
Usnesení z VI. mimořádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 4.6.2007 
v 16:00 hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

2.7. Výpověď z pracovního poměru ředitelky HM Mgr. Jany Omar   

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí výpověď z pracovního poměru Mgr. Jany 
Omar, ředitelky Historického muzea.  

 
2.1.   Návrh RO č. 8-11/2007  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a doporučuje 
ZM ke schválení: 
1) přijetí limitní dotace ze SR na opravu fasád zámku ve výši 5.000.000,- Kč 
2) přijetí dotace z rozpočtu JMK na akci ,,Slavkov povodňová ochrana města“ ve výši 
500.000,- Kč  
3) rozpočtová opatření:  

RO č. 8 – příspěvek pro Junák:       
Výdaje: 
- snížení položky – rezerva v částce 50.000,- Kč 
- zařazení nové položky – příspěvek pro Junák-svaz skautů a skautek v částce 50.000,-Kč.  

RO č. 9  –  dotace z rozpočtu JMK na akci ,,Slavkov povodňová ochrana města“: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky  –  dotace JMK  -  Slavkov povodňová ochrana města ve výši 
500.000,- Kč 
Výdaje: 
- zvýšení položky č.32 – tvorba FRR ve výši 500.000,- Kč 
- snížení položky č.13 –  PD protipovodňová opatření (vlastní zdroje) ve výši 150.000,- Kč  
- zvýšení položky -  rezerva ve výši 150.000,- Kč  

RO č. 10  –  limitní dotace – fasády zámku: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky  –  limitní dotace  -  oprava fasád zámku ve výši 5.000.000,- Kč 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – oprava fasád zámku ve výši 5.000.000,- Kč  

RO č. 11  –  příspěvek pro Oblastní charitu Hodonín : 
Výdaje: 
- snížení položky č. 80 – Pečovatelská služba ve výši 350.000,- Kč 
- zařazení nové položky – Příspěvek pro Oblastní charitu Hodonín ve výši 350.000,- Kč  

 
2.2. HM – Návrhy na snižování objemu příspěvku města pro HM  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.  



 
2.3. Historicko-dokumentační oddělení Historického muzea ve Slavkově u Brna a jeho 
úkoly  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna zprávu odkládá.  

 
2.4.  Žádost o udělení souhlasu s úpravou stávajících vjezdů u budov čp. 1047, 1048 a 
1049 na ul. ČSA ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna žádá o vyjádření odbor IR a komisi pro výstavbu a rozvoj.  

 
2.5.   Dopisy pro starostu města  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí dopisy obyvatel sídliště Nádražní.  

 
2.6.   Dopis od Umělecké agentury Historia  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere dopis na vědomí a předkládá jej v jednání zastupitelstva 
města.  

   

Ostatní :  

 
3.1. ORIONREAL spol. s r.o. – Moravská banka vín - žádost o použití znaku města  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s použitím znaku města pro mezinárodní výstavu vín 
Grand Prix Austerlitz 2007 .  

 
3.2. Mistrovství republiky a mezinárodní turnaj v plážovém volejbale  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna souhlasí s technickou pomocí TSMS při pořádání turnaje 
mistrovství republiky v plážovém volejbale ve dnech 4.-5.8.2007 a při pořádání 
mezinárodního turnaje (včetně využití aleje) ve dnech 31.8. – 2.9.2007.  

 
 

 



3.3. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  

Usnesení: 
1) Rada města ve Slavkově u Brna uděluje pamětní listy stávajícím i bývalým zaměstnancům 
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. dle návrhu ředitele společnosti Vodovody a 
kanalizace Vyškov, a.s.. 
2) Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města udělit poděkování a 
pamětní list panu Svatopluku Zrotalovi za zásluhy o rozvoj systému vodovodů a kanalizací ve 
městě.  

 
3.4. Větrné elektrárny Rousínov  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje záměr podání odvolání proti rozhodnutí SÚ 
Rousínov.  

   

   

3.5. Služební cesta do družebního města Darney (Francie)  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje služební cestu Ing. Ivana Charváta, Ing. Jiřího 
Doležela, Mgr. Vladimíra Soukopa, Mgr. Jiřího Půčka, Ing. Barbary Macháčkové, p. 
Vratislava Malého a Mgr. Darji Kachlíkové do družebního města Darney ve dnech 29.6. -  
2.7.2007. 
Schváleno jednomyslně (5)   

 
3.6. Darovací smlouva  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere na vědomí darovací smlouvu mezi TSMS a p. 
Svatoplukem Matuštíkem.  

   

 


