Usnesení ze 14. řádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 29.06.2011 v 17:00 hodin v kanceláři
starosty města ve Slavkově u Brna
2)

Plnění usnesení Rady města z 1. - 83. schůze RM z období 2006-2010 a z 1. - 12. schůze RM z období
2010-2014

Usnesení:
1) Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
• považuje za splněné body:
3.3.3. z 4. schůze RM – 17.01.2011
4.7. z 5. schůze RM – 02.02.2011
4.6. z 6. schůze RM – 16.02.2011
4.34.1., 4.34.2., 4.2.1. z 9. schůze RM – 30.03.2011
4.10., 4.19. z 10. schůze RM – 13.4.2011
3.1., 4.15., 4.16., 4.17.2. z 11. schůze RM – 04.05.2011
4.12.2., 4.13.1., 4.25. z 12. schůze RM – 16.5.2011
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.4., 2.5.2., 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13. z X. schůze MRM –
23.05.2011
4.1., 4.2., 4.5., 4.6.2., 4.7., 4.9., 4.13.1., 4.13.2., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.20., 4.21., 4.22., 4.27., 4.28., 4.31.,
4.33., 4.45. z 13. schůze RM – 01.06.2011
2.1., 2.3., 2.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.16. z XI. schůze MRM – 08.06.2011

•
vypouští ze sledování:
4.15. z 82. schůze RM – 04.10.2010
4.5. 8. schůze RM – 9.3.2011
• další úkoly trvají.
3.1.

Program a termíny schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí roku 2011

Usnesení:
Rada města po projednání návrhu programu a termínů schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí roku
2011 tento schvaluje bez připomínek.

4.1.

Přijetí dotace a soubor rozpočtových opatření č. 16-21

Usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
1) Přijetí dotace ve výši 3.125.000 Kč na obnovu fasád zámku.
2) Soubor rozpočtových opatření
RO č. 16 – DSP ulice Lomená
Výdaje:
- zařazení nové položky – DSP ulice Lomená
- snížení položky č. 102 - Rezerva

24.000 Kč
24.000 Kč

RO č. 17 – Dotace – fasády zámku
Příjmy:
- zařazení nové položky – Dotace – Fasády zámku
Výdaje:
- zvýšení položky č. 64 – Fasády zámku

3.125.000 Kč
3.125.000 Kč
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RO č. 18 – Dotace – ZŠ Tyršova
Příjmy:
- navýšení položky – Dotace – ZŠ Tyršova
586.000 Kč
Výdaje:
- navýšení položky – Účelový neinvestiční příspěvek – Dotace ZŠ Tyršova 586.000 Kč
RO č. 19 – Vybavení MŠ Zvídálek
Výdaje:
- snížení položky č. 58 – Mateřská škola
- zvýšení položky – Účelový příspěvek – vybavení MŠ

4.2.

236.000 Kč
236.000 Kč

Žádost o finanční příspěvek za vykonanou práci

Usnesení:
Rada města ukládá místostarostovi města předloženou žádost projednat s jednatelem TJ Sokol Slavkov u
Brna.
T: 24.8.2011

4.3.

Směrnice určující vztahy a hospodaření PO – náhrada odvětvových odborů

Usnesení:
Rada města schvaluje variantu č. 2 pro přípravu Směrnice určující vztahy a hospodaření PO.

4.4.

Plnění usnesení – kamenná dlažba na skládkách

Usnesení:
Rada města bere výše uvedenou zprávu na vědomí.

4.5.

Stav historických alejí města - Informativní zpráva, vyjádření odborů MěÚ

Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí.

4.6

Stav historických alejí města

Usnesení:
1. Rada města bere zprávu na vědomí.
2. Rada města ukládá TSMS upřesnit na základě odborného posudku počet stromů určených
k neodkladnému vykácení.
3. Rada města ukládá finančnímu odboru předložit návrh na zajištění nezbytných finančních prostředků
na skácení určených stromů dle posudku.

4.7.

Aktualizace stavu stromového patra slavkovského zámeckého parku

Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí.
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4.8.

Dotace SFŽP EU – TSMS

Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí.

4.9.

Dotace SFŽP EU – ZS-A

Usnesení:
1. Rada města bere na vědomí informaci ohledně možnosti získání dotace SFŽP EU na podporu
regenerace urbanizované krajiny.
2. Rada města ukládá místostarostovi města svolat pracovní skupinu ve složení : ředitel TSMS,
ředitel ZS-A a vedoucí odboru ŽP, která zpracuje veškeré podklady nezbytné k podání žádosti vč.
finanční náročnosti a harmonogramu realizace komplexně pro celé území města vč. zámeckého
parku, a to v rozsahu, který by se v případě následujícího odsouhlasení RM mohl ihned podat ve
formě žádosti o předmětnou dotaci SFŽP EU.
T: 20.7.2011

4.10.

