
Usnesení z XII. mimořádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 
19.10.2007 v 08:00 hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
2.1.   Návrh RO č. 31-35/2007  

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

RO č. 31 – investiční příspěvek pro HM : 
Výdaje : 
- snížení položky č. 92  – Informační centrum o částku 100.000,-Kč  
- zařazení nové položky – investiční příspěvek pro HM na Integrovaný systém ochrany 
movitého kulturního dědictví ve výši 100.000,-Kč  

RO č. 32 – Informační centrum: 
Výdaje:  
- snížení položky č. 92  – Informační centrum o částku 125.000,-Kč  
- zařazení nové položky – neinvestiční příspěvek pro HM na provoz IRC  ve výši 100.000,-Kč 
- zvýšení položky č. 90 - Propagace města ve výši 25.000,- Kč  

RO č. 33  – Komunikace u ZŠ Komenského - pokračování: 
Výdaje: 
- snížení položky č. 57  – Program mobility o částku 99.000,-Kč  
- zvýšení položky RO č. 14  – Komunikace u  ZŠ Komenského ve výši 99.000,-Kč  

RO č. 34  – podlahy v konírnách na zámku : 
Výdaje: 
- snížení položky – rezerva ve výši 162.000,- Kč.  
- zařazení nové položky – podlahy v konírnách zámku ve výši 162.000,- Kč.  

RO č. 35 – lesní hospodářství: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29004 v částce 44.600,- Kč 
 Výdaje:  
- zvýšení položky – náklady na meliorační a zpev. dřeviny pod UZ 29004 na příslušných 
položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 44.600,-Kč.  

 
2.2.   Mandátní smlouva – HAVE invest s.r.o.  

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření předložené mandátní smlouvy mezi městem a HAVE invest 
s.r.o.  

 
2.3.   Výstavba nových bytových jednotek formou půdní vestavby v obytných domech ve 
vlastnictví města v sídl. Nádražní č.p. 1155-1156  



Usnesení: 
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o výstavbě bytových jednotek formou půdní vestavby v obytných domech ve vlastnictví 
města v sídl. Nádražní č.p. 1155 a č.p. 1156, v předloženém znění. 
2. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou REISTAV s.r.o., Pod Oborou 
1425, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 269 17 289 na revitalizaci bytových domů sídl. Nádražní 
č.p. 1155 a č.p. 1156, za předpokladu schválení financování akce zastupitelstvem města. 
3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování revitalizace bytových 
domů sídl. Nádražní č.p. 1155 a č.p. 1156 dle předloženého návrhu finančního odboru.  

 
2.4. LSPP  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí ústní informaci o rozhodnutí Ústavního 
soudu ve věci LSPP.  

 
2.5.  Program 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje program 2. mimořádného 
zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.  

   

 


