
Usnesení z 68. schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 29.5.2006 v 17:00 
hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

   

3.1.   Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí  v roce 2005  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere po projednání zprávu o činnosti OSV za rok 2005 na 
vědomí.  

 
3.2.   Zpráva o činnosti pečovatelské služby (PS)  za rok 2005  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí zprávu o činnosti Pečovatelské služby – 
organizační složky Města.  

 
Ad 2)    Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna  z 1. až 67. 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: 
4.6.2. z 56. schůze RM – 17.10.2005 
4.30. z 59. schůze RM – 5.12.2005 
4.6.2.d) z 60. schůze RM – 9.1.2006 
4.2.m), 4.39. z 64. schůze RM – 6.3.2006 
3.4., 4.1.1., 4.2.1., 4.3., 4.4., 4.10., 4.17., 4.31.1., 4.24.,4.38. z 65. schůze RM – 3.4.2006 
4.3.2., 4.7.2., 4.7.3., 4.8.2., 4.9., 4.10., 4.12., 4.17.1., 4.18., 4.21., 4.22., 4.30. z 66. schůze RM 
– 24.4.2006 
4.5., 4.17.1., 4.17.2., 4.6.2., 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.2., 4.9., 4.15., 5.1. z 67. schůze RM – 
2.5.2006 
2.1.2., 2.2., 2.3. z XXXIV. mimořádné schůze RM – 15.5.2006 
• vypouští ze sledování: 
4.30. z 65. schůze RM – 3.4.2006 
4.23., 4.25.1., 4.25.2. z 66. schůze RM – 24.4.2006 
• další úkoly trvají.  

 
3.3.   Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za ¼ roku 2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města 
Slavkova u Brna za 1/4 roku 2006“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ji zastupitelstvu 
města ke schválení.  

 
4.3. Návrh RO č. 8-22/2006  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a doporučuje 
ZM ke schválení :  

1) následující rozpočtová opatření:  

RO č.8 – volby do Poslanecké sněmovny ČR: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky - dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR ve výši 122.100,- Kč  
Výdaje: 
- zařazení nové položky – volby do Poslanecké sněmovny ČR ve výši 122.100,- Kč  

RO č.9 – sociální dávky: 
Příjmy: 
- snížení na položce 4112–neinvestiční  přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního 
vztahu o 23.000,-Kč  
Výdaje: 
- 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 23.000,-Kč.  

RO č. 10 – lesní hospodářství: 
Příjmy: 
-  zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29008 v částce 12.500,- Kč 
 Výdaje: 
- zařazení nové položky v odd.§ 1036-správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na 
příslušných položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 12.500,-Kč.  

RO č. 11 – zpevňující dřeviny: 
 Příjmy: 
- zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29004 v částce 4.500,- Kč 
Výdaje: 
- zařazení nové položky v odd.§ 1036-správa v lesním hospodářství pod UZ 29004na 
příslušných         položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 4.500,- Kč.  

RO č. 12 – půjčka z Fondu obnovy: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – půjčka z fondu obnovy – podíl k dotaci na obnovu fasád zámku ve 
výši 450.000,- Kč 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – obnova fasád zámku ve výši 450.000,- Kč  

RO č. 13 – dotace z Programu MPZ pro rok 2006: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – dotace z Programu MPZ ve výši 580.000,- Kč 
 Výdaje: 
- zvýšení položky č.5 – Program MPZ ve výši 580.000,- Kč  



RO č. 14 – komunikace Bučovická: 
 Příjmy: 
-  zvýšení položky RO č.4 – podíly k IS v ulici Bučovická ve výši 700.000,- Kč 
 Výdaje: 
-  snížení položky č.59 - oprava sochy sv. Jana Nepomuckého ve výši 90.000,- Kč 
-  zvýšení položky č.65 – IS v ulici Bučovická ve výši 790.000,- Kč 
  
RO č. 15 – výměna oken v budově polikliniky Malinovského č.p. 288: 
 Příjmy: 
-  zařazení nové položky  – čerpání revolvingového úvěru ve výši 700.000,- Kč 
 Výdaje: 
-  zařazení nové položky – výměna oken v budově polikliniky Malinovského č.p. 288 ve výši 
700.000,- Kč  

