o využití prostor v budově bývalého DDM 

 

Usnesení: 

1) Rada města vyhovuje žádosti pana Jiřího Weinreicha o využívání prostor bývalého DDM. 

2) Rada města ukládá odboru KT předložit radě města návrh podmínek užívání uvedených 

prostor na další řádnou schůzi rady města. 

 

 

3.13. Odprodej drobného movitého majetku 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje prodej vyřazeného drobného movitého majetku (nábytek Univerzal 

z kanceláře vodoprávního úřadu) za cenu 15 Kč s DPH za kus pracovníkům úřadu. 

 

 

3.14. Městský ples 2013 – soutěž o ceny 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s pořádáním soutěže o ceny při konání 9. městského plesu a schvaluje cenu 

lístku do soutěže v hodnotě 10 Kč.  

 

 

3.15. Regiontour 2013 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru KT předložit na příští řádnou schůzi rady města konkrétní 

konečnou informaci o stavu sponzorských darů. 

 

 

3.16. Reprezentace města v Lipsku 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s vysláním 4 reprezentantů města Slavkov u Brna ve věku 18-25 let do 

Lipska na Mezinárodní letní tábor a ukládá komisi pro zahraniční vztahy ve spolupráci 

s odborem KT celou akci připravit. 
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3.17. Zhodnocení Vzpomínkových akcí 2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zhodnocení Vzpomínkových akcí ke 207. výročí bitvy u Slavkova a 

ukládá odboru KT předložit na příští schůzi rady města návrh opatření ke zlepšení průběhu 

Vzpomínkových akcích v příštím roce. 
 

 

3.18. Informace k monitoringu návštěvnosti města Slavkov u Brna po dobu Vzpomínkových akcí 

2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere informaci na vědomí.  

 

 

3.19. Žádost ZS-A o úpravu rozpočtu 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1) schvaluje napojení rezervního fondu ve výši 112.500 Kč do příjmů příspěvkové 

organizace ZS-A.  

2) schvaluje úpravu rozpočtu: 

Příjmy – rezervní fond            112.500 Kč 

Výdaje – oprava a údržba                                                      87.500 Kč 

Výdaje – materiál                                                                   25.000 Kč   

3) ukládá řediteli ZS-A předložit radě města na příští řádnou schůzi rady města přehled 

nákladů ZS-A ve IV. čtvrtletí 2012. 

 

 

3.20. Schválení použití loga města Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje použití loga města Slavkov u Brna v aplikaci mobilního průvodce městem 

Slavkov u Brna.  

 

 

3.21. Rozpočtové opatření TSMS č. 3/2012 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 3/2012 v rámci vlastního rozpočtu. 

 

 

3.22. Podnět občanů ulice Husova 

 

Usnesení: 

1) Rada města projednala podnět občanů ul. Husova a vyzývá je, aby v případě způsobené 

škody na jejich nemovitostech tuto doložili včetně všech náležitostí k vyřízení na MěÚ. 

2) Rada města ukládá organizátorům upozornit prodejce při Vzpomínkových akcích na 

nutnost dodržování stanovených pravidel. 

 

3.23. Přesuny rozpočtu ZŠ Komenského 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přesuny v rozpočtu na nákladových položkách Základní školy 

Komenského náměstí 495 Slavkov u Brna v celkové výši 20.000 Kč takto: 

 

Snížit náklady na položce el. energie  - základní škola              - 20.000,- Kč 

Zvýšit náklady na položce oprava a údržba - základní škola  - 20.000,- Kč 
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2.24. Žádost o vyřazení DDHM 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje vyřazení majetku v celkové výši 12.260 Kč ZŠ Komenského nám. č. 495, 

Slavkov u Brna. 

 

 

3.25. Napoleonská expozice-rozpracovanost projektu 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere na vědomí rozpracovanost projektu „Stavební úpravy předzámčí zámku 

Slavkov – napoleonská expozice“ vůči uzavřené smlouvě o dílo se společností SKR stav 

s.r.o., vyjadřuje nespokojenost s dosavadním plněním smluvních termínů, a proto ukládá 

odboru IR a řediteli ZS-A ve spolupráci s TDI předložit radě informaci o kontrole 

dokončení jednotlivých částí mobiliáře dle termínů uvedených ve smlouvě. 

2) Rada města nesouhlasí s předložením upraveného návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se 

společností SKR stav s.r.o. ke konzultaci na ÚRR JV. 

3) Rada města ukládá odboru IR a ZS-A předložit přehled návrhů položek, které nejsou 

součástí projektu a je nutné je zrealizovat v rámci celého projektu: „Stavební úpravy 

předzámčí zámku Slavkov – napoleonská expozice“ včetně stavební části a návrhu na 

zajištění finančního krytí. 

 

 

3.26. Přestupní uzel - zadávací podmínky 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložené doklady týkající se předmětu veřejné zakázky na stavební 

práce v rámci projektu:" Přestupní uzel IDS Nádražní – Slavkov u Brna", který je 

spolufinancován z ROP JV. 

 

 

3.27. Záměr prodeje pozemku parc.č.680-2 - Miroslav Slováček 

 

Usnesení: 

1. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 680 v k.ú. Slavkov u 

Brna, o výměře 1 m
2
,
 
označené podle GP 2751-44/2012 jako parcela č. 680/2 v k.ú. Slavkov u 

Brna. 

2. Rada města souhlasí s umístěním rodinného domu stavebníka Miroslava Slováčka podle 

stavebního povolení č.j. SÚ/2849-12/912-2012/POST ze dne 28.2.2012 na části pozemku p.č. 

680 v k.ú. Slavkov u Brna, o výměře 1 m
2
,
 
označené podle GP 2751-44/2012 jako parcela č. 

680/2 v k.ú. Slavkov u Brna. 

 

 

3.28. Smlouva o výpůjčce – dodatek 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s Českou 

republikou – ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, IČ 000 070 64. 

 

 

3.29. Žádost o vyřazení majetku 

 

Usnesení: 

Rada města dává souhlas na vyřazení neupotřebitelného majetku. 
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Ostatní: 

 

4.1.       Závody do vrchu 

 

Místostarosta města informoval členy rady o záměru závodů do vrchu Maverick.Rescue. 

 

 

4.2.      SC Bonaparte 

 

Ing. Hynek Charvat požaduje předložení zprávy dalšího postupu ve věci SC Bonaparte. 

 

 


