
Rada města Slavkov u Brna

P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  
z 70.  řádné schůze rady města Slavkov u Brna, 

která se konala dne 20.11.2013

727/70/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 69. schůze RM z období 
2010-2014

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

� považuje za splněné body:  

627/66 z 66. schůze RM - 25.09.2013 

663/67, 670/67/II z 67. schůze RM - 09.10.2013 

661/68, 669/68, 671/68, 676/68, 678/68, 681/68 z 68. schůze RM - 31.10.2013 

698/69, 702/69, 725/69 z 69. schůze RM - 06.11.2013 

� další úkoly trvají.  

  

728/70/RM/2013 Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2013

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
vzít zprávu o Průběžném plnění programu rozvoje města na rok 2013 na vědomí. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 16.12.2013 

1.1. předložit zprávu "Průběžně plnění rozvoje města" zastupitelstvu města. 

729/70/RM/2013 Napoleonská expozice - aktuální informace

I. Rada města bere na vědomí 
aktuální informace ohledně Napoleonské expozice. 

730/70/RM/2013 Zpráva o stavu zpracování městské kroniky

I. Rada města bere na vědomí 
zprávu o stavu zpracování městské kroniky. 



731/70/RM/2013 Směna pozemků v lokalitě ul. Slovanská (Čelakovského)

I. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 21.11.2013 

 

2. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 25.11.2013 

1.1. předložit na jednání se zástupci společnosti Mirror Development s.r.o. návrh 
na směny pozemků ve vlastnictví města p.č. 1787/1, 1798/3,  za pozemky parc.č. 
347/2, 347/8 v k.ú. Slavkov u Brna za následujících podmínek: 
1. Mirror Development, s. r.o. uhradí rozdílovou cenu stanovenou znaleckým 
posudkem vypracovaným firmou Stavexis s. r. o. 
2. Mirror Development, s. r.o. v případě zájmu o další plochu uhradí cenu za tuto 
plochu navíc dle znaleckého posudku vypracovaného firmou Stavexis s. r. o. 
3. v dané lokalitě bude postaveno maximálně 8 rodinných domů, 
4. rodinné domy budou mít sedlovou střechu a budou mít maximálně 1 podlaží + 
podkroví s výškou hřebene, který nepřevýší výši rodinných domů ve stávající lokalitě 
v prodloužení ul. Čelakovského, 
5. infrastruktura bude bezúplatně převedena do vlastnictví města, 
6. výstavba bude ukončena nejpozději k 31.12.2016, 
7. v dané lokalitě nebudou vystavěny bytové domy. 

2.1. předložit informaci o výsledku jednání s firmou Mirror Development, s.r.o. 
zastupitelstvu města na jeho mimořádné zasedání konané dne 25.11.2013. 

732/70/RM/2013 Prodej částí pozemku v prodloužení ul. Čelakovského - jih

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
dát souhlas k prodeji částí pozemku parc.č.1787/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna 
následujícím způsobem: 

1. Parc. č. 1787/48 o výměře 375 m2 ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013 panu 
Stanislavu Střelcovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Kupní cenu ve výši 1.800 

Kč/m2, tj. celkem 675.000 Kč, správní poplatek za podání návrhu na vklad a poměrnou 
část nákladů na vypracování geometrického plánu uhradí kupující před podpisem kupní 
smlouvy.  

2. Parc. č. 1787/49 o výměře 309 m2 ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013 panu 
Radovanu Kyjovskému, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . Kupní cenu ve výši 1.800 

Kč/m2, tj. celkem  556.200 Kč, správní poplatek za podání návrhu na vklad a poměrnou 
část nákladů na vypracování geometrického plánu uhradí kupující před podpisem kupní 



smlouvy.  

3. Parc. č. 1787/50 o výměře 345 m2 ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013 Ing. Radku 
Mrázovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Kupní cenu ve výši 1.800 Kč/m2, tj. celkem  621.000 
Kč, správní poplatek za podání návrhu na vklad a poměrnou část nákladů na 
vypracování geometrického plánu uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.  

4. Parc. č. 1787/51 o výměře 162 m2 ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013 manželům 
Vítu a Soně Jeklovým, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Kupní cenu ve výši 

1.800 Kč/m2, tj. celkem 291.600 Kč, správní poplatek za podání návrhu na vklad a 
poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu uhradí kupující před 
podpisem kupní smlouvy.  

5. Parc. č. 1787/52 o výměře 46 m2 ve stavu dle návrhu GP č. 2882-66/2013 panu Ivanu 
Smutnému, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Kupní cenu ve výši 1.800 Kč/m2, 
tj. celkem  82.800 Kč, správní poplatek za podání návrhu na vklad a poměrnou část 
nákladů na vypracování geometrického plánu uhradí kupující před podpisem kupní 
smlouvy.  

