Usnesení z XIV. mimořádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne
9.11.2007 v 10:45 hodin na ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna

2.1. HM – žádost o souhlas rady města s postupem Historického muzea v rámci podání
žádosti o udělení Evropské známky kulturního dědictví objektu zámku ve Slavkově u
Brna
Usnesení:
Rada Města Slavkova u Brna souhlasí s postupem a se žádostí o udělení Evropské známky
kulturního dědictví a podporuje tuto aktivitu Historického muzea jako prospěšnou a přínosnou
pro město Slavkov u Brna.

2.2. Žádost o souhlas o umístění sázkového terminálu
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s umístěním sázkového terminálu společnosti
Synotip na stadioně ve Slavkově u Brna v provozovně bistra U dvou kapříků.

2.3. Udělení pamětní medaile
Usnesení:
Rada města schvaluje udělení pamětní medaile prezidentovi republiky při příležitosti jeho
návštěvy města dne 25.11.2007.

2.4.

Soubor rozpočtových opatření č. 36-41/2007

Usnesení:
Rada města ve Slavkova u Brna po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a doporučuje
ZM ke schválení:
1) následující RO:
RO č. 36 – investiční příspěvek pro TSMS:
Příjmy :
- zvýšení položky pokuty – příjmy z pokut ve výši 200.000,- Kč
Výdaje :
- zařazení nové položky – investiční příspěvek pro TSMS na nový vůz PIAGGIO Porter
Maxxi 4x4 ve výši 200.000,- Kč.
RO č. 37 – dotace z rozpočtu JMK pro HM:
Příjmy:
- zařazení nové položky - dotace z rozpočtu JMK pro HM na zakoupení sbírky
napoleonských pohlednic částce 40.000,- Kč
Výdaje:
- zařazení nové položky – neinvestiční příspěvek pro HM na zakoupení sbírky napoleonských
pohlednic ve výši 40.000,- Kč.

RO č. 38 – výplata příspěvku na péči oprávněným osobám:
Příjmy:
- zvýšení položky č. 30 – dotace ze SR na soc.dávky – na péči v částce 1.285.000,- Kč
Výdaje:
- zvýšení položky č. 75 – sociální dávky na péči v částce 1.285.000,- Kč
RO č. 39 – výplata dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi:
Příjmy:
- snížení položky č. 31 – dotace ze SR na soc.dávky – v hmotné nouzi v částce 1.701.300,Kč
Výdaje:
- snížení položky č. 76 – sociální dávky – hmotná nouze a soc. péče v částce 1.701.300,- Kč
RO č. 40 – rekultivace skládky:
Výdaje:
- snížení položky č.6 – rekultivace městské skládky ve výši 400.000,- Kč.
- zvýšení položky č.32 – odvody do FRR ve výši 400.000,- Kč.
RO č. 41 – dotace z rozpočtu JMK na Vzpomínkové akce v roce 2007:
Příjmy:
- zařazení nové položky - dotace z rozpočtu JMK na uspořádání Vzpomínkových akcí ke
202. výročí Bitvy tří císařů 2007 v částce 950.000,- Kč
Výdaje:
- zvýšení položky č.91 – Vzpomínkové akce,Napoleon.dny ve výši 950.000,- Kč.
2) přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 40.000,- Kč na zakoupení sbírky napoleonských
pohlednic
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
3) přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 950.000,- Kč na uspořádání Vzpomínkových akcí ke
202.
výročí Bitvy tří císařů 2007 a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

2.4. Program 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program 3. mimořádného
zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

