
Rada města Slavkov u Brna

P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  
z 67.  řádné schůze rady města Slavkov u Brna, 

která se konala dne 9.10.2013

652/67/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 66. schůze RM z období 
2010-2014

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

� považuje za splněné body:  

445/60 z 60. schůze RM - 26.06.2013 
521/63/II z 63. schůze RM - 14.08.2013 
548/64/2, 550/64, 559/64, 562/64, 563/64 z 64. schůze RM - 28.08.2013 
578/65, 586/65, 596/65/II z 65. schůze RM - 09.09.2013 
630/66, 633/66/III, 641/66, 649/66, 650/66/III, 651/66 z 66. schůze RM - 25.09.2013 

� vypouští ze sledování:  

548/64/1 z 64. schůze RM - 28.08.2013 

� další úkoly trvají.  

653/67/RM/2013 Přidělení dvou uvolněných bytů

I. Rada města schvaluje 
přidělení bytu č. 2, Litavská 1498, Slavkov u Brna, slečně Haně Pavézkové▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 

rok a nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2. 

II. Rada města schvaluje 
přidělení bytu č. 7, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, paní Zdeňce Hudečkové▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ . Nájemní smlouva bude uzavřena na 

dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60,- Kč/ m2. 

III. Rada města Ukládá 
 
1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Litavská 1498, Slavkov u Brna, se 
slečnou Hanou Pavézkovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓. 



Termín: 15.10.2013 
 
2. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 15.10.2013 

2.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, s 
paní Zdeňkou Hudečkovou▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓▓▓▓ . 

654/67/RM/2013 Pronájem nebytových prostor

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu volných nebytových prostor v SC Bonaparte, Palackého 

nám.126, Slavkov u Brna, o výměře 100,75 m2 za nájemné ve výši 2.750,- Kč/m2/rok. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 11.10.2013 

1.1. zveřejnit záměr pronájmu volných nebytových prostor v SC Bonaparte, Palackého 

nám.126, Slavkov u Brna, o výměře 100,75 m2 za nájemné ve výši 2.750,- 
Kč/m2/rok. 

655/67/RM/2013 Zpráva o připravenosti MŠ Zvídálek

I. Rada města bere na vědomí 
předloženou zprávu o připravenosti Mateřské školy Zvídálek na školní rok 2013/2014. 

656/67/RM/2013 Připravenost ZUŠ Fr. France

I. Rada města bere na vědomí 
předloženou zprávu o připravenosti Základní umělecké školy Františka France na školní rok 
2013/2014. 

657/67/RM/2013 Zpráva o připravenosti DDM na školní rok 2013/2014

I. Rada města bere na vědomí 
Zprávu o připravenosti DDM Slavkov na školní rok 2013/2014 

658/67/RM/2013 Provoz kotelny Zlatá Hora - srovnání



659/67/RM/2013 Prodej části nemovitosti a pozemku - pan Drbal

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje id. 3/8 spoluvlastnického podílu na nemovitostech - budově 
č.p.781, objekt bydlení, na pozemku parc. č. 855, část obce Slavkov u Brna a pozemcích 

parc.č. 855, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 426 m2 a parc. č. 857, zahrada o výměře 
557 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1398 pro obec Slavkov u 
Brna, k.ú.Slavkov u Brna. 

  

II. Rada města Ukládá 
 
1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 11.10.2013 
 
2. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 31.10.2013 

1.1. zveřejnit záměr prodeje id. 3/8 spoluvlastnického podílu na nemovitostech - budově 
č.p.781, objekt bydlení, na pozemku parc. č. 855, část obce Slavkov u Brna a 

pozemcích parc.č. 855, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 426 m2 a parc. č. 857, 
zahrada o výměře 557 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 
1398 pro obec Slavkov u Brna, k.ú.Slavkov u Brna. 

2.1. zajistit rozšíření znaleckého posudku o stanovení ceny obvyklé. 

660/67/RM/2013 Přechodné dopravní značení na ul. Sušilova, Polní a Úzká

I. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.1.2014 
 
2. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit změnu současného přechodného dopravního značení jednosměrného 
provozu na ulici Sušilova na trvalou,  

2.1. zajistit změnu současného rozsahu přechodného dopravního značení  na ulici Úzká 
na trvalou,  
  
  



Termín: 31.1.2014 
 
3. Bc. Dagmar Janebové

Termín: 15.11.2013 

3.1. svolat jednání ohledně možné změny směru jednosměrného provozu na ulici Polní 
v části od křižovatky s ul. Čs. Armády po křižovatku s ul. Lidická. 

661/67/RM/2013 Návrh dopravního značení - zóna 30, 9t

I. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.10.2013 

1.1. předložit na jednání rady města návrh dopravního značení v intencích uvedených ve 
zprávě. 

662/67/RM/2013 Stav plánovací smlouvy - p. Šťastný

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí. 

663/67/RM/2013 Plánovací smlouva - Mgr. Havránek

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření plánovací smlouvy na výstavbu infrastruktury s panem Mgr. Radimem 
Havránkem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓v předloženém znění. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.10.2013 

1.1. předložit ZM návrh na uzavření plánovací smlouvy na výstavbu infrastruktury s 
panem Mgr. Radimem Havránkem, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 
▓▓▓▓ ▓▓v předloženém znění. 

664/67/RM/2013 Prodej pozemku pod trafostanicí Zelnice - E.ON

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit prodej části pozemku parc.č.757 ostatní plocha o výměře cca 16 m2 v k.ú. Slavkov u 
Brna pod trafostanicí v lokalitě Zelnice z vlastnictví města do vlastnictví společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice. Kupní cenu ve výši 1.000,-



Kč/m2 uhradí kupující do 30ti dnů od doručení kupní smlouvy s doložkou o provedení vkladu 
práva do KN. Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena geometrickým plánem. 
Veškeré náklady spojené s prodejem ( geometrický plán, správní poplatek za podání návrhu 
na vklad do KN) uhradí kupující. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 16.12.2013 

1.1. předložit zastupitelstvu města návrh na prodej pozemku pod trafostanicí Zelnice - 
E.ON. 

