
Rada města Slavkov u Brna

P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  
z 69.  řádné schůze rady města Slavkov u Brna, 

která se konala dne 6.11.2013

694/69/RM/2013 Zastupování města -expozice

I. Rada města pověřuje 
advokátku Mgr. Jiřinu Svojanovskou, Šilingrovo nám. 257/3, Brno, zastupováním města ve 
věci sporu o libreto k Napoleonské expozici. 

695/69/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 67. schůze RM z období 
2010-2014

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

� považuje za splněné body:  

471/61, 480/61/2 z 61. schůze RM - 17.07.2013 
564/64 z 64. schůze RM - 28.08.2013 
619/65 z 65. schůze RM - 09.09.2013 
631/66, 636/66 z 66. schůze RM - 25.09.2013 
653/67/1, 653/67/2, 659/67/2, 660/67/3, 661/67, 671/67/II, 676/67 z 67. schůze RM - 
09.10.2013 
37/42/1 z 42. schůze MRM - 18.10.2013 

� další úkoly trvají.  

696/69/RM/2013 Zpráva o činnosti komise kulturní

I. Rada města bere na vědomí 
zprávu o činnosti komise kulturní a vyslovuje poděkování členům komise za jejich aktivní 
činnost v roce 2013.  

697/69/RM/2013 Soubor rozpočtových opatření č. 48 - 52

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit následující rozpočtová opatření: 
  
RO č. 48 - Lesní hospodář 
Příjmy: 



Zařazení nové položky - Dotace - Lesní hospodář                                                   84.000 Kč 
Výdaje: 
Zařazení nové položky - Lesní hospodář                                                                 84.000 Kč 
  
  
RO č. 49 - Vánoční výzdoba 
Příjmy: 
Zařazení nové položky - Dotace z VHP - vánoční výzdoba                                      75.000 Kč 
Výdaje: 
Zařazení nové položky - Vánoční výzdoba                                                             75.000 Kč 
  
  
RO č. 50 - Převod VHP do fondu rezerv a rozvoje 
Příjmy: 
Navýšení položky - Odvod z výherních hracích přístrojů                                     1.000.000 Kč 
Výdaje: 
Odvod z loterií a jiných her - převod do fondu rozvoje a rezerv (FRR)               1.000.000 Kč 
  
RO č. 51 - Koupě nemovitosti Fügnerova 110 na základě předkupního práva 
Výdaje: 
Zařazení nové položky - Koupě nemovitosti Fügnerova 110                                  673.000 Kč 
Výdaje: 
Zařazení nové položky - použití fondu bydlení                                                     673.000 Kč 
  
  
RO č. 52 - Přesun finančních prostředků mezi položkami IR 
Výdaje: 
Snížení položky č. 57 - Přestupní uzel                                                                    50.000 Kč 
Výdaje: 
Navýšení položky č. 69 - Vypracování žádostí vč. podkladů k dotacím                   50.000 Kč 

698/69/RM/2013 Expozice Napoleon - Austerlitz - vyúčtování

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Simoně Vaňkové

Termín: 30.11.2013 
 
2. Ing. Aleši Šilhánkovi

1.1. aktualizovat uvedenou zprávu k datu 30.11.2013. 

2.1.
zajistit minimalizaci provozních nákladů v důsledku dočasného uzavření 



Termín: 20.11.2013 

Napoleonské expozice a o těchto opatřeních informovat radu města. 

699/69/RM/2013 Změna pravidel pro poskytování příspěvků mládeže

I. Rada města schvaluje 
  
Dodatek č. 1, kterým se mění Pravidla pro příspěvky z odvodů z loterií a jiných podobných 
her na podporu činnosti organizací pracujících s mládeží v předloženém znění dle vyjádření 
právníka města. 

700/69/RM/2013 Plnění 3. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2013-2014

I. Rada města bere na vědomí 
předloženou zprávu o plnění 3. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna  za 
I. pololetí 2013 a předkládá ji na jednání zastupitelstva města.  

II. Rada města Ukládá 
 
1. Mgr. Šárce Morongové

Termín: 16.12.2013 

1.1. předložit zprávu o plnění 3. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 
 za I. pololetí 2013 zastupitelstvu města. 

