Usnesení z 3. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 8.1.2007 v 15:00 hodin
v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna

Ad 2) Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. – 74. schůze RM z období 20022006 a z 1.-2. schůze RM z období 2006-2010
Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM ve Slavkově u Brna s tím, že
• považuje za splněné body:
3.3.2., 4.14.1. ze 73. RM – 4.9.2006
3.1. z XXXVI. mimořádné RM – 9.10.2006
4.3., 4.5., 3.1., 3.2., 4.18., 4.23., 4.24. z 1. RM – 20.11.2006
3.1.4., 4.2., 4.3., 4.5., 4.7., 4.10.1., 4.10.2., 4.12., 4.13., 4.14., 4.17., 4.18., 4.21., 4.26., 4.33.,
5.3. z 2. RM – 4.12.2006
2.1. z I. mimořádné RM – 6.12.2006
3.1., 3.6., 3.7., 3.9. z II. mimořádné RM – 18.12.2006
• 4.2. z 46. RM – 4.4.2005 vypouští ze sledování
• 4.15. z 42. RM – 24.1.2005 převádí mezi úkoly trvalé a dlouhodobé
• 4.9.2. z 57. RM-31.10.2005 – ruší termín dokončení
• další úkoly trvají.

3.1. Změna organizačního řádu
Usnesení:
Rada města schvaluje Dodatek č.1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu ve Slavkově u
Brna v předloženém znění.

3.2. Návrh RO č. 57/2006 – projekt „Spolupráce přes hranice“
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a
doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
1) přijetí dotace ve výši 134.951,- Kč
2) RO č. 57- projekt,, Spolupráce přes hranice“:
Příjmy:
- zařazení nové položky – dotace z Dispozičního fondu ve výši 135.000,- Kč
Výdaje:
- zvýšení položky č.1 – projekty EU ve výši 135.000,- Kč

3.3. Návrh mzdového předpisu pro ředitele škol a školských zařízení Města Slavkova u
Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá a ukládá MěÚ předložit na příští schůzi

mzdový předpis přepracovaný dle připomínek členů rady města vznesených přímo na této
schůzi.

3.4. SEPES MEDIA, spol. s r.o. Brno – zrušení pronájmu sloupů VO
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna dává souhlas k ukončení nájmu sloupů veřejného osvětlení ev.
číslo 006.02.006 na ulici Slovanská a sloupu veřejného osvětlení ev. číslo 002.01.009 na
Malinovského náměstí ve Slavkově u Brna uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na
pronájem částí pozemků a sloupů VO v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umístění a
provozování propagačního a informačního systému komerční sféry města Slavkova u Brna,
uzavřené se společností SEPES MEDIA, spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930
dne 29.1.2004.

3.5. Vyjádření MěÚ k problematice průjezdnosti veřejné komunikace na ulici Pod
Oborou
Usnesení:
Rada města souhlasí s postupem uvedeným a navrženým v této zprávě a ukládá starostovi
města vyzvat velitele PČR, aby konala v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
Dále ukládá MěÚ, aby vyzval vlastníka pozemku k úpravě keřů v termínu do 15.1.2007.

3.6. Stížnost – hluk z prostor dětského hřiště na sídlišti Zlatá Hora
Usnesení:
1. Rada města bere stížnost na vědomí.
2. Rada města konstatuje, že se touto problematikou intenzivně zabývá.
3. Rada města ukládá MěÚ opětovně hledat správce hřišť na Zlaté Hoře.

3.7. Austerlitz Golf s.r.o. – bezpečnost ve městě
Usnesení:
Rada města projednala předložený dopis a předkládá jej v jednání zastupitelstva města.

3.8. p. Jiří Pola – žádost o slevu za nájem sálu ve Společenském domě Bonaparte a
slevu za poplatek z prodeje lístků
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí se zvýhodněným nájemným v sále Společenského
domu Bonaparte dle žádosti p. Jiřího Poly.

Ostatní:

4.1. Publikace o městě Slavkově u Brna
Usnesení:
1. Rada města ukládá MěÚ připravit do příští schůze rady města návrh smlouvy na zhotovení
publikace o městě Slavkově u Brna.
2. Rada města pověřuje funkcionáře města jednáním s podnikatelskými subjekty ve věci
spolufinancování uvedené publikace.

4.2. Předání ocenění p. Oldřich Klobasovi, in memoriam
Starosta a místostarosta města předali paní Mgr. Dagmar Klobasové ocenění určené pro jejího
manžela pana Oldřicha Klobase in memoriam, jako jednoho z významných průkopníků
vzpomínkových akcí a dalších souvisejících aktivit v rámci slavkovského bojiště.

4.3. SK beachvolleyball Slavkov-informace
Usnesení:
1. Rada města bere na vědomí informaci Mgr. Petra Šafáře o stávajícím stavu příprav ME
juniorů v beachvolleyballe a Mistrovství ČR mužů.
2. Rada města ukládá MěÚ zajistit potřebné podklady pro zpracování žádosti o dotaci na
dokončení úprav sportovišť a nového vstupu na městské koupaliště.

4.4. Informace o jednání s firmou PRELAX
Starosta města informoval členy rady města o připravovaném jednání s jednatelem firmy
PRELAX, spol. s r.o.

4.5. Informace o bytu školníka na ZŠ Komenského nám.
Usnesení:
Rada města ukládá komisi výstavby a rozvoje města zpracovat záměr rekonstrukce bytu na ZŠ
Komenského nám.

4.6. Rekonstrukce polikliniky
Usnesení:
Rada města ukládá MěÚ zpracovat záměr rekonstrukce budov polikliniky.

4.7. Dar firmy PEGAS – GONDA s.r.o.

Člen rady města p. Radoslav Lánský informoval členy rady o uzavření darovací smlouvy s
firmou PEGAS – GONDA s.r.o.

4.8. Informace o revizi sportovních zařízení na stadionu
Člen rady města p. Radoslav Lánský informoval členy rady o revizi sportovních zařízení na
městském stadionu.

4.9. Městský ples-výtěžek z tomboly
Usnesení:
1. Rada města schvaluje cenu jednoho lístku do tomboly ve výši 10,- Kč.
2. Rada města schvaluje použití 50 % výtěžku z tomboly pořádané na 3. městském plesu na
humanitární účely, konkrétně jako příspěvek pro instituci LILA-domov pro postižené děti v
Otnicích.
4.10. Odvolání vedoucího odboru stavební úřad
Usnesení:
1. Rada města odvolává na návrh tajemníka MěÚ p. Josefa Hloužka z funkce vedoucího
odboru stavební úřad na vlastní žádost ke dni 31.1.2007.
2. Rada města bere na vědomí, že se p. Josef Hloužek stává uvolněným starostou obce
Vážany nad Litavou.

4.11. Rozdělení kompetencí mezi starostou a místostarostou města
Starosta města seznámil členy rady města s návrhem rozdělení kompetencí mezi oběma
uvolněnými funkcionáři.

