Usnesení ze III. mimořádné schůze Rady města ve Slavkově u Brna konané dne 5.3.2007
v 16:00 hodin v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna

2.1. Návrh rozpočtu roku 2007
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku 2007“ bere její
obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení:
1) návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2007 s celkovou výší příjmů a výdajů
125.001.800,- Kč
2) návrh plánu podnikatelské činnosti Města Slavkova u Brna pro rok 2007 s celkovou výší
obratu 20.331.000,-- Kč a odpisový plán roku 2007
3) delegování pravomoci na RM související s možností přijímat rozpočtová opatření v
návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, dotací pro odbor ŽP
týkající se lesního hospodářství, dotací souvisejících s výkonem přenesené působnosti a
dotací z MPSV na soc.dávky
4) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících s
mládeží do výše schválené rozpočtovým provizoriem Města Slavkova u Brna pro rok 2007, tj.
do výše 350.000,- Kč
5) delegování na RM rozdělení finančních příspěvků účelově vázaných pro příspěvkové
organizace dle jejich aktuální potřeby v roce 2007 do celkové výše 650.000,- Kč pro :
a) ZŠ Komenského – 100.výročí školy – účelový příspěvek na uspořádání oslav 100.výročí
školy
b) ZŠ Komenského - účelový příspěvek na pořízení a montáž plynových hořáků
c) ZŠ Tyršova – účelový příspěvek na pokračování rekonstrukce tělocvičny
d) HM – účelový příspěvek na opravu ohradní zdi

2.2. Program rozvoje města
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna předkládá návrh programu rozvoje města na období let 20072010 k projednání v ZM Slavkov u Brna.

3.1. Zpráva o činnosti Informačního Regionálního Centra Austerlitz za období od 1.10.
do 31.12.2006 a za období celého roku 2006
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna projednala zprávu a bere ji na vědomí.

3.2. Zpráva o účasti města Slavkova u Brna na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
2007
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna projednala zprávu a bere ji na vědomí.

3.3. Rozdělení příspěvku ze státní dotace na program MPZ
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy doporučuje zastupitelstvu
města :
- v případě poskytnutí přislíbené dotace ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a
MPZ (dále jen „Program“) ve výši 660,- tis Kč dát souhlas k jejímu přijetí
- dát souhlas k rozdělení poskytnuté přijaté dotace Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna
na opravu špitálu u hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele ulici Špitálská ve Slavkově u Brna
(přislíbená výše 660 tis. Kč).
- v případě poskytnutí dotace ve výši 660 tis. Kč. z „Programu“ dát souhlas k poskytnutí
příspěvku z rozpočtu města ve výši 200 tis. Kč jako podíl k dotaci z Programu
Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna na opravu špitálu u hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele
v ulici Špitálská ve Slavkově u Brna.

3.4. Manželé Kubátovi – vyjádření
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna:
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
2. Ukládá odboru IR vyzvat manžele Hrbáčkovy k odstranění nepovolených retardérů v ulici
Pod Oborou ve Slavkově u Brna v termínu do 15.4.2007.

3.5. Stížnost p. Blahutka – vyjádření
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna projednala stížnost pana Blahutky a vyjádření odboru IR a
předkládá je v jednání zastupitelstva města.
Návrh pro usnesení ZM:
1) ZM bere stížnost pana Blahutky a vyjádření odboru IR na vědomí.
2) ZM ukládá RM přijmout taková opatření, aby k obdobným nedorozuměním nedocházelo.

3.6. Návrh p. Rotroekla – 770. let od založení města
Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna bere představu o programu k výročí založení města na vědomí a
ukládá místostarostovi města sjednat schůzku s vedením zámku.

3.7. Sokolský dům – geneze
Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a předkládá ji k projednání do ZM.

3.8. Dodatek č. 2 k organizačnímu řádu Městského úřadu ve Slavkově u Brna

Usnesení:
Rada města Slavkova u Brna Rada města schvaluje doplnit organizační řád městského úřadu v
hlavě VIII, čl. 19 – Odbor sociálních věcí o písmeno v), které zní:
Zajišťuje dle § 91 odst. 6 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
uzavírání smluv o poskytnutí sociálních služeb za osoby, které nejsou schopny samy jednat a
nemají zákonného zástupce.

3.9. Udělení souhlasu ke zřízení věcného břemene – uložení kabelového vedení NN
Usnesení:
Rada města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení
věcného břemene na uložení kabelového vedení NN na pozemcích parc.č. 623, 929 a 620/1 v
katastrálním území Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s. sídlem Lannova
205/16, České Budějovice, IČ: 26078198 v předloženém znění.

