
Usnesení z IIIL. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 05.06.2009 v 
07:45 hodin na ZŠ Komenského  

 
2.1.  Oprava krčku, návrh RO č. 16  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit: 
1) financování opravy klenby krčku ve výši 460.000 Kč z fondu Zelnic 
2) následující úpravu rozpočtu města Slavkova u Brna:  

 
RO č. 16 – oprava klenby krčku  

Příjmy: 
- zařazení nové položky – čerpání z fondu Zelnice ve výši 460.000 Kč 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – oprava klenby krčku ve výši 460.000 Kč  

 
2.2. Rozvody NN a vody na nádvoří zámku, návrh RO č. 17  

Usnesení: 
Rada města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit  
1) financování rozvodů NN a vody na nádvoří zámku ve výši 550.000 Kč z fondu Zelnic 
2) následující úpravu rozpočtu města Slavkova u Brna:  

RO č. 17 – rozvody NN a vody na nádvoří zámku 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – čerpání z fondu Zelnice ve výši 550.000 Kč 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – rozvody NN a vody na nádvoří zámku ve výši 550.000 Kč  

 
2.3. Informace – mateřská škola 
Usnesení: 
Rada města bere výše uvedenou zprávu  na vědomí a předkládá ji do nejbližšího zasedání 
zastupitelstva města.  

2.4. Záměr směny prodloužení komunikace ul. Čelakovského za pozemek z majetku města  

Usnesení: 
Rada města nesouhlasí se záměrem směny komunikace v prodloužení ulice Čelakovského za 
pozemek z majetku města a postupuje tento záměr k projednání zastupitelstvu města.  

 
2.5. Žádost klubu SK Beachvolleyball Slavkov o.s. - rozšíření areálu na vestavbu 3 kurtů 
 splňujících parametry dle ABV.  



Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města předložit návrh koncepce 
dalšího rozvoje městského koupaliště na příští řádné zasedání zastupitelstva.   

2.6. Udělení ředitelského volna  

Usnesení: 
Rada města bere udělení volna pro žáky devátých tříd ve dnech 29. 6. a 30. 6.2009 a pro žáky 
druhého stupně dne 29. 6. 2009 v ZŠ Tyršova na vědomí.  

 
2.7. Pozvání na „Piknik Militarny i Świeto Bobru“  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje: 
1.uskutečnění cesty na „Piknik Militarny i Święto Bobru“ do polského Sławkowa ve dnech 
19. 6. - 21. 6. 2009 
2.sestavení delegace ve složení: Ing. Ivan Charvát, Tereza Cenková, DiS., Mgr. Vladimír 
Soukop 
3.poskytnutí služebního vozidla za účelem jeho použití pro plánovanou cestu do Sławkova  

 
2.8. Pozvání na setkání Slavkovů  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje: 
1.uskutečnění cesty na setkání Slavkovů do Slavkova pod Hostýnem v termínu 10. 7 - 12. 7. 
2009 
2.sestavení delegace ve složení: Mgr. Petr Kostík, Mgr. Marie Kostíková, Mgr. Ladislav 
Žatecký a Ing. Jiří Kučera  

 
Ostatní:  

3.1. Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vyškov – zapůjčení stadionu  

Usnesení: 
Rada města vyhovuje žádosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vyškov o 
zapůjčení stadionu a přilehlých ploch dne 14.6.2009 k uspořádání krajského kola soutěže 
mladých hasičů.  

 
3.2. Pověření místostarosty zastupováním starosty  

Usnesení: 
Rada města bere zprávu na vědomí a pověřuje místostarostu města zastupováním starosty 
města v době jeho nepřítomnosti dle termínů předložených v této zprávě.  

 