701/69/RM/2013 Poskytnutí dotací z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok 2014

I. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1.
zapracovat do rozpočtu města na rok 2014 následující částky: 
  
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín 
  
Charitní pečovatelská služba                                         450.000,- 
Charitní centrum denních služeb                                    135.000,- 
Charitní poradna                                                          112.000,- 
  
Rodinna pohoda o.s. Vyškov  
Centrum denních služeb "Pohoda" Slavkov u Brna            70.000,- 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                  20.000,- 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP        10.000,- 



Termín: 30.11.2013 

II. Rada města souhlasí 
s uzavřením dohod o poskytnutí dotací na rok  2014 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 2014. 

  
  

Odlehčovací služby                                                        30.000,- 
Raná péče                                                                     5.000,- 

702/69/RM/2013 PPO II. etapa - dodatek ke smlouvě o účasti na PROGRAMU 129 120

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o účasti na PROGRAMU 129 120 ze 25.05.2010  s 
Povodím Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 932/11, Brno a ČR-Ministerstvem zemědělství v 
předloženém znění. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 25.11.2013 

1.1. předložit dodatek č.1 ke smlouvě o účasti na PROGRAMU 129 120 ze 25.05.2010  s 
Povodím Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 932/11, Brno a ČR-Ministerstvem 
zemědělství zastupitelstvu města. 

703/69/RM/2013 Zápis z komise pro rozvoj města č.10

I. Rada města bere na vědomí 
zápis z komise pro rozvoj města č.10. 

704/69/RM/2013 Úprava postupu při prodeji pozemků z majetku města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit návrh opatření "Postup při prodeji pozemků z majetku města" uvedený ve zprávě 
včetně cenové pomůcky . 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.
předložit návrh opatření "Postup při prodeji pozemků z majetku města" 



Termín: 16.12.2013 

zastupitelstvu města. 

705/69/RM/2013 Opakovaná nabídka pozemků ke koupi - Bc. Hrbáč

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

nedat souhlas k výkupu pozemků parc.č.5013 ostatní plocha o výměře 215 m2 a parc.č. 5014 
orná půda o výměře 807 m2  v k.ú. Slavkov u Brna od Bc. Jana Hrbáče, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 
za celkovou kupní cenu 375.000,-Kč.  

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 16.12.2013 

1.1. předložit nabídku Bc. Jana Hrbáče na výkup pozemků parc.č. 5013 ostatní plocha o 

výměře 215 m2 a parc.č. 5014 orná půda o výměře 807 m2  v k.ú. Slavkov u Brna do 
vlastnictví města zastupitelstvu města. 

706/69/RM/2013 Podnět manželů Blahutkových k prodeji části pozemku p.č.759

I. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.11.2013 

1.1. vést za účasti starosty města  jednání s panem Matyášem a manželi Blahutkovými  o 
konkrétním polohovém určení prodávané části pozemku parc.č.759 za účelem 
eliminace budoucích sporů o zajištění příjezdu na pozemky. 

707/69/RM/2013 Přestupní uzel - smlouvy o zajištění dodávky elektřiny

I. Rada města souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného zařízení zákazníka ze sítí nízkého napětí a 
Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi se společností Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 70 99 42 
34 v předloženém znění. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.
zajistit uzavření Smlouvy o připojení odběrného zařízení zákazníka ze sítí nízkého 



Termín: 30.11.2013 

napětí a Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi se 
společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha, IČ: 70 99 42 34 . 

708/69/RM/2013 Přechodné dopravní značení na ul. Polní

I. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 15.1.2014 

1.1. zajišťovat pokračování současného přechodného dopravního značení na ulici Polní. 

709/69/RM/2013 Žádost o uložení optického kabelu - p. Tesáček

I. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.11.2013 

1.1. na základě předloženého záměru pana Aleše Tesáčka ve věci uložení optického 
kabelu do pozemků města Slavkov u Brna, předložit návrh smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. 

710/69/RM/2013 Smlouva o právu provést stavbu - p. Pešek

I. Rada města souhlasí 
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna na parc. č. 
2498/1 v k.ú. Slavkov, která zakládá právo stavebníka Jana Peška, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░   
k umístění vodoměrné šachty, sjezdu a přístupového  chodníku ke stavbě "Dvougenerační 
RD, dílna, parkovací plocha, Slovanská, Slavkov u Brna". 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.11.2013 

1.1. zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem Janem Peškem, 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  

711/69/RM/2013 Pojízdná prodejna



s umístěním pojízdné prodejny pí Vlasty Spurné, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  na 
parkovišti Boženy Němcové  v předloženém rozsahu. 

