Usnesení z 34. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 30.8.2004 v 15:30
hodin

Ad 2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 82. schůze RM z období
1998-2002 a z
1. až 33. schůze RM z období 2002 – 2006.
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM ve Slavkově u Brna s tím, že
• považuje za splněné body
2.9. z VIII. mimořádné schůze RM – 18.3.2004
4.18. ze 32. schůze RM – 12.7.2004
2.1., 2.2., 2.3.2., 2.3.3. z XII. mimořádné schůze RM – 27.7.2004
3.2.2., 3.5.1., 3.5.2., 3.9., 4.2., 4.4.1., 47. z 33. schůze RM – 2.8.2004
• nový termín 15.10.2004 u bodu 4.13.3. z 27. schůze RM – 13.4.20004
• nový termín 8.9.2004 u bodu 2.2. z 32. schůze RM – 12.7.2004
• další úkoly trvají.

4.1. Návrh rozpočtového opatření RO č. 14-24/2004 – soubor RO
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření
č.14-24/2004-soubor RO‘‘bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit následující
rozpočtová opatření:
RO č.14 - Limitní dotace ze SR – 8 mil. Kč, zámek:
- v příjmech:
zařazení nové položky 4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod
UZ 34341 v částce 8.000.000,- Kč
- ve výdajích :
zařazení nové položky – Slavkov u Brna, areál zámku č. p. 1, obnova fasád ve výši
8.000.000,-Kč
RO č. 15 - Limitní dotace ze SR - 4 mil. Kč, ZŠ Komenského:
- v příjmech:
zařazení nové položky 4211 - investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy
státního
rozpočtu pod UZ 98662 v částce 4.000.000,- Kč
- ve výdajích :
zařazení nové položky – Rekonstrukce ZŠ Slavkov u Brna ve výši 4.000.000,- Kč.
RO č.16 - Limitní dotace ze SR – 2 mil. Kč, zásahové vozidlo:
- v příjmech:
zařazení nové položky 4211 - investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy
státního
rozpočtu pod UZ 98662 v částce 2.000.000,- Kč
- ve výdajích :
zařazení nové položky – Rekonstrukce ZŠ Slavkov u Brna ve výši 2.000.000,- Kč.

RO č. 17 – Volby do Evropského parlamentu :
- v příjmech:
zařazení nové položky 4111 – Neinvestiční dotace přijaté z všeobecné pokladní správy ve
výši 94.400,- Kč pod UZ 98348
- ve výdajích :
zařazení nové položky– Volby do Evropského parlamentu ve výši 94.400,-Kč.
RO č. 18 - SDH:
- v příjmech :
zvýšení položky 4122 –investiční přijaté dotace z kraje v částce 80.000,- Kč
- ve výdajích :
zařazením nové položky – Dýchací přístroje a přetlakový ventilátor pro SDH ve výši 80.000,Kč.
RO č. 19 – Poznávání osudů slavkovských Židů:
- v příjmech :
zvýšení položky 4122 –investiční přijaté dotace z kraje v částce 15.000,- Kč.
- ve výdajích :
zařazení nové položky – Poznávání osudů slavkovských Židů pro ZŠ Tyršova v částce
15.000,- Kč.
RO č. 20 - Sociální dávky:
- v příjmech :
snížení na položce 4112–neinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního
vztahu o
6.000,-Kč
- ve výdajích :
snížením v oddíle § 4199 – ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené a
položka 5410 - sociální dávky s účelovým znakem UZ 98072 –účelová dotace na sociální
dávky o 6.000,-Kč.
RO č. 21 – rekonstrukce topného systému
- v příjmech :
zvýšení položky 4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 750.000,- Kč
- ve výdajích :
zařazením nové položky – rekonstrukce topného systému 750.000,- Kč
RO č. 22 – centrum kulturně – historického dědictví
- v příjmech :
zvýšení položky č.50 – převody z FRR o 1.617.000,- Kč
- ve výdajích :
zařazením nové položky –centrum kulturně – historického dědictví 1.617.000,- Kč
RO č. 23 – bezpečnostní agentura
- ve výdajích :
snížení položky rezerva o 92.000,- Kč
- ve výdajích :
zařazením nové položky –bezpečnostní agentura 92.000,- Kč
RO č. 24 – PD kompostárny
- ve výdajích :
snížení položky č.10 – výsadba remízku na skládce o 30.000,- Kč
snížení položky č. 12 – havarijní zásah-kácení stromů v zámecké zahradě o 38.000,- Kč

