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VIII. řádné zasedání ZM – dne 15. 9. 2008
1. ZM bere výše uvedenou zprávu o průběžném
plnění programu rozvoje města ke konci měsíce
srpna 2008 na vědomí.
2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města za
I. pololetí roku 2008.
3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. pololetí 2008.
4. ZM schvaluje rozbory hospodaření TSMS
a Zámku Slavkov – Austerlitz za I. pololetí roku
2008.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření DDM, Základní umělecké školy Fr. France, Základní školy
Tyršova a Mateřské školy Zvídálek za I. pololetí
roku 2008.
6. ZM schvaluje: RO č. 2/2008 – auto pro městskou policii, RO č. 16 – Propagace města, RO č. 17
– dotace z rozpočtu JMK na komunitní plánování,
RO č.18 – příspěvek na žáka, RO č. 19 – Přístupové
komunikace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz, RO č. 20 – ZŠ Tyršova – Víceúčelové sportoviště, RO č. 21 – účelové příspěvky, RO č. 22 –
střecha MěÚ. Zároveň schvaluje pořízení osobního
automobilu značky Dacia Logan Ambiance+ 1,4
MPi, pro městskou policii přímým nákupem v pořizovací hodnotě 274 900 Kč včetně DPH (přímý
nákup včetně polepů, majáku a dělicí příčky kufru).
7. ZM schvaluje: RO č. 2/2008 – auto pro městskou policii, RO č. 16 – Propagace města, RO č. 17
– dotace z rozpočtu JMK na komunitní plánování,
RO č. 18 – příspěvek na žáka, RO č. 19 – Přístupové komunikace a parkoviště k zámku Slavkov –
Austerlitz, RO č. 20 – ZŠ Tyršova – Víceúčelové
sportoviště, RO č. 21 – účelové příspěvky, RO č. 22
– střecha MěÚ. Zároveň schvaluje pořízení osobního automobilu značky Dacia Logan Ambiance+
1,4 MPi, pro městskou policii přímým nákupem
v pořizovací hodnotě 274 900 Kč včetně DPH
(přímý nákup včetně polepů, majáku a dělící příčky
kufru).
8. ZM souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z FŽP na realizaci projektu
„Sytém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a kompostárna pro město Slavkov u Brna“ ve
výši 498 716 Kč.
9. ZM po projednání zprávy a seznámení s textem plánovací smlouvy mezi městem Slavkov
u Brna a společností SKR stav, s.r.o. na zajištění
propojení komunikace a IS ulic Jiráskova–Tyršova
dává souhlas k jejímu uzavření.
10. ZM bere na vědomí zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova
u Brna do roku 2009.
11. ZM schvaluje „Pravidla pro prodej obecních
bytů v domech na sídl. Nádražní č. p. 1153 až
č. p. 1158“, ve znění dle přílohy. ZM současně vyhlašuje záměr privatizace bytů v domech v sídlišti
Nádražní č. p. 1155 a č. p. 1156 podle z. č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, tj. prodejem
jednotlivých bytů oprávněným nájemcům, neprodleně po jejich zápisu do katastru nemovitostí.
12. ZM nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje
domu č. p. 656 na ul. Úzká ve Slavkově u Brna.
13. ZM vyhlašuje záměr prodeje domu č. p. 706
včetně pozemku parc. č. 676 na ul. Lomená ve Slavkově u Brna formou výběrového řízení, s výše stanovenými kritérii.
14. ZM dává souhlas k nabytí vojenského objektu – podzemního betonového úkrytu na části pozemku parc. č. 3392/3 a 3392/4 v k.ú. Slavkov
u Brna od Ministerstva obrany ČR, zastoupeného
Vojenskou ubytovací a stavební správou v Brně, do
vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
15. ZM Souhlasí s nabytím pozemků parc.
č. 1494/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2, parc. č. 1494/8 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 78 m2, parc. č. 3323/3 za-

hrada o výměře 57 m2 a parc. č. 3324/5 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 27 m2 vše v k. ú. Slavkov u Brna od Ing. Pavla Votruby. Kupní cena ve
výši 300 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů od doručení smlouvy s doložkou o povolení vkladu vlastnického práva od příslušného katastrálního úřadu.
Správní poplatek za podání návrh na vklad do KN
uhradí město. ZM dále souhlasí s nabytím pozemku
parc. č. 3356/15 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 22 m2, v k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Pavla
Votruby. Kupní cena ve výši 20 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů od doručení smlouvy s doložkou
o povolení vkladu vlastnického práva od příslušného katastrálního úřadu. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí město.
4.16. ZM dává souhlas k nabytí pozemku parc.
č. 2928/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 116 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR
– Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
4.17. ZM souhlasí s nabytím pozemků parc.
č. 1781/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 413 m2, parc. č. 1781/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 288 m2, parc. č. 1781/3
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2,
parc. č. 1782/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 317 m2 a parc. č. 1783/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 18 m2 vše v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města formou bezúplatného převodu.
4.18. ZM bere dopis Žuráň, SBD ze dne 16. 7.
2008, označený jako odvolání, na vědomí a nevyhovuje požadavkům v něm uvedeným.