RO č.16 – projektová studie IS Sadová: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – dar od firmy Category s.r.o. na studii IS Sadová ve výši  21.000,- 
Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky  –  IS v lokalitě Sadová ve výši 21.000,- Kč  

RO č.17 – příspěvek pro HM: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – pokuty ve výši  36.000,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky – Historické muzeum ve výši 36.000,- Kč  

RO č.18 – cestovní doklady s biometrickými údaji 
Příjmy: 
- zařazení nové položky - dotace z MFČR – cestovní doklady s biometrickými údaji ve výši 
452.900,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky – Městský úřad ve výši 452.900,- Kč  

RO č.19 -pronájem polního hnojiště 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – pronájem polního hnojiště ve výši 50.000,- Kč 
- zařazení nové položky – odvod prostředků do FRR-kompostárna ve výši 850.000,- Kč 
- snížení položky č.14 – kompostárna ve výši 900.000,- Kč  

RO č.20 – odpisy ZŠ Komenského 
Příjmy: 
- zvýšení položky č.23 - odvody PO ve výši 6.000,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky č.16 – ZŠ Komenského ve výši 6.000,- Kč  

RO č.21 – zámecký park 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – pokuty ve výši 72.000,- Kč 
- zařazení nové položky – dotace ze SFŽP ve výši 647.000,- Kč  



Výdaje: 
- zvýšení položky RO č.2 – ošetření stromů v zámeckém parku ve výši 719.000,- Kč  

RO č.22 – rekonstrukce kabin včetně střechy – fotbalový stadion  
Příjmy: 
- zařazení nové položky – limitní dotace ze SR na rekonstrukci kabin včetně střechy – 
fotbalový stadion  pod UZ  98661 v částce 2.350.000,- Kč 
- zařazení nové položky –  příjmy za výkon přestupkové agendy od obcí ve výši 30.000,- Kč 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – rekonstrukce kabin včetně střechy - fotbalový stadion ve výši 
2.380.000,- Kč  

2) přijetí dotace ze SR na zabezpečení výdajů spojených s vydáváním cestovních dokladů s 
biometrickými údaji ve výši 452. 854,- Kč 
3) přijetí limitní dotace ze SR na investiční akci „ Město Slavkov u Brna, rekonstrukce kabin 
včetně střechy – fotbalový stadion“ ve výši 2.350.000,- Kč  

 
3.4. Zpráva o činnosti odboru životního prostředí v roce 2005 a přehled hlavních úkolů v 
oblasti samosprávy na rok 2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna výše uvedenou zprávu bere na vědomí.  

 
3.5. Zpráva  činnosti komise pro životní prostředí  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna výše uvedenou zprávu bere na vědomí a děkuje členům 
komise za jejich aktivní činnost.  

 
4.1. Záměr na dostavbu zázemí golfového hřiště-žádost GOLF INVEST AUSTERLITZ, 
a.s.  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje předložený záměr dostavby zázemí hřiště – tréninkové 
plochy pro krátkou hru na pozemky parc.č. 1085/7 v k.ú. Slavkov u Brna nájemcem 
uvedeného pozemku společností GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.  

 
3.6.    Zpráva o činnosti Komise pro zahraniční vztahy RM za období květen 2005 – 
květen 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu o činnosti Komise pro zahraniční 
vztahy na vědomí.  

 
3.7.   Návrh organizačního řádu  



Usnesení: 
Rada města schvaluje organizační řád Městského úřadu ve Slavkově u Brna v předloženém 
znění s doplněním článku 26.  

 
4.2.   Návrh na  přijetí dotace z Jihomoravského kraje  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí podpory ve výši 
20 tis. Kč z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje k realizaci  projektu – Výchovně 
rekreačního tábora pro děti a pro tento případ schvaluje uzavření předložené smlouvy.  