- ve výdajích :
zařazením nové položky – PD kompostárny 68.000,- Kč

4.2. Směrnice města
Usnesení:
Rada města odkládá na příští schůzi RM.

4.3. Návrh rozpočtového opatření RO č. 25/2004 – studie přestavby nemovitosti knihovna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového opatření
č.25/2004-studie přestavby nemovitosti - knihovna ‘‘bere její obsah na vědomí a doporučuje
ZM schválit :
RO č.25 – studie přestavby nemovitosti - knihovna:
- ve výdajích:
snížení položky č.68 – studie baletní sál pro ZUŠ o 80.000,- Kč.
- ve výdajích :
zařazení nové položky – studie přestavby nemovitosti – knihovna v hodnotě 80.000,- Kč

4.4. Vyjádření k ceníku nájemného tělocvičen ZŠ Komenského
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a
schvaluje ceník nájemného za pronájem tělocvičen ZŠ Komenského platný od 1.9.2004 v
navržené výši.

4.5. Žádost CK Slavkov
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a
souhlasí s využitím organizací pro technické zabezpečení soutěží.

4.6. Vyjádření k žádosti ZŠ Tyršova o změnu čerpání v položce č. 66b)
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a
schvaluje změnu účelu čerpání v položce č.66b) – ZŠ Tyršova a schvaluje případné čerpání z
rezervního fondu maximálně do výše 10.000,- Kč na dokrytí financování úprav vchodu do
šaten převodem do rozpočtu zřizovatele.

4.7. Závěry prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2004 ze škol a
školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí s tím, že předložené návrhy budou realizovány podle
možností rozpočtu města.

4.8. Umožnění náhradního stravování Integrované střední škole Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města zprávu projednala a souhlasí se zabezpečením náhradního stravování pro žáky a
pracovníky Integrované střední školy Slavkov u Brna, Tyršova 479 v době od 2.9. do
31.12.2004 ve školní jídelně Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám.495

4.9. Návrh na zrušení OZV č. 26
Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města o změně
obecně závazné vyhlášky města č. 26 v předloženém znění.

4.10. Plnění usnesení VIII. mim. schůze RM – 18.3.2004 č. 2.9. Předložit RM
přepracovanou zprávu „Žádost o souhlas s nákupem ZP“
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a ukládá TSMS předložit návrh financování nové
techniky.

4.11. Plnění usnesení 28. schůze RM – 26.4.2004 č. 4.14.2. cit.: Projednat a uzavřít
nájemní vztahy s vlastníky pozemků, na nichž jsou materiály (dlažba) uloženy
Usnesení:
1. Rada města bere zprávu na vědomí.
2. Rada města pověřuje TSMS k jednání a uzavření smlouvy o výpůjčce s majitelkou
pozemků.
T.: 30.9.2004

4.12. Plnění usnesení 33. schůze RM – 2.8.2004 č. 3.5. – náklady na pronájem vlečky na 1
den a náklady TSMS na turnaj ME v beachvolleyballu
Usnesení:
1. Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje doplnění ceny od 01.09.2004 pronájem
traktorové vlečky na l pracovní den 100,- Kč/den.

2. Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí předložené vyčíslení nákladů TSMS na
turnaj ME v beachvolleyballu.

4.13. Plnění usnesení 32. schůze RM – 12.7.2004 č. 4.5. cit.: „Předložit návrh
alternativního efektivního řešení stávajícího provozu veřejných WC.“
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí.

4.14. Obnova areálu městského koupaliště
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2. Doporučuje ZM uložit radě města zpracovat návrh na financování dokončení opravy terasy
– východní část.

4.15. Plynofikace RD v prodloužení ulice Čelakovského ve Slavkově u Brna – rámcová
smlouva o zajištění plynofikace obce, dodávky zemního plynu a provozování
plynárenského zařízení s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Brno
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna odkládá zprávu na příští schůzi.

4.16. Užívání veřejného prostranství – plakátovací plochy před volbami
Usnesení:
1) Rada města Slavkova u Brna odkládá žádost KDU-ČSL o užívání veřejného prostranství –
plakátovací plochy před volbami na příští schůzi RM.
2) Rada města Slavkova u Brna ukládá odboru IR zjistit možnosti instalace mobilních ploch
pro výlep předvolebních plakátů včetně financování.