4.13. ZM prohlašuje, že bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Slavkov u Brna parc. č. 1650/1;
1650/41; 1650/47; 1650/48; 1650/49; 1650/50;
1650/51; 1650/52; 1650/53; 1650/54; 1650/55;
1650/56; 1650/57; 1650/58; 1650/59; 1650/60;
1650/61; 1650/62; 1650/63; 1650/64; 1650/65;
1650/66; 1650/67; 1650/68; 1650/69; 1650/70;
1650/71; 1650/72; 1650/73; 1650/74; 1650/75;
1650/76; 1650/77; 1650/79; 1650/80; 1650/81;
1650/82; 1650/84; 1650/85; 1650/86; 1650/88;
1650/89; 1650/91; 1650/92; 1650/93; 1650/94;
1650/95; 1650/96; 1650/97 vesměs ostatní plocha –
zeleň, je ve veřejném zájmu, neboť nabývané nemovitosti slouží k plnění veřejných úkolů nebo plnění veřejné služby, kterou obec vykonává jako
svou zákonem svěřenou působnost.
4.14. ZM dává souhlas s prodejem části pozemku
parc. č. 2636/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 z vlastnictví
města do vlastnictví pana Radka Slaniny a pana
Leoše Partyky, trvalý pobyt Nížkovice 149 za kupní
cenu ve výši 300 Kč/m2. Prodávaná část pozemku
bude oddělena geometrickým plánem. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
4.15. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru
prodeje pozemku parc. č. 347/9 orná půda o výměře 4155 m2 v k. ú. Slavkov u Brna.
4.16. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 340/1 ostatní plocha o výměře 1988 m2; parc. č. 340/3 ostatní plocha o výměře 1938 m2; parc. č. 340/2 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 96 m2; parc. č. 342 ostatní plocha o výměře 89 m2 a části parc. č. 341/6 ostatní
plocha v k. ú. Slavkov u Brna.
4.17. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 3073/40 orná půda o výměře
20 533 m2 a parc. č. 3073/50 orná půda o výměře
26 022 m2 v k. ú. Slavkov u Brna.
4.18. ZM souhlasí s nabytím pozemku parc.
č. 2912/4 zahrada o výměře 67 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
města formou bezúplatného převodu.

4.19. ZM souhlasí s prodejem části pozemku
parc. č. 3553/5 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna o předpokládané výměře cca 115 m2
z vlastnictví města do vlastnictví paní Marie Králové a paní Anny Křížové. Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena geometrickým
plánem. Kupní cena ve výši 20 Kč/m2 bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
4.20. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru
prodeje pozemků parc. č. 2650/3 zahrada o výměře 292 m2 a parc. č. 2650/4 zahrada o výměře
124 m2 v k. ú. Slavkov u Brna. ZM současně souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 2657/9 trvalý
travní porost v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 105
m2 a parc. č. 2650/2 zahrada v k. ú. Slavkov u Brna
o výměře 4 m2 z vlastnictví města do vlastnictví
paní Markéty Řehákové. Kupní cena ve výši
350 Kč/m2 bude uhrazena před podpisem kupní
smlouvy. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
4.21. ZM souhlasí s prodejem části pozemku
parc. č. 1349/266 orná půda v k. ú. Nížkovice o výměře cca 10 m2 z vlastnictví města do vlastnictví
ČR – ŘSD. Cena bude stanovena dle znaleckého
posudku na základě geometrického plánu a platné
vyhlášky o oceňování.
4.22. ZM souhlasí se směnou části pozemku
parc. č. 1787/30 v k. ú. Slavkov u Brna o předpokládané výměře cca 69 m2 z vlastnictví města za
část pozemku parc. č. 1787/2 v k. ú. Slavkov
u Brna o předpokládané výměře cca 31 m2 z vlastnictví pana Víta Mikesky. Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena geometrickým plánem. Doplatek na dorovnání rozdílu směňovaných
výměr ve výši 300 Kč/m2 bude uhrazen před podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené se směnou uhradí p. Vít Mikeska.
4.23. ZM souhlasí s výkupem pozemků parc.
č. 2847/6 ostatní plocha o výměře 114 m2 a parc.
č. 2816/1 ostatní plocha o výměře 208 m2 oba
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví paní Miroslavy Malé do vlastnictví města. Kupní cena ve
výši 300 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů ode dne
doručení kupní smlouvy s doložkou o povolení
vkladu vlastnického práva od příslušného katastrálního úřadu po skončení vkladového řízení. Náklady spojené s výkupem uhradí město.
4.24. ZM se zavazuje, že po uplynutí lhůty pro
zveřejnění záměru směny částí pozemků parc.
č. 375/37 a 3750/38 v k. ú. Slavkov u Brna na
svém nejbližším následujícím zasedání dá souhlas
k uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí směnné
smlouvě ze dne 28. 6. 2005 s manž. Ing. Štěpánem
a Ivetou Leitnerovými a p. Slavojem Leitnerem,
kterým se směňované pozemky města změní na
část pozemku odpovídající výměry z parcel
č. 3750/37 a 3750/38 v k. ú. Slavkov u Brna, lokalita Zlatá Hora; ZM dále souhlasí se směnou
pozemku parc. č. 354/11 o výměře 606 m2 a části
pozemku parc. č. 354/12 o výměře cca 350 m2
z vlastnictví města za dvě části pozemku parc.
č. 354/10 o celkové výměře cca 956 m2 z vlastnictví p. Martina Doubka a M plus, s.r.o. Přesná
výměra směňovaných pozemků bude určena geometrickým plánem.
4.25. ZM bere zprávu o záměru nabytí pozemků v lokalitě Sady Pod Oborou na vědomí.
4.26. ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.
č. 357/6 zahrada o výměře 446 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města do vlastnictví společnosti KALÁB – stavební firma, spol. s r.o.. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
4.27. ZM bere žádost p. Petra Hlásenského o informace dle zákona č. 106/1999, o svobodném
přístupu k informacím, na vědomí.