 
4.4  Výsledky veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě za rok 2006  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Výsledky veřejnosprávní kontroly ve 
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2005“ bere její 
obsah na vědomí a schvaluje:  
1. výsledky veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě za rok 2005 u příjemců veřejné finanční podpory, jimiž jsou příspěvkové 
organizace Základní škola Tyršova,  Historické muzeum ve Slavkově u Brna a Mateřská škola 
Zvídálek 
2.  provedení veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací Technické 
služby       Města Slavkova u Brna, Základní škola Komenského, Základní umělecká škola 
Františka France a Dům dětí a mládeže za rok 2006 
3. vystavení objednávky na provedení veřejnosprávní kontroly pro rok 2006 u subjektů 
uvedených v bodě č.2 
4. ukončení Smlouvy o provádění veřejnosprávní kontroly s paní Janou Filípkovou dohodou 
5. uzavření Smlouvy na provádění veřejnosprávní kontroly s Ing. Zdeňkou Cahlíkovou na 
dobu neurčitou za finančních podmínek uvedených v této zprávě  

 
4.5.  Dosadba a údržba stromů v zámeckém parku – schválení smlouvy č. 10360432 o 
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy přijímá návrh smlouvy č. 
10360432 ze dne 17.5.2006 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na realizaci akce „Dosadba a 
údržba stromů v zámeckém parku ve Slavkově u Brna“.  

 
4.6. Smlouva – autohlídka  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí hlídacích a zabezpečovacích 
služeb mezi městem a Petrem Hlaváčem, IČ: 75600111, a Jaroslavem Hoškem, IČ:75600129.  



 
4.7.   Pronájem části pozemku  parc.č.2690/1 v lokalitě Polní v k.ú. Slavkov u Brna – 
zahrádka č.85  o výměře cca 80 m2  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panem Ernestem 
Horváthem na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 80 m2, 
označené jako zahrádka č.85,  s ročním nájemným ve výši 112,-Kč.  

 
4.8.   Ukončení  nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č.67 v lokalitě Polní – část 
pozemku parc.č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1. Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k ukončení nájemní smlouvy  s paní Leonou 
Fraňkovou na pronájem části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna, označené jako 
zahrádka č.67 v lokalitě Polní. 
2. Rada města dává souhlas ke zveřejnění záměru pronájmu  části pozemku parc.č.2690/1 v 
k.ú. Slavkov u Brna, označené jako zahrádka č.67 v lokalitě Polní.  

 
4.9. Panský dům, Palackého nám. 89, stavební úpravy II.N.P. pro Finanční ředitelství 
Brno  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu na svoji 69. schůzi konanou dne 5.6.2006.  

 
4.10.  Výběr dodavatele na akci: „výměna oken a dveří v budově polikliniky č.p.288 ve 
Slavkově u Brna“   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu na svoji 69. schůzi konanou dne 5.6.2006.  

 
4.11.  Slavkov u Brna, Zámek (hl. budova), postupná obnova fasád aj.“ – výběr 
dodavatele, stanovení okruhu firem, které budou vyzvány k podání nabídky a 
jmenování hodnotící  komise pro výběr dodavatele  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna odkládá zprávu na svoji 69. schůzi konanou dne 5.6.2006.  

 
4.12.  Zápis z jednání komise pro výstavbu města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zápis č. 3/2006 z jednání komise pro výstavbu města 
Slavkova u Brna na vědomí.  



 
4.13.   Žádost o pronájem  krizového bytu na DPS – Pavlína Adámková  

Usnesení: 
Rada  města  zprávu odkládá a ukládá odboru BTH připravit setkání s nájemcem bytu za 
účasti funkcionářů města.  

 
4.14.   Žádost o prodloužení doby trvání nájmu - Julie Pintyeová  

Usnesení: 
Rada města souhlasí  s prodloužením doby trvání nájmu bytu č.12, Zlatá Hora 1227, Slavkov 
u Brna v délce tří let na dobu určitou do 30. 6.  2009 pro paní Julii Pintyeovou.   

 
4.15.   Návrh na úpravu části usnesení ZM ze XIV. řádného zasedání ze dne 20.3.2006   

Usnesení: 
1.   Rada   města   bere   na   vědomí   záznam   z   jednání   ze   dne   2.5.2006, které proběhlo 
za účasti předkladatele návrhu na usnesení  k bodu   3.1.  v části 2) ze XIV. řádného zasedání  
zastupitelstva města  ze dne 20.3.2006 p. Mgr. Vladimíra Soukopa. 
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města provedení změny usnesení ze XIV. řádného 
zasedání zastupitelstva města  ze dne 20.3.2006 k bodu 3.1. v části 2)  v novém znění  takto: 
Zastupitelstvo   města   ve   Slavkově  u  Brna   ukládá Radě města předložit na řádné 
zasedání ZM 19.6.2006  rozbor  odběru tepla  na  Nádražní,  DPS  a  Zlatá Hora. Analýzu  
hospodaření s teplem a bytovým a nebytovým fondem předložit na řádné zasedání 
zastupitelstva města v září 2006.  