712/69/RM/2013 Žádost Finanční správy ČR - Generální finanční ředitelství

I. Rada města odkládá 
předloženou zprávu. 

713/69/RM/2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - pan Khůl

I. Rada města schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 23.11.2011 k bytu č. 4, ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░ , uzavřené s panem Tomášem Khůlem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.11.2016, za smluvní 

nájemné ve výši 60,- Kč/m2. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 30.11.2013 

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 23.11.2011 k bytu č. 4, Zlatá 
Hora 1237, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Tomášem Khůlem, trvale bytem ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 

30.11.2016, za smluvní nájemné ve výši 60,- Kč/m2. 

714/69/RM/2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - pan Konrád

I. Rada města schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 14.11.2011 k bytu č. 3, ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ , uzavřené s panem Jiřím Konrádem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , obsahujícím 
prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.11.2014, za smluvní nájemné ve výši 

50,- Kč/m2. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 30.11.2013 

1.1. zajistiti uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 14.11.2011 k bytu č. 3, 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , uzavřené s panem Jiřím Konrádem, trvale bytem ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 

30.11.2014, za smluvní nájemné ve výši 50,- Kč/m2. 



715/69/RM/2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Maradová

I. Rada města schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 19.10.2005 k bytu č. 9, ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ , uzavřené s paní Danou Maradovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , obsahujícím 
prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.9.2018, za smluvní nájemné 55,50 

Kč/m2. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 30.11.2013 

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 19.10.2005 k bytu č. 9, 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , uzavřené s paní Danou Maradovou, trvale bytem ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ , obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 

30.9.2018, za smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m2. 

716/69/RM/2013 Žádost o přemístění nápojového automatu

I. Rada města souhlasí 
s přemístěním nápojového automatu  firmy kz cafe Kamil Zborovský, ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░ , IČ: 75426269,  z budovy polikliniky na budovu MěÚ. 

717/69/RM/2013 Převod zapůjčené IT techniky od MPSV do majetku města

I. Rada města schvaluje 
bezúplatný převod IT techniky zapůjčené od České republiky - Ministerstva práce a 
sociálních věcí do majetku města. 

718/69/RM/2013 Zápisy z jednání a zpráva o činnosti komise pro sport a volný čas

I. Rada města bere na vědomí 
zápisy z jednání komise pro sport a volný čas č. 2013/4 a č. 2013/5. 

II. Rada města bere na vědomí 
zprávu o činnosti komise pro sport a volný čas za rok 2013 a vyslovuje poděkování členům 
komise za jejich aktivní činnost v roce 2013.  

719/69/RM/2013 SC Bonaparte - krátkodobé pronájmy



odbor kancelář tajemníka uzavíráním smluv o krátkodobém pronájmu sálů SC Bonaparte a 
výběrem částky za pronájem dle schváleného ceníku v případě platby v hotovosti. 

720/69/RM/2013 Novela tržního řádu - seznam tržních míst

I. Rada města schvaluje 
nařízení města, kterým se mění nařízení č. 1/2013 Tržní řád, v předloženém znění. 

721/69/RM/2013 Stacionární měřič rychlosti

I. Rada města nesouhlasí 
s pronájmem stacionárního měřiče rychlosti. 

722/69/RM/2013 Plnění usnesení č. 646/66/RM/2013

I. Rada města bere na vědomí. 

723/69/RM/2013 Přesuny finančních prostředků

I. Rada města schvaluje 
Mateřské škole Zvídálek přesun finančních prostředků v jednotlivých nákladových položkách 
podle předložené zprávy. 

724/69/RM/2013 Žádost o přijetí daru

I. Rada města schvaluje 
Mateřské škole Zvídálek přijetí finančního daru ve výši 1000,-Kč. Částka bude použita na 
nákup hraček pro děti. 

725/69/RM/2013 Vzpomínkové akce 2013 - informace

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Ing. Aleši Šilhánkovi

Termín: 20.11.2013 

1.1. předložit radě města na její mimořádnou schůzi návrh na financování 
Vzpomínkových akcí 2013 dle varianty č. 2. 

726/69/RM/2013 Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby



 
1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

Termín: 1.12.2013 

1.1. připravit návrh programu při příležitosti slavnostního rozsvícení vánoční výzdoby na 
Palackého náměstí v neděli dne 1.12.2013. 