4.17. Pískoviště na dětských hřištích
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna :
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí
2. Ukládá odboru IR předložit návrh na odstranění těch zařízení dětských hřišť, která
nesplňují současné bezpečnostní požadavky
3. Ukládá odboru IR opatřit pískoviště zakrytím proti přístupu zvířat

4. Doporučuje MěÚ zařadit do rozpočtu města na rok 2005 náklady ve výši alespoň 300 000,Kč na postupnou celkovou obnovu dětských hřišť.

4.18. Rozšíření parkovacích místa na sídlišti Zlatá Hora
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna :
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí
2. Doporučuje MěÚ jednat v této záležitosti dále až po vyřešení vlastnických vztahů

4.19. Pochůzná lávka na střeše předzámčí
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí.

4.20. Dosadba a údržba stromů v zámeckém parku ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy souhlasí s navrhovaným postupem na
zajištění akce „Dosadba a údržba stromů v zámeckém parku ve Slavkově u Brna“ a pro výběr
nejvýhodnější nabídky jmenuje pětičlennou komisi ve složení : Ing. Miroslav Zavadil, Ing.
Libuše Sedláčková, paní Věra Marková, pan Miroslav Lstibůrek a paní Ludmila Černá,
náhradník Mgr. Jiří Blažek.

4.21. Žádost o úpravu nájemní smlouvy
Usnesení:
Rada města nevyhovuje žádosti pana Petra Piláta.

4.22. Informace od Jihomoravské plynárenské a.s.
Usnesení:
Rada města schvaluje na základě výše uvedených informací využívat v případě úniku
zemního plynu služeb firmy TERMO CZ, Slavkov u Brna a ukládá odboru BTH pravidelně
sledovat novinky v dodávce zemního plynu v „Magazínu pro uživatele zemního plynu“.

4.23. Žádost o pronájem nebytových prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 20,50 m2 v objektu
polikliniky v budově Tyršova 324, Slavkov u Brna, MUDr. Janě Palové pro účely
provozování diabetologické ambulance ve dnech pondělí, středa a čtvrtek.

Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování a uzavření nájemní smlouvy na nebytové
prostory o výměře 20,50 m2 v budově Tyršova 324, Slavkov u Brna, s MUDr. Janou Palovou
s platností od 1. 1. 2005.

4.24. Žádost o úhradu úprav v ordinaci – MUDr. Baránková
Usnesení:
Rada města souhlasí s umořením částky 7 806,- Kč za dodávku a montáž osvětlení a 80 %
částky za dodávku a montáž stropních podhledů v ordinaci MUDr. Jany Baránkové, Tyršova
čp.324, Slavkov u Brna.
Rada města ukládá odboru BTH zajistit vypracování a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s
MUDr.Janou Baránkovou, Tyršova čp.324, Slavkov u Brna, kde bude zapracováno
umořování nákladů ve výši 24.186,- Kč.

4.25. Havarijní stav balkónů v obytných domech Zlatá Hora 1357, 1358
Usnesení:
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá odboru BTH postupovat v
záležitosti oprav obytných domů Zlatá Hora 1357, 1358 v souladu se schváleným časovým
harmonogramem pro rok 2004.

4.26. Prodej pozemků parc. č. 22 ostatní plocha o výměře 243 m2 pod bytovým domem
č.p. 329 na Komenského náměstí
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k prodeji
pozemku dle KN parc.č.22 o výměře 243 m2 v k.ú Slavkov u Brna, který je zastavěn bytovým
domem č.p.329 ve vlastnictví SBD Žuráň, z majetku města do vlastnictví SBD Žuráň, Zlatá
Hora 1233, Slavkov u Brna za cenu 10,-Kč/m2+ náklady spojené s prodejem za podmínky
předložení usnesení představenstva, v němž se SBD Žuráň zaváže, že neprodá výše uvedené
pozemky za cenu vyšší, než je cena kupní. Cena ve výši 2.430,-,-Kč + náklady spojené s
prodejem bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 30% prodejní ceny bude
převedeno do Fondu pro výkupy pozemků .