   

4.16.   Žádost o souhlas k umístění telekomunikačního zařízení pro poskytování 
veřejných telekomunikačních služeb  

Usnesení: 
Rada Města rozhodla o uzavření  smlouvy o  umístění telekomunikačního zařízení pro 
poskytování veřejných telekomunikačních služeb s firmou Plachetka a spol., spol. s r.o.,  IČ: 
449 60 077, Školní 248, 683 52 Křenovice, na střechu budovy Koláčkovo nám. č.p. 727 ve 
Slavkově u Brna na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců za úplatu ve výši 3.600 Kč 
za kalendářní rok.  

 
4.17.   Pronájem  nebytových prostor Koláčkovo nám., Renáta Tomková  

Usnesení: 
Rada města rozhodla o uzavření  smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově 
Koláčkovo náměstí č.p. 727, kanceláře č. 210 o ploše 17,30 m2 s pí. Renátou Tomkovou, IČ: 
75638673, za roční nájemné ve výši  1000 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce.  

   



4.18.   Pronájem  nebytových prostor Panský dům, UNILES, a.s.  

Usnesení: 
Rada Města rozhodla o uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
06/2006 v budově Panského domu, Palackého náměstí 89, na sklady o celkové výměře 79,05 
m2 s firmou UNILES, a.s., se sídlem Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, IČ: 47307706, za 
roční nájemné ve výši  355,- Kč/m2 s inflační doložkou, na dobu neurčitou,  s účinností od 1. 
července 2006.  

   

4.19.   Žádost o převod práv a povinností – Radek Červinka  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, 
jeho následném nájmu a převodu ze dne 14. 7. 2000 z pana Radka Červinky na pana Martina 
Křížku. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 s panem 
Martinem Křížkou po provedení úhrady nesplacené části půjčky, která ke dni 31.5.2006 činí 
362.808,50 Kč, na účet města.  

 
4.20. Žádost o převod práv a povinností – Ivo Tesař  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, 
jeho následném nájmu a převodu ze dne 21. 7. 2000 z pana Ivo Tesaře na paní Jiřinu 
Mašinskou. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 s paní 
Jiřinou Mašinskou, po provedení úhrady nesplacené části půjčky, která ke dni 31. 5. 2006 činí 
362.808,50 Kč, na účet města.  

 
4.21.   Pronájem  nebytových prostor Palackého nám., PhDr. Petr Hlaváček  

Usnesení: 
Rada Města rozhodla o uzavření  smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově 
Palackého náměstí č.p.  89, dvě  kanceláře  o celkové ploše 37,50 m2, s PhDr. Petrem 
Hlaváčkem,  IČ: 67604081, za roční nájemné ve výši  1000 Kč/m2 na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. června 2006.  

 
4.22.   Nová právní úprava nájemních vztahů, novelizace občanského zákoníku  

Usnesení: 
Rada města  bere  na  vědomí  zprávu  o  změnách  v nájemních  vztazích  k  bytům,   
plynoucích ze zákona   č.  107/2006 Sb.,   o  jednostranném   zvyšování  nájemného   z bytu  
a  o   změně   zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 
4.23.  Žádost o povolení výjimky zřizovatelem školy – MŠ Zvídálek  



Usnesení: 
Rada města povoluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Zvídálek, Slavkov u Brna na 
školní rok 2006/2007, pod podmínkou, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Výjimka 
se povoluje ve třídách: 
Berušky – výjimka na 2 děti, celkem 26 dětí ve třídě 
Kuřátka – výjimka na 2 děti, celkem 26 dětí ve třídě 
Koťátka – výjimka na 2 děti, celkem 26 dětí ve třídě  

 
4.24.   Žádost o povolení výjimky zřizovatelem školy – ZŠ Tyršova  

Návrh usnesení neschválen    

 
4.25. Oznámení o vyhlášení volných dnů na ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, 
okres Vyškov  

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí zprávu o vyhlášení volných dnů tzv. ředitelského volna na 
Základní škole Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov v době od 26.6. do 
30.6.2006.  

