
Usnesení z XI. mimořádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 12.9.2007 
v 15:00 hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
2.1.   Soubor rozpočtových opatření RO č. 24-25/2007  

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

RO č. 24 – výplata příspěvku na péči oprávněným osobám:       
Příjmy: 
- zvýšení položky č. 30 – dotace ze SR na soc.dávky – na péči  v částce 3.882.000,- Kč 
Výdaje: 
- zvýšení položky č. 75 – sociální dávky na péči v částce 3.882.000,- Kč  

RO č. 25 – výplata příspěvku na péči oprávněným osobám:       
Výdaje: 
- zařazení nové položky – výdaje na městskou policii ve výši 40.000,- Kč 
- snížení položky č. 60 – projekt kamerového systému ve výši 40.000,- Kč  

 
2.2.   Směna pozemku – p. Majer  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna  souhlasí se  zveřejněním záměru směny částí pozemků 
parc.č.3750/38 a 3750/37 v k.ú. Slavkov u Brna.  

 
2.3. Žádosti církví o příspěvek na opravy nemovitostí na území města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města přispět na opravu 
církevních objektů na území města těmto žadatelům : 
a) Náboženská obec Církve československé husitské ve Slavkově u Brna, farní úřad Jiráskova 
959,   Slavkov u Brna přispět částkou ve výši 35.000,-Kč na opravu modlitebny na ulici 
Jiráskova 959 ve Slavkově u Brna. 
b) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Heršpicích, Heršpice 117 přispět částkou ve 
výši          25.000,- Kč na opravu modlitebny na ulici Főgnerova ve Slavkově u Brna.  

2) Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města schválit částku 2.500 Kč 
na dovybavení expozice v budově bývalé židovské školy na Koláčkově náměstí.  

 
2.4. Udělení souhlasu ke zřízení věcných břemen – inženýrské sítě pro prodejnu SPAR  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k  
1. uzavření smlouvy o podmínkách zřízení a o budoucí smlouvě o právu věcného břemene na  
pozemcích p.č.2712/1; 2703/12 a 2713/1 v k.ú. Slavkov u Brna se společností  E.ON 



Distribuce, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, IČ 260 781 98 zastoupená E.ON 
Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, IČ 257 335 91 a 
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., Kuřim, Tleskačova 1660, IČ 268 932 23 v předloženém 
znění; 
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.2714/1 
a 2713/1 v k.ú. Slavkov u Brna se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 
410/13 Vyškov, IČ 494 545 87 a FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., Kuřim, Tleskačova 
1660, IČ 268 932 23 v předloženém znění; 
3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.2712/1; 
2703/12 a 2713/1 v k.ú. Slavkov u Brna s Telefónica O2  Czech Republic, a.s., Za 
Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle, IČ: 601 933 36 a FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., 
Kuřim, Tleskačova 1660, IČ 268 932 23 v předloženém znění; 
4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.2712/1 
a 2714/1 v k.ú. Slavkov u Brna s JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno IČ: 276 898 41 
zastoupení Jihomoravskou plynárenskou a.s., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: 499 706 07 a 
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., Kuřim, Tleskačova 1660, IČ 268 932 23 v předloženém 
znění.  

 
2.5. Žádost o schválení záměru – prodej pozemku parc.č.2702/6 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna  souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku 
parc.č.2702/6 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.  

 
2.6. Informace o jednání s obyvateli ulice Zámecká  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá odboru IR předložit radě zprávu o genezi plynofikace 
a možnosti případné výstavby plynovodního řadu včetně finančního krytí v ulici Zámecká.  

 
3.1. Hospodaření Historického muzea  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna ukládá finančnímu odboru podat stanovisko k hospodaření 
Historického muzea k 31.8.2007.  

 