Obnova vodního příkopu – souhlas se zahájením dotační akce

Usnesení:
Rada města:
1. Doporučuje zastupitelstvu města zahájit kroky pro zajištění dokladů nezbytných pro přidělení dotace z
MMRČR z Programu pro poskytování dotací na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce
2010.
2. Doporučuje zastupitelstvu města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2012 položku ve výši 1.250.000,-Kč
ke krytí nákladů na spoluúčast k projektu.

4.11.

Žádost o schválení přijetí dotace Zámku Slavkov – Austerlitz na projekt „Austerlitz – Rosenburg“

Usnesení:
Rada města schvaluje přijetí dotace na projekt „Austerlitz – Rosenburg“ ve výši 10.854 EUR pro
příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov – Austerlitz. Případný finanční spolupodíl ve výši max. 2.000
EUR bude uhrazen z rozpočtu žadatele.

4.12.

Schválení přijetí dotací na projekt: „Kancléř čtyř panovníků. 300. výročí narození Václava Antonína
Kounice. Odkaz Václava Antonína Kounice.

Usnesení:
Rada města Slavkov u Brna schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro zámek Slavkov – Austerlitz na
projekt: „Kancléř čtyř panovníků. Odkaz Václava Antonína Kounice. 300. výročí narození kancléře“ ve
výši 80.000,- Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.

4.13.

Plnění úkolu 3.3.3. ze 4. RM konané dne 17.1.2011

Usnesení:
Rada města bere návrh programu akcí a aktivit na rok 2012 na vědomí a zve ředitele ZS-A na příští
schůzi rady města.
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4.14.

Plnění úkolu 4.7. z 5. RM konané dne 2.2.2011

Usnesení:
Rada města zve ředitele ZS-A na schůzi rady města k projednání koncepce prezentace a zajištění účasti
města a ZS-A na veletrhu Regiontour 2012.

4.15.

Žádost Jiřího Konráda

Usnesení:
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu ve dvorní přístavbě domu Fügnerova
109, Slavkov u Brna, s panem Jiřím Konrádem, trvalý pobyt Palackého nám.65, Slavkov u Brna.

4.16.

Žádost o odvolání ukončení nájemní smlouvy – Májková Radka

Usnesení:
1. Rada města trvá na vyklizení a předání bytu od paní Radky Májkové, a to neprodleně.
2. Rada města ukládá právníkovi města podat u soudu žalobu na vyklizení bytu v případě, že byt nebude
vyklizen a předán v termínu k 1.7.2011.
3. Rada města ukládá MěÚ vymáhat náklady na případné soudní řízení.

4.17.

Oprava střechy

Usnesení:
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a souhlasí s opravou střechy a s navýšením položky
oprava údržba polikliniky z výsledku hospodaření VHČ.

4.18.

Žádost J. Živníčkové

Usnesení:
1. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Jaroslavou Živníčkovou, k bytu č.3, Palackého
nám.123, Slavkov u Brna, za podmínky uvolnění bytu č.6, Palackého nám.123, Slavkov u Brna. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.
2. Rada města schvaluje poskytnutí bytu č.6, Palackého nám.123, Slavkov u Brna, o výměře 97,05 m2 ,
jako bytové náhrady pro pana Jiřího Svobodu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za
nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.

4.19.

Plynofikace v ulici Zámecká ve Slavkově u Brna

Usnesení:
Rada města ukládá odboru IR zjistit závazný počet zájemců o přípojku plynu na ulici Zámecká ve
Slavkově u Brna a následně informovat RM.
Termín do 30.09.2011.

4.20.

Žádost společnosti MIRROR Development, s.r.o.

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
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4.21.

Zápis z komise pro rozvoj města č. 3-2011

Usnesení:
Rada města bere zápis z komise pro rozvoj města č.3-2011 na vědomí.

4.22.

Vivo Connection – vyjádření TSMS

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o podmínkách výstavby podzemní telekomunikační sítě se
společností VIVO Connection spol. s r.o., Nádražní 7/1178, 664 51 Šlapanice v předloženém znění.

4.23.

Parkoviště u hřbitova

Usnesení:
Rada města bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá MěÚ zařadit finanční zdroje na vybudování
parkoviště do návrhu rozpočtu města na rok 2012.

4.24.