   

4.27.   Žádost ZŠ Tyršova o povolení čerpání rezervního fondu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyršova o povolení čerpání 
rezervního fondu“ schvaluje čerpání rezervního fondu ZŠ Tyršova ve výši 2 640,--Kč na 
literární soutěž na téma „holocaust“.  

   

   

4.28.   Žádost ZŠ Tyršova o povolení čerpání investičního fondu  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyršova o povolení čerpání 
investičního fondu“ schvaluje čerpání investičního fondu ZŠ Tyršova ve výši do 130 000,-Kč 
na zakoupení interaktivní tabule s dataprojektorem.  

 
4.29.   Žádost ZUŠ o schválení vyřazení investičního majetku  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Žádost ZUŠ o schválení vyřazení 
investičního majetku “ schvaluje vyřazení počítače PENTIUM 166/32/3,2 v pořizovací ceně 
14 640,- Kč  a počítače PII 400 v pořizovací ceně 28 850,-Kč z majetku ZUŠ.  



 
4.30.   Odpisový plán ZUŠ Fr. France a ZŠ Komenského  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Odpisový plán ZUŠ Fr.France a ZŠ 
Komenského“ schvaluje :  
1) Odpisový plán nově pořízeného majetku pianina Petrof ZUŠ Fr.France 
2) Odpisy nově pořízeného majetku žebříku sálového montážního ZŠ Komenského s tím, že 
ZŠ bude navýšen rozpočet  z rozpočtu zřizovatele o nově vytvořené odpisy roku 2006 ve výši 
6 246,-Kč a stanovuje následný odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 6 246,-Kč.  

 
4.31. ZŠ Tyršova – pozvánka na den otevřených dveří  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí.  

 
4.32.   ZŠ Tyršova – žádost o pronájem stadionu  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna schvaluje poskytnutí prostor stadionu dne 1.6.2006 od 8:30 hod. 
do 11:30 hod. pro ZŠ Tyršova Slavkov u Brna.  

 
4.33.   Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna – dopis  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere předloženou informaci na vědomí a předkládá ji v jednání 
zastupitelstva města.  

4.34. ReNa – vyhodnocení akce Zahradní dny 2006  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna konstatuje, že se jedná o obchodní vztah plně v kompetenci 
Historického muzea ve Slavkově u Brna.  

   

 
4.35.   Žádost o povolení babských hodů  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí konání babských hodů a souhlasí s pořádáním 
průvodu ve městě dne 17.6.2006.  

   

4.36.   LIBRI, spol. s r.o. – prosba o podporu projektu Encyklopedie městský věží v 
Čechách, na Moravě a ve Slezsku  



Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí.  

 
5.1. 
Usnesení: 
1. Rada města Slavkov u Brna schvaluje čerpání sdružených prostředků od vlastníků garáží v 
lokalitě Slavkov - Zlatá Hora (nová část areálu garáží) do částky Kč 41.846,98 na opravy 
komunikace v příslušné části areálu.  
2. Rada města Slavkova u Brna ukládá řediteli Technických služeb města Slavkov u Brna 
zajistit provedení oprav v termínu do 15.7.2006 jménem a na náklady Města Slavkov u Brna.  

 
5.2. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík podal informaci o průběhu a výsledcích valné hromady 
společnosti RESPONO, a.s..  

 
5.3. 
Místostarosta města Ing. Ivan Charvát podal informaci o průběhu a výsledcích valné hromady 
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  

 
5.4. 
Usnesení 
Rada města Slavkov u Brna souhlasí se zvýhodněným pronájmem velkého sálu 
Společenského domu Bonaparte dne 24.10.2006 pro Územní organizaci Svazu diabetiků ČR, 
Slavkov u Brna.  

 
5.5. 
Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna bere na vědomí poděkování Diakonie Broumov za uspořádání 
humanitární sbírky v našem městě.  

 
5.6. 
Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval členy rady města o finančním zajištění nových 
agend na MěÚ ze státního rozpočtu.  

 


