Usnesení z IV. mimořádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 14.3.2007
v 16:00 hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna

2.1. Vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního a stavebního odpadu. Vyhláška poplatku za komunální
odpad.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna nemá k předloženému návrhu a doporučuje zastupitelstvu města
vydat:
1. Obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního a stavebního odpadu.
2. Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad.
2.2. Jmenování konkursní komise na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZUŠ Františka
France
Usnesení:
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisí:
1/ jmenuje konkursní komisi na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZUŠ Františka France,
Slavkov u Brna, okres Vyškov:
- člen určený zřizovatelem – předseda Mgr. Vladimír Soukop
- člen určený zřizovatelem
Mgr. Bohuslav Fiala
- člen určený ředitelem krajského úřadu PhDr. Lea Hanáková
- odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení Mgr. Pavel Malý
- pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace Alena Slezáková
- školní inspektor České školní inspekce Mgr. Jiří Brauner
2/ pověřuje Ing. Barbaru Macháčkovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem
konkursní komise.
2.3. Pojištění nemovitého majetku města
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna schvaluje uzavření smlouvy na pojištění nemovitého majetku
města a odpovědnosti za škodu s Českou pojišťovnou a.s.

2.4. Žádost o použití znaku města
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna souhlasí s použitím znaku města pro Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska za účelem propagace města i soutěže o Cenu programu regenerace,
které se město účastní.

2.5. Zákaz užívání jižní hráze rybníka
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna potvrzuje platnost zákazu užívání jižní hráze slavkovského
rybníka k rybolovu schváleného pod bodem 4.20. na 37. schůzi rady města konané dne
25.10.2004.
2.6. Komunitní plánování sociálních služeb ve Slavkově u Brna
Usnesení:
1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit zapojení města Slavkov u Brna do
komunitního plánování sociálních služeb a souhlasí s účastí v základním výcviku pořádaném
JMK.
2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit vyčlenění finančních prostředků z
rozpočtu města na úhradu nákladů spojených s komunitním plánováním sociálních služeb.
3. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit zajišťování a rozšiřování sociálních
služeb ve městě prostřednictvím jednání s potencionálními poskytovateli sociálních služeb.
4. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku
poskytovatelům sociálních služeb ve městě na úhradu nákladů spojených se zajišťováním
sociálních služeb občanům města.
5. Rada města schvaluje distribuci dotazníku k sociálním službám prostřednictvím
Slavkovského zpravodaje.

2.7. Nová smlouva o partnerství s JmK
Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1. uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem,
uzavřené mezi městem a Jihomoravským krajem dne 16.1.2006, v předloženém znění,
2. uzavření nové Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem s Jihomoravským
krajem v předloženém znění.

2.8. Obnova fasády zámku Slavkov u Brna
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí a předkládá ji v jednání ZM.
2. Doporučuje ZM uložit radě města připravit na nejbližší zasedání ZM návrh rozpočtového
opatření k pokrytí nezbytného podílu města k dotaci z programu PZAD.
2.9. Nájemní smlouva s VYDOS-SERVIS a.s.
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Slavkovem u Brna a
VYDOS-SERVIS a.s. v předloženém znění.

