Usnesení z XXXI. mimořádné schůze rady města konané dne 12.12.2005 v 17,30 hodin v
kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna
2.1. Rozpuštění rezervy
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a schvaluje
rozpuštění 1,5% rozpočtové rezervy celkového objemu neinvestičního příspěvku z rozpočtu
zřizovatele.
2.2. Odměna za vedení kroniky
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí. Kladně
hodnotí zodpovědný přístup kronikářky k podrobným zápisům, za což jí vyslovuje
poděkování. Na základě kladného hodnocení zápisů do kroniky schvaluje RM vyplacení roční
odměny paní L. Kropáčkové ve výši 3.000,- Kč ve výplatním termínu za měsíc prosinec roku
2005.
2.3. Návrh rozpočtového opatření RO č. 33-36/2005
Usnesení:
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového
opatření č.33-36/2005” bere její obsah na vědomí a schvaluje :
RO č. 33 – odbor životního prostředí :
- v příjmech :
zařazení nové položky – dotace ze SR na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši
105.000,- Kč
- ve výdajích :
zvýšení položky č.17 - lesní hospodářské osnovy ve výši 105.000,- Kč
snížení položky č. 17 – lesní hospodářské osnovy (vl.zdroje) ve výši 45.000,- Kč
zvýšení položky č. 5 – sběrový dvůr ve výši 45.000,- Kč
snížení položky č.16 – měření prašnosti ve výši 15.000,- Kč
zvýšení položky č.14 – ostatní činnost místní správy ve výši 15.000,- Kč
RO č. 34 – SDH:
- v příjmech :
zařazení nové položky – příspěvek od obce Holubice na SDH 41.000,- Kč
zařazení nové položky – neinvestiční dotace ze SR pro JSDH ve výši 8.800,- Kč
- ve výdajích :
zvýšení položky č.1 – Sbor dobrovolných hasičů ve výši 129.000,-Kč
snížení položky – rezerva ve výši 88.000,- Kč
zvýšení položky č.38- Sbor dobrovolných hasičů ve výši 8.800,- Kč
RO č. 35 – čerpání revolvingového úvěru:
- v příjmech :
zařazení nové položky – revolvingový úvěr ve výši 2.243.000,- Kč
- ve výdajích :
zařazení nové položky – Napoleonská expozice ve výši 2.243.000,-Kč.
RO č. 36 – Vzpomínkové akce:
- ve výdajích :

snížení položky rezerva do výše 500.000,- Kč
zvýšení položky č. 29 – Historické muzeum do výše 500.000,- Kč
2.4. Smlouva se společností EKO-KOM, a.s.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením nové smlouvy se společností EKO-KOM,
a.s.
2.5. Návrh zprostředkovatelské smlouvy
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a souhlasí s uzavřením
zprostředkovatelské smlouvy s paní Romanou Chvátalovou, Severní č.p.518, 683 54 Otnice,
IČ:68643951 v upraveném znění s doplněním objektu polikliniky.
2.6. Vyjádření ZŠ Komenského k připravované vyhlášce
Usnesení:
Rada města souhlasí se zasláním návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské
obvody spádových škol, na ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova.
3.1.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s pořádáním tradičního silvestrovského ohňostroje ve
20,00 hodin na Palackého náměstí.
3.2.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s pořádáním 2. městského plesu v prostorách Centra
Bonaparte dne 14.1.2006 a souhlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci. Cena vstupného
včetně místenky bude 125,- Kč/osoba.
3.3.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou F.S.C.
Bezpečnostní poradenství, a.s. na provedení auditu ochrany osobních údajů.
3.4.
Rada města Slavkova u Brna se zabývala reakcemi návštěvníků Vzpomínkových akcí.
3.5.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna schvaluje následující termíny konání koncertů v rámci festivalu
Concentus Moraviae pro rok 2006:
- 9.6.2006 – Collegium Marianum, Solamente Naturalis, Ardente Sole – zámek, Historický
sál;
- 20.6.2006 – Jordi Savall, viola da gamba – zámek, Historický sál.