  

733/70/RM/2013 Ochranné známky Austerlitz

I. Rada města bere na vědomí 
informace ohledně možnosti napadení ochranných známek Austerlitz a neschvaluje podání 
návrhu na prohlášení jejich neplatnosti či jejich zrušení. 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit podání návrhu na prohlášení neplatnosti či zrušení ochranných známek Austerlitz. 

734/70/RM/2013 ZŠ Tyršova - zateplení tělocvičny - návrh smlouvy o poskytnutí dotace

I. Rada města schvaluje 
uzavření Smlouvy č. 13154583 o poskytnutí podpory na akci "Zateplení tělocvičny ZŠ 
Tyršova" se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, v předloženém znění.  

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 29.11.2013 

1.1. zajistit uzavření Smlouvy č. 13154583 o poskytnutí podpory na akci "Zateplení 
tělocvičny ZŠ Tyršova" se Státním fondem životního prostředí České republiky. 

735/70/RM/2013 Podnět Ing. Šaňka - ul. Pod Oborou



stanovisko ředitele TSMS k předložené zprávě. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 25.11.2013 

1.1. odpovědět p. Ing. Šaňkovi v souladu se stanoviskem ředitele TSMS. 

736/70/RM/2013 Podnět občanů ul. Havlíčkova

I. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.12.2013 

1.1. projednat podnět občanů ulice Havlíčkova spolu s návrhem změny dopravy na ulici 
Smetanova a přilehlých komunikacích v komisi pro rozvoj města. 

737/70/RM/2013 Žádost o prodej nemovitostí v ul.Husova

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
nedat souhlas se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 69 zastavěná plocha a 
nádvoří  s budovou č.p.63 a pozemku parc.č. 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna s 
odkazem na předchozí usnesení ZM č. 22/10 ze dne 18.03.2013 . 

738/70/RM/2013 Žádost o prodej pozemku pod částí prodejny Nádražní 1160

I. Rada města předloženou zprávu odkládá 
k doplnění. 

739/70/RM/2013 Koláčkovo náměstí - stav záměru

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí. 

740/70/RM/2013 Skatepark - informace

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí. 

741/70/RM/2013 Žádost - p. Červinka



I. Rada města bere na vědomí 
stávající stav. 

742/70/RM/2013 Žádost KMŠ Karolínka - kamenná dlažba

I. Rada města souhlasí 

s poskytnutím daru - 20 m2 kamenné dlažby pro Křesťanskou mateřskou školku Karolínka, 
Malinovského 280, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 71241251. 

743/70/RM/2013 Vánoční výzdoba - darovací smlouvy

I. Rada města schvaluje 
uzavírání darovacích smluv na přijetí finančních darů na realizaci vánočního osvětlení 
Palackého náměstí. 

745/70/RM/2013 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
  

schválit následující rozpočtová opatření v předloženém znění: 
  

RO č. 53- Dotace EU peníze školám - ZŠ Tyršova 

Příjmy: 
Zařazení nové položky - Dotace EU peníze školám - ZŠ Tyršova                             636.000 Kč 

Výdaje: 
Účelový příspěvek - Dotace EU peníze školám - ZŠ Tyršova                                    636.000 Kč 

  

RO č. 54- Daň z převodu nemovitosti - Bonaparte 

Příjmy: 
Snížení položky - Půjčka z fondu BTH                                                                     72.000 Kč 

Výdaje: 
Zařazení nové položky - Vratka do fondu BTH                                                        72.000 Kč 

  

RO č. 55- Rozpočtování příjmů 

Příjmy: 
Navýšení položky - Pokuty ŽÚ, VV                                                                          34.600 Kč 

Navýšení položky - Pokuty MP                                                                              117.450 Kč 

Navýšení položky - Pokuty VV                                                                                10.200 Kč 

Navýšení položky - Pokuty KT                                                                               150.900 Kč 

Navýšení položky - Pokuty DSH                                                                             26.600 Kč 

Navýšení položky - Odvod loterií a podobných her kromě VHP                                55.000 Kč 

Navýšení položky č. 19 - Poplatek z užívání veřejného prostranství                        53.000 Kč 



Výdaje: 
Navýšení položky - Rezerva                                                                                  327.750 Kč 

Zařazení nové položky - Vánoční výzdoba - spoluúčast města                                25.000 Kč 

Navýšení položky č. 91 - Provoz MP                                                                        40.000 Kč 

Odvod z loterií a jiných her - převod do fondu rozvoje a rezerv (FRR)                    55.000 Kč 

  

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Simoně Vaňkové

Termín: 31.12.2013 

1.1. předložit výše uvedená rozpočtová opatření zastupitelstvu města. 