4.27. Změna usnesení ZM – prodej pozemku parc.č. 2636/16 ostatní plocha o výměře 18
m2 pod garáží v lokalitě Cihelna v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města změnit své usnesení ze
III.řádného zasedání konaného dne 21.6.1999 a schválit prodej pozemku parc.č.2636/16 o
výměře 18 m2 v lokalitě Cihelna v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví paní Hany Urbanové,
Čelakovského 1302, Slavkov u Brna

4.28. Pronájem části pozemku parc.č. 2690/1

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna nedává souhlas k pronájmu části pozemku parc.č.2690/1
manželům Borkovcovým, Luční 1475, Slavkov u Brna a manželům Juřinovým, Luční 1474,
Slavkov u Brna.

4.29. Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – uložení kabelového vedení NN do
pozemků města
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na uložení elektrického podzemního kabelového vedení NN včetně pojistkových skříní
vedení NN v pozemcích města parc.č. dle KN parc.č.157; 164/1; 164/5; 2147/3; 2212/1;
2933/1 a dle PK č. 3331/1; 3461/5 a 3335 v k.ú. Slavkov u Brna se společností
Jihomoravské energetika, a.s. Lidická 36, 659 44, Brno, IČO 49970194, zastoupenou
ing.Janem Macholánem.

4.30. Nabytí pozemků parc.č. 3767/2 a 3767/3 v ul. Špitálská v k.ú. Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí
pozemků parc.č. 3767/2 ostatní plocha-zeleň o výměře 465 m2 a parc.č.3767/3 ostatní plochasilnice o výměře 1821 m2v k.ú. Slavkov u Brna z majetku Jihomoravského kraje, Žerotínovo
nám.3, Brno do vlastnictví Města Slavkov u Brna, IČ 00292311, sídlem Palackého nám.65,
Slavkov u Brna.

4.31. Prodej pozemků parc.č. 2586, 2587, 2589, 2590/1 a 2591 v k.ú. Slavkov u Brna v
lokalitě Bučovická
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města:
1. dát souhlas k prodeji pozemků parc.č.2589 o výměře 611 m2, 2590/1 o výměře 804 m2 a
2591 o výměře 558 m2, všechny v lokalitě Bučovická v k.ú. Slavkov u Brna z majetku města
do vlastnictví společnosti Skalický a spol., s.r.o., IČ 26234939, sídlem Brno, Koliště 61a
formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po nabytí
právní moci stavebního povolení a součástí této smlouvy bude i ujednání o předkupním právu.
Pokud nebude pravomocné stavební povolení předloženo do jednoho roku od podpisu
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, pozbývá tato platnosti. Záloha ve výši prodejní ceny,
tj.434.060,-Kč (220,-Kč/m2) bude uhrazena při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy, záloha bude vrácena. Při podpisu vlastní kupní
smlouvy uhradí kupující náklady spojené s prodejem.
2. dát souhlas k prodeji pozemků parc.č.2586 o výměře 715 m2 a parc.č.2587 o výměře 598
m2 všechny v lokalitě Bučovická v k.ú. Slavkov u Brna z majetku města do vlastnictví
společnosti Mlýn HEROLD spol. sr.o., IČ 60730196, sídlem Brno, Bulharská 52 formou
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní

moci stavebního povolení a součástí této smlouvy bude i ujednání o předkupním právu. Pokud
nebude pravomocné stavební povolení předloženo do jednoho roku od podpisu smlouvy o
budoucí kupní smlouvě, pozbývá tato platnosti. Záloha ve výši prodejní ceny, tj.288.860,-Kč
(220,-Kč/m2) bude uhrazena při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nedojde-li k
uzavření kupní smlouvy, záloha bude vrácena. Při podpisu vlastní kupní smlouvy uhradí
kupující náklady spojené s prodejem.

4.32. Plán akcí na rok 2004-2005 – Napoleonské dny
Usnesení:
1) Rada města ve Slavkově u Brna projednala návrh Projektu Austerlitz 2005 na program
vzpomínkových akcí ve dnech 26.-28.11.2004 a odsouhlasila koordinaci akcí Projektu
Austerlitz 2005 a Historického muzea.
2) Rada města ve Slavkově u Brna žádá předkladatele Projektu Austerlitz 2005 o předání
požadavků pro technické zabezpečení akce a ubytování vojsk v uvedených termínech.
T.: 20.9.2004

4.33. Program vzpomínkových akcí ve dnech 27.-28.11.2004
Usnesení:
1) Rada města ve Slavkově u Brna projednala návrh HM na program vzpomínkových akcí ve
dnech 26.-28.11.2004 a odsouhlasilo koordinaci akcí HM a Projektu Austerlitz 2005.
2) Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje variantu 2 s návazností na vystoupení vojsk.