Oprava střechy budovy č.p. 123 – výběr nejvhodnější nabídky

Usnesení:
Rada města
1. Rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na stavební práce na akci: „Oprava střechy budovy č.p.123 –
Slavkov u Brna“ je nabídka společnosti Teslice CZ, s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ:277 75 003, s
nabídkovou cenou 2.268.505,-Kč vč. DPH.
2. Dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na stavební práce na akci: „Oprava střechy budovy č.p.123 –
Slavkov u Brna“ se společností Teslice CZ, s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ:277 75 003, za cenu
2.268.505,-Kč vč. DPH. Smlouva bude uzavřena až po uplynutí 10ti denní lhůty zveřejnění zprávy o
posouzení a hodnocení nabídek na úřední desce města.

4.25.

Místní rozhlas – aktuální stav systému

Usnesení:
Rada města:
1/ bere zprávu na vědomí,
2/ ukládá odboru IR předložit radě města přehled aktuálního stavu systému místního rozhlasu k datu
30.11.2011.

4.26.

Žádost o povolení vybudování altánku na sídlišti Nádražní

Usnesení:
Rada města nedává souhlas k zahájení řízení ve věci zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č.
2847/1 v k.ú. Slavkov u Brna za účelem vybudování dřevěného altánu s posezením a ohništěm na sídlišti
Nádražní ve Slavkově u Brna.
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4.27.

Pronájem zahrádky Polní 72

Usnesení:
Rada města dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní Jitkou Břínkovou na pronájem části
pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 (zahrádka č. 72) s ročním
nájemným ve výši 112,-Kč.

4.28.

Věcné břemeno pro JMP Net – Zlatá Hora

Usnesení:
Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s MP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689411 na pozemcích parc. č.
1780/40; 1780/48; 3699/1; 3745/9; 3745/3; 3750/46; 3750/45; 3745/6; 3732/5; 3745/5; 3732/4; 3745/4;
3745/2; 3750/42; 3745/8; 3745/7; 3745/1; 3736/2; 3750/79; 3748/3; 3750/60; 3750/61; 3750/62; 3750/63;
3750/64; 3750/89; 3750/69; 3750/55; 3750/29; 3750/77; 3745/12 a 3750/47 v k. ú. Slavkov u Brna
(„Slavkov u Brna, 31 RD Zlatá Hora – stavba STL plynovodu včetně přípojek“ ) v předloženém znění.

4.29.

Věcné břemeno pro E.ON – Sadová

Usnesení:
Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400
zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591
na pozemcích parc. č. 1341, 1479/1, 1192/2, 1202/2, 1205/2, 1206/5, 1197/2, 1196/4, 1194/5 a 1209 v k. ú.
Slavkov u Brna („Slavkov u Brna, kabel + skříně NN ul. Sadová parc. č. 1209“ ) v předloženém znění.

4.30.

Věcné břemeno pro E.ON – pí Klašková

Usnesení:
Rada města ruší své usnesení k bodu č. 4.9. z 80. schůze RM ze dne 30.08.2010 a dává souhlas k uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400 zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591 na pozemcích parc. č. 3189/44 a 3189/15 v
k. ú. Slavkov u Brna („Slavkov, kabel NN parc.č.3189/11 pí Klašková“) v předloženém znění.

4.31.

Přestupní uzel-dodatek ke smlouvě s projektantem

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne16.3.2011 se společností HBH
Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno IČ:449 61 944 na akci : "Přestupní uzel IDS Slavkov
u Brna - Nádražní" v předloženém znění.

4.32.

Směrnice o pohledávkách

Usnesení:
Rada města schvaluje předloženou Směrnici o nakládání s pohledávkami.
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4.33.

Dodatek smlouvy na projekty IOP Technologické centrum

Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo SD//10/33 ze dne
16.5.2011 s VERA, spol. s r. o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ : 62587978.

4.34.

Koncepce školství města Slavkov u Brna

Usnesení:
Rada města bere na vědomí zprávu „Koncepce školství města Slavkov u Brna s důrazem na předškolní a
základní vzdělávání“ a ukládá MěÚ koncepci rozpracovat a doplnit o ZUŠ a DDM.

4.35.

Příspěvek na výkon státní správy – využití

Usnesení:
Rada města souhlasí s předloženým návrhem na využití částky 1.336.000 Kč a ukládá tajemníkovi MěÚ
předložit radě upravený rozpočet MěÚ v návaznosti na tuto předloženou zprávu.

4.36.

Volby do školských rad

Usnesení:
Rada města bere uvedenou zprávu o volbách do školských rad na vědomí a jmenuje za zřizovatele tyto
členy školské rady ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 a školské rady ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova
977:
Ing. Pavla Dvořáka,
PaedDr. Miroslava Charváta,
pí Romana Palátová.

4.37.