665/67/RM/2013 Soubor rozpočtových opatření č. 39 - 40

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
  
schválit rozpočtová opatření v předloženém znění:  
  
RO č. 39 - Přijetí daru od Kentico Software, s. r. o. 
Příjmy: 
Zařazení nové položky - Přijetí daru - Kentico Software, s. r. o.                             22.400 Kč 
Výdaje: 
Navýšení položky č. 7 - Péče o krajinu                                                                    22.400 Kč 
  
RO č. 40 - Oprava váz v průjezdu Palackého nám. 65 
Výdaje: 
Snížení položky č. 6 - Podíl k dotaci MPZ                                                                30.000 Kč 
Výdaje: 
Zařazení nové položky - Oprava váz v průjezdu Palackého nám. 65                         30.000 Kč 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Simoně Vaňkové

Termín: 16.12.2013 

1.1. předložit ZM návrh rozpočtových opatření. 

666/67/RM/2013 SC Bonaparte-mobiliář

I. Rada města schvaluje 
uzavření předložené kupní smlouvy na koupi mobiliáře Společenského centra Bonaparte za 
cenu 1,-Kč od obchodní společnosti Hotel Černá Hora, a.s., se sídlem Černá Hora 3/5, PSČ 
679 21, IČ: 25310887. 



II. Rada města Ukládá 
 
1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

Termín: 31.10.2013 

1.1. zajistit uzavření předložené smlouvy. 

667/67/RM/2013 Velkoplošné reklamy v historické části města

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 

1.1. předkládat žádosti o povolení umístění reklam v historické části města k vyjádření 
radě města.  

668/67/RM/2013 Informace o přípravě ozelenění ulice ČSA

I. Rada města bere na vědomí 
informaci o přípravě ozelenění ulice ČSA. 

669/67/RM/2013 Zápis komise ŽP č 5/2013

I. Rada města bere na vědomí 
zápis č. 5/2013 z jednání komise rady města pro životní prostředí ze dne 30.9.2013. 

670/67/RM/2013 Žádost Diecézní charity Brno o mimořádnou dotaci na rok 2013

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2013 pro Diecézní charitu 
Brno. 

II. Rada města ukládá 
funkcionářům města a MěÚ jednat ve spolupráci s Oblastní charitou Hodonín se starosty 
okolních obcí. 

671/67/RM/2013 Žádost společnosti B.Braun Avitum Austerlitz s.r.o.



se stanoviskem pracovní skupiny uvedeným v předložené zprávě. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Mgr. Šárce Morongové

Termín: 23.10.2013 

1.1. předložit radě města vyjádření k zapojení měst a obcí, jejichž občané jsou 
plánovanými uživateli služeb, do předloženého projektu. 

672/67/RM/2013 Zápisy z jednání Školské rady ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova

I. Rada města bere na vědomí 
zápis č. 5/2013 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 
495, okres Vyškov a zápis č. 5/2013 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, 
Tyršova 977, okres Vyškov. 

673/67/RM/2013 Projekt SMO Podpora meziobecní spolupráce

I. Rada města souhlasí 
se zapojením města do projektu "Podpora meziobecní spolupráce". 

674/67/RM/2013 Přehled podaných stížností na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2013

I. Rada města bere na vědomí 
předloženou zprávu. 

675/67/RM/2013 Účast zástupců města na vzpomínkových akcích v Lipsku

I. Rada města schvaluje 
služební cestu do Lipska při příležitosti konání vzpomínkových akcí pro Mgr. Vladimíra 
Soukopa za město Slavkov u Brna a pro Ing. Aleše Šilhánka za ZS-A ve dnech 17. - 21. 10. 
2013. Náklady související s ubytováním a stravou hradí organizátor akcí. 

676/67/RM/2013 Dotace z rozpočtu JMK pro ZS-A

I. Rada města souhlasí 
s přijetím dotace z rozpočtu JMK v rámci programu "Individuální dotace JMK 2013"  pro 
příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov-Austerlitz. 
  

678/67/RM/2013 Informace k výběrovému řízení - doplnění



679/67/RM/2013 TSMS - Organizační uspořádání

I. Rada města odkládá 
předloženou zprávu. 

680/67/RM/2013 Plnění usnesení č.646/66/RM/2013

I. Rada města schvaluje 
předložené rozpočtové opatření TSMS č. 1/2013 v předloženém znění -  
I. část - koupaliště 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Radoslavu Lánskému

Termín: 23.10.2013 

1.1. předložit radě města nabídku 3 firem na realizaci předmětné zakázky. 

681/67/RM/2013 Žádost o napojení RF ZŠ Komenského na rozpočet školy

I. Rada města schvaluje 
napojení rezervního fondu ZŠ Komenského ve výši 60.000 Kč na rozpočet školy do položky 
oprava údržba z důvodů vyšších nákladů spojených opravou střešních oken a oplechování na 
nástavbě nové budovy. 

682/67/RM/2013 Žádost o schválení vyřazení PC

I. Rada města schvaluje 
vyřazení PC dle předložené zprávy. 

683/67/RM/2013 Žádost přijetí daru

I. Rada města schvaluje 
Mateřské škole Zvídálek přijetí darů - dvou kusů počítačů, které budou využity při výchovně 
vzdělávací činnosti s dětmi i pedagogickými pracovnicemi. 