746/70/RM/2013 Žádost Finanční správy ČR - Generální finanční ředitelství- doplnění zprávy

I. Rada města bere na vědomí 
doplnění zprávy. 

II. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží budovy 
Palackého náměstí č.p.89, Slavkov u Brna. Jedná se o kancelářské plochy o celkové výměře 

72,44 v sazbě 1.000,- Kč/m2/rok a ostatní plochy o celkové výměře 41,29 m2/rok v sazbě 
530,- Kč/m2/rok. 

III. Rada města Ukládá 
 

1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 22.11.2013 

1.1. zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží budovy 
Palackého náměstí č.p.89, Slavkov u Brna. Jedná se o kancelářské plochy o celkové 

výměře 72,44 v sazbě 1.000,- Kč/m2/rok a ostatní plochy o celkové výměře 41,29 
m2/rok v sazbě 530,- Kč/m2/rok. 

747/70/RM/2013 Žádost o pronájem parkovacího místa

I. Rada města schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 02/2013/89 s firmou Uniles, a.s., se sídlem Jiříkovská 
832/16, 408 01 Rumburk, IČ: 47307706, na pronájem parkovacího místa ve dvorním traktu 
budovy Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, za nájemné ve výši 6.000,- Kč/rok. 

II. Rada města Ukládá 
 



1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 30.11.2013 

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 02/2013/89 s firmou Uniles, a.s., se 
sídlem Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, IČ: 47307706, na pronájem parkovacího 
místa ve dvorním traktu budovy Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, za nájemné 
ve výši 6.000,- Kč/rok. 

748/70/RM/2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - paní Mesárožová

I. Rada města schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26.11.2012 k bytu č. 4, Zlatá Hora 1227, 
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Kateřinou Mesárožovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 
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. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26.11.2012 k bytu č. 4, Zlatá 
Hora 1227, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Kateřinou Mesárožovou, ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ obsahující prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 

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

749/70/RM/2013 RESPONO, a.s. - dodatky smluv o třídění odpadů

I. Rada města souhlasí 
s uzavřením dodatků č.6, č. 18 a č. 19 ke smlouvám o třídění odpadů (sklo, papír, plast) se 
společností RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ: 49435612 v rozsahu 
uvedeném ve zprávě. 

II. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi

Termín: 25.11.2013 

1.1. zajistit podpis dodatků ke smlouvám a jejich zaslání společnosti RESPONO, a.s. 

750/70/RM/2013 Smlouva - projekt Meziobecní spolupráce

I. Rada města schvaluje 
Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje 



meziobecní spolupráce v ČR v rámci územní správních obvodů obcí s rozšířenou působností" 
v předloženém znění s tím, že její platnost a účinnost bude od data 1.1.2014. 
  

751/70/RM/2013 Folk a country na zámku 2014

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí. 

II. Rada města předkládá zprávu 
k projednání kulturní komisi. 

752/70/RM/2013 Problémy s vytápěním Informačního centra

I. Rada města Ukládá 
 

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.11.2013 

1.1. projednat problematiku nevyhovujících vchodových dveří do Informačního centra 
s projektantem a navrhnout řešení dalšího postupu. 

753/70/RM/2013 Lipsko 1813 - 2013 - informace

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí. 
  

  

754/70/RM/2013 Revize a inventarizace obsahu expozice Napoleon - Austerlitz

I. Rada města bere na vědomí 
předloženou zprávu. 

755/70/RM/2013 Koncepce koupaliště

I. Rada města bere na vědomí 
předloženou zprávu. 

756/70/RM/2013 Rozpočtové opatření TSMS 2/2013

I. Rada města schvaluje 
rozpočtové opatření TSMS 2/2013 v předloženém znění. 

757/70/RM/2013 Čerpání rezervy ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495



I. Rada města schvaluje 
úpravu rozpočtu PO ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, dle návrhu ředitele školy 
uvedeného v důvodové zprávě. 

758/70/RM/2013 Přijetí daru pro ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495

I. Rada města schvaluje 
přijetí finančního daru pro školní klub ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 ve výši 
22.000Kč od společnosti Jan Šášek s.r.o., Kroměříž, IČ: 01801481. 

759/70/RM/2013 Návrh na vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje 
Mateřské škole Zvídálek vyřazení majetku ve správě - počítače Lynx-Power z majetku školy. 

760/70/RM/2013 Přesun finančních prostředků

I. Rada města schvaluje 
Mateřské škole Zvídálek přesun finančních prostředků z RF organizace do položky DDHM 
podle předložené zprávy. 

761/70/RM/2013 Setkání českých a francouzských starostů na ambasádě v Paříži

I. Rada města schvaluje 
služební cestu a úhradu nákladů na dopravu a pobyt členu komise pro zahraniční vztahy 
Vratislavu Malému, jako zástupci za město Slavkov u Brna, na setkání českých a 
francouzských starostů na ambasádě v Paříži dne 21. listopadu 2013. 


