
Usnesení z XVI. mimořádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 
10.12.2007 ve 14:00 hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

2.1. Návrh rozpočtového provizoria roku 2008  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozpočtového provizoria roku 
2008“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM:  

1) Schválit návrh rozpočtového provizoria Města Slavkova u Brna pro rok 2008 s celkovou 
výší příjmů a výdajů 134.928.500,- Kč.   
2) Odsouhlasit financování podílu města na revitalizaci bytového domu na sídlišti  Nádražní 
č.p. 1155,1156 přijetím bankovního úvěru 
3) Uložit RM vypsat výběrové řízení na poskytovatele bankovního úvěru do doby 10 let.  

 
3.1.   Návrh RO č. 45-48/2007  

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

RO č.45 – program péče o krajinu: 
Příjmy: 
       zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod 
UZ  
       15091 v částce 84.000,- Kč 
 Výdaje:  
 zvýšení  položky č.38 – tvorba FRR ve výši 84.000,- Kč  

RO č.46 – lesní hospodářství: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29008 
       v částce 20.200,- Kč 
 Výdaje:  
- zvýšení položky – náklady na meliorační a zpev. dřeviny pod UZ 29008 na příslušných 
položkách dle  
      platné rozpočtové skladby v částce 20.200,-Kč.  

RO č. 47 – výplata příspěvku na péči oprávněným osobám:       
Příjmy: 
- zvýšení položky č. 30 – dotace ze SR na soc.dávky – na péči  v částce 2.481.000,- Kč 
Výdaje: 
- zvýšení položky č. 75 – sociální dávky na péči v částce 2.481.000,- Kč  

RO č. 48 – oprava sloupů veřejného osvětlení:       
Výdaje: 
- zvýšení položky č. 53 – oprava sloupů el. vedení  v částce 170.000,- Kč 
- snížení položky  – rezerva v částce 170.000,- Kč  



 
3.2.   Příprava realizace výstavby v obytné zóně Zelnice  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Dává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 354/1, p.č. 357/9, p.č. 360/5, p.č. 
360/4, p.č. 389/1, p.č. 389/2, p.č. 388/2 v k.ú. Slavkov u Brna. 
3. Předkládá tuto zprávu ZM na vědomí.  

 
3.3.   Informace o směně pozemků s p.Doubkem  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s navrženým umístěním pozemku určeného ke 
směně (část parc.č.354/1 v k.ú. Slavkov u Brna) podle smlouvy o smlouvě budoucí uvedené 
ve zprávě.  

 
3.4.  Žádost o pronájem nebytových prostor MUDr. Naďa Dufková  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem místností č. 2.17 o výměře 
22,99 m2 a místnosti č. 2.18 o výměře 12,28 m2, na dva dny v týdnu (pondělí a středa), za 
cenu 900,- Kč/m2/rok, v objektu Polikliniky Slavkov u Brna, č.p. 551, Malinovského nám., s 
MUDr. Naďou Dufkovou, IČ: 75088959 s účinností od 1. 1. 2008.  

 
3.5.   Informace k rozpočtu města –  rozbor položky odpadové hospodářství  

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

 
3.6.   Změna jednacího řádu komisí rady města  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s doplněním jednacího řádu komisí rady města ve 
Slavkově u Brna o ustanovení, že jednání komise je neveřejné.  

Ostatní:  

4.1. Podání žádosti o dotaci  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s podáním žádosti na Radu JMK o finanční podporu na Napoleonské dny 
a Vzpomínkové akce v roce 2008.  

 
4.2. Žádost o sníženou sazbu pronájmu pro ISŠ  



Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání žádosti ISŠ o sníženou sazbu pronájmu v 
sálech společenského centra Bonaparte schvaluje zařazení plesu Nadačního fondu STUDENT 
ISŠ Slavkov u Brna v termínu 25.1.2008 mezi akce se zvýhodněným nájmem prostor v 
Centru Bonaparte.  

 
4.3. Smlouva  o dílo  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s výrobním družstvem Dřevodílo Rousínov v 
předloženém znění.  

 


