
Usnesení z XIV. mimořádné schůze rady města konané dne 21.9.2004 v 19:30 v 
kanceláři starosty města  

 
2.1.   Problematika stadionu  

Členové výboru SK Slavkov fotbal informovali radu města o své nabídce na odprodej areálu 
stadionu městu. Dle jejich představ by se vycházelo z odhadní ceny s tím, že by město 
splácelo po dobu 10 let cca 900 tis. Kč ročně, přičemž cca 400 tis. Kč by bylo placeno 
poukázáním částky na účet SK , zbytek ve formě nepeněžního plnění (náklady na správce, 
případné investice…..). Rada konstatoval, že vypracuje vlastní odhad nemovitosti. Dále bylo 
přislíbeno, že na zítřejším zasedání zastupitelstva bude celá záležitost prezentována ostatním 
členům zastupitelstva.  

 
2.2. Návrh rozpočtového opatření RO č. 26-29/2004 – soubor RO  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření 
č.26-29/2004-soubor RO‘‘bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit následující 
rozpočtová opatření:  

RO č.26 - dotace KÚ JMK na realizaci projektu 200. výročí bitvy u Slavkova: 
- v  příjmech: 
zařazení nové položky  – přijatá dotace z rozpočtu KÚ JMK v částce 500.000,- Kč 
ve výdajích : 
- zařazení nové položky –  realizace projektu ,,200. výročí bitvy u Slavkova – propagace 
regionu     (1.etapa)‘‘ ve výši 500.000,- Kč 
  
RO č. 27 – restaurování orientálního paravánu: 
- v  příjmech: 
zařazení nové položky - přijatá dotace z rozpočtu KÚ JMK v částce 30.000,- Kč  
- ve výdajích : 
       zařazení nové položky – účelový příspěvek pro Historické muzeum ve Slavkově u Brna – 
restaurování orientálního paravánu ve výši 30.000,- Kč  

RO č. 28 – bezdrátové hlásiče: 
- v  příjmech: 
zařazení nové položky - přijatá dotace z rozpočtu KÚ JMK v částce 20.000,- Kč  
- ve výdajích : 
       zařazení nové položky – účelový příspěvek pro Historické muzeum ve Slavkově u Brna – 
bezdrátové  hlásiče ve výši 20.000,- Kč .  

RO č. 29 – Lesní hospodářství: 
-  v příjmech: 
zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29008 v částce 8.100,- Kč 
-  ve výdajích:  
zařazení nové položky v odd.§ 1036-správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na 
příslušných  



   

 
2.3. Žádost ZŠ Tyršova  

Usnesení: 
1. Rada města souhlasí, aby ples ZŠ Tyršova byl zařazen mezi akce se zvýhodněným nájmem 
v Centru Bonaparte. 
2.   Rada města bude jednat o možných předložených variantách.  

 
2.4. Žádost TSMS  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje nákup cca 200 t recyklátu za cenu do výše 25.000,- Kč  

 


