Usnesení z XXII. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 05.06.2008 v
07:15 hodin na ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna

2.1. Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek na ZŠ Komenského – harmonogram prací
Usnesení:
Rada města:
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2. Souhlasí s předloženým harmonogramem prací a předkládá jej do nejbližšího zasedání ZM.

2.2. Pořízení ÚAP pro správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna –
schválení zhotovitele
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s výběrem firmy Urbanistické středisko, spol. s r. o.,
Příkop 8, 602 00 Brno, IČ 188 24 463 jako zhotovitele zakázky „Územně analytické podklady
správního území obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna“, a to za cenu 928.200 Kč
včetně DPH.

2.3. Žádost o uvolnění ředitele Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres
Vyškov z funkce
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí vzdání se funkce ředitele Základní školy
Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov Mgr. Vladimíra Soukopa ke dni 31.7.2008 a
ukládá funkcionářům projednat s Mgr. Vladimírem Soukopem náležitosti spojené s předáním
školského zařízení, inventáře a dokumentace.
Příloha č. 4
Schváleno jednomyslně (3)

2.4. Pozvání do družebního města Darney – Francie
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje :
1) uskutečnění cesty na základě pozvání do francouzského družebního města Darney ve dnech
28. června – 1. července 2008,
2) sestavení delegace ze zástupců města ve složení Ing. Jiří Doležel, Mgr. Vladimír Soukop,
p. Vratislav Malý, Ing. Barbara Macháčková a Mgr. Michaela Kavková.
3) poskytnutí dvou služebních vozidel města za účelem jejich použití pro plánovanou cestu do
Darney.

2.5. Záměr výstavby nové MŠ
Usnesení:
Rada města bere výše uvedenou zprávu na vědomí a předkládá ji do jednání nejbližšího

zasedání zastupitelstva města s návrhem uložit radě města zajištění financování dokumentace
pro územní řízení.
2.6. Návrh na uložení volných finančních prostředků města
Usnesení:
Rada města po projednání zprávy „Návrh na využití volných finančních prostředků města
bere obsah zprávy na vědomí a současně doporučuje zastupitelstvu města schválit použití
části volných finančních prostředků získaných z prodeje Zelnic ve výši 6.500.000 Kč na
částečné financování rekonstrukce městské polikliniky.

Ostatní:

3.2. Stávka učitelů základních škol
Usnesení:
Rada města bere na vědomí konání stávky učitelů na ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského dne
9.6.2008.

3.3. Nabídka firmy DAPA Radějov
Usnesení:
Rada města neakceptuje nabídku firmy DAPA Radějov.