4.34. Informace – rozhodnutí - restaurace Josefína x PRELAX
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere informaci na vědomí.

4.35. Šimek Miroslav, Fügnerova – žádost o snížení nebo prominutí nájmu
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna žádost odkládá.

4.36. Nabídka systémů SpeedCon a RedCon – zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna projednala informaci AŽD Praha, s.r.o. o možnosti získání
stacionárních zařízení pro odhalování jízd na červenou.

4.37. Vlatava-Labe-Press – žádost o souhlas s užíváním znaku města na stranách deníku
Rovnost
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s užitím znaku města pro deník Rovnost, vydavatel
Vltava-Labe-Press.

4.38. Přidělení bytu č. 1, ul. Bučovická 187, Slavkov u Brna a přidělení bytu č. 1, ul.
Litavská 1487, Slavkov u Brna
Usnesení:
1. Rada města přiděluje byt č.1 na ulici Bučovická čp.187, Slavkov u Brna, Davidu Zoubkovi,
trvale bytem Zlatá Hora 1357, Slavkov u Brna.
2. Rada města ukládá odboru BTH zajistit uzavření nájemní smlouvy k bytu č.1, Bučovická
187, Slavkov u Brna, s Davidem Zoubkem, s platností od 1.9.2004 na dobu určitou v délce 1
rok,tj.do 31.8.2005 za smluvní nájemné ve výši 29,26 Kč/m2.
3. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č.1 na ulici Litavská 1487, Slavkov
u Brna, s panem Zdeňkem Žarovským, bytem Polní 962, Slavkov u Brna, za podmínky
složení částky 236 325,50 Kč na účet města před podpisem nájemní smlouvy.
4. Rada města ukládá odboru BTH oslovit Františku Mlčůchovou a jejího syna Josefa
Mlčůcha s nabídkou umístění do krizového bytu v DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna.

4.1. Informace o harmonogramu zadání veřejné zakázky – Napoleonská expozice
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí a žádá o předložení scénáře a libreta.

5.2.
Usnesení:
1) Rada města ve Slavkově u Brna žádá slečnu Strýčkovou z firmy Prelax, spol. s r.o. o
předložení výše komerčních nákladů na pronájem sálů a výši pronájmu za provozní náklady.
2) Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí se zařazením akce Výstava vín do akcí
pořádaných pouze za provozní náklady.

5.3.
Usnesení:
Rada města projednala žádost firmy Prelax, spol. s r.o. s tím, že k bodu 1 žádá předložení
podkladových materiálů ke stavebním pracem. S bodem 2 Rada města souhlasí. K bodu 3
Rada města setrvává na svém názoru, že dle předcházejících dohod bude movité zařízení ve
vlastnictví firmy Prelax, spol. s r.o.

3.1. Návrh dílčího účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za 1. pololetí roku 2004
Usnesení:
Rada města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM:
1) schválit návrh dílčího účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za 1. pololetí roku 2004
2) uložit RM zpracovat návrh pravidel pro tvorbu a čerpání finančních prostředků z odpisů
majetku tepelného hospodářství ve 100% výši na rezervním fondu města jako účelově vázané
prostředky na obnovu majetku v tepelném hospodářství zapracováním do rozpočtu každého
roku počínaje rozpočtem roku 2005
3) uložit RM zpracovat návrh pravidel pro tvorbu a čerpání finančních prostředků z výsledku
hospodaření podnikatelské činnosti města po zdanění na rezervním fondu města ve 100%
výši jako účelově vázané prostředky na obnovu bytových a nebytových prostor, majetku v
tepelném hospodářství zapracováním do rozpočtu každého roku počínaje rozpočtem roku
2005

3.2. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací města za první pololetí roku 2004
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvkových
organizací Města Slavkova u Brna za první pololetí r. 2004“ bere její obsah na vědomí a
doporučuje jej Zastupitelstvu města ke schválení.

5.4.
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje bezúplatnou zápůjčku služebního automobilu
Města Slavkova u Brna pro Integrovanou školu Slavkov u Brna v rámci družby města Darney
(Francie) a Slavkova u Brna ve dnech 17.-20.9.2004.