Školský rejstřík

Usnesení:
1. Rada města ruší odst. 1 usnesení 4.31. ze své 13. schůze dne 1. 6. 2011.
2. Rada města v souladu § 145 až 151 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanovením § 102 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění schvaluje:
a) podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola
Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna, která se týká:
• změny názvu příspěvkové organizace na adrese Mateřská škola Zvídálek, Komenského
náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace
• změny adresy sídla na Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna
• výmazu místa, kde se uskutečňuje vzdělávání na adrese Malinovského 280
• zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 191 na 208 dětí v mimořádném
termínu s účinností od 1. 9. 2011
b) podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
pro školní jídelnu, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zvídálek, Koláčkovo náměstí
107, Slavkov u Brna, která se týká:
•
výmazu místa, kde se uskutečňuje stravování na adrese Malinovského 280
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•
snížení nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 270 na 70 v mimořádném
termínu s účinností od 1. 9. 2011
c) podání žádosti o zápis školní jídelny – výdejny, jejíž činnost vykonává příspěvková
organizace Mateřská škola Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna, do rejstříku
škol a školských zařízení, a to v mimořádném termínu s účinností od 1. 9. 2011
•
místo výkonu činnosti školní jídelny – výdejny na adrese Mateřská škola Zvídálek,
Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna s nejvyšším povoleným počtem stravovaných
180
3. Rada města pověřuje místostarostu města Ing. Jiřího Doležela k podání výše uvedené žádosti
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.

4.38.

Žádost o povolení výjimky

Usnesení:
Rada města povoluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Zvídálek, Slavkov u Brna na školní rok
2011/2012 pod podmínkou, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a
budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Výjimka se povoluje ve třídách:
MŠ Zvídálek Komenského nám.:
Kuřátka
28 dětí
Motýlci
28 dětí
Koťátka
28 dětí
Včelky
28 dětí
Štěňátka
28 dětí
MŠ Zvídálek Koláčkovo nám.:
Sluníčka
14 dětí (logopedická třída)

4.39.

Ceník služeb základních škol

Usnesení:
1. Rada města schvaluje ceník služeb Základní školy Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres
Vyškov dle návrhu předloženého jejím ředitelem s platností od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
2. Rada města schvaluje ceník služeb Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov dle
návrhu předloženého jejím ředitelem s platností od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

4.40.

Výsledky výběrového řízení a rozdělení účelového příspěvku

Usnesení:
1. Rada města schvaluje výsledky výběrového řízení.
2. Rada města schvaluje rozdělení částky 1,700.000 Kč a ukládá ředitelce MŠ Zvídálek předložení
výsledků výběrového řízení na pořízení herních prvků na zahradu na jejím nejbližším zasedání.

4.41.

Žádost MŠ Zvídálek o vyřazení majetku

Usnesení:
Rada města schvaluje Mateřské škole Zvídálek Slavkov u Brna, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, vyřazení výše uvedeného majetku z majetku MŠ Zvídálek.
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4.42.

Žádost MŠ Zvídálek o přijetí finančního daru

Usnesení:
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Zvídálek Slavkov u Brna, Koláčkovo
náměstí 107, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, přijetí finančního daru v hodnotě 2.000 Kč od
firmy BTA diamantová technika Brno, s.r.o., ul. 24.dubna 156, 664 43 Želešice, IČ: 26882698, 5.000 Kč od
firmy Nářadí Slavkov, s.r.o., Zborovská 26, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 26259478 a 15.000 Kč od firmy
Lohman & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna, Česká republika, IČ: CZ18825869 na
dovybavení hračkami a učebními pomůckami do nově zřízené třídy v přístavbě MŠ Zvídálek na
Komenského náměstí.

4.43.

Žádost MŠ Zvídálek o převod nepotřebného vybavení na ZŠ Komenského

Usnesení:
Rada města schvaluje Mateřské škole Zvídálek Slavkov u Brna, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, převod nepotřebného vybavení v celkové pořizovací ceně 33.821 Kč na Základní
školu Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov.

4.44.

Soupis nepotřebného vybavení pro převod na Československou provincii Chudých školských sester
naší paní

Usnesení:
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Zvídálek Slavkov u Brna, Koláčkovo
náměstí 107, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, soupis nepotřebného vybavení stávajících prostor
MŠ a jeho převod na Československou provincii Chudých školských sester Naší Paní v celkové pořizovací
ceně 238.965,60 Kč.

4.46.

Výzva k podání nabídky na pořádání Napoleonských dnů 2011

Usnesení:
Rada města schvaluje oslovení uvedených firem pro předložení nabídky na realizaci vojenské části
programu Napoleonských dnů 2011 a výši zakázky 220.000,- Kč.

4.47.

Hudební festival Folk a country

Usnesení:
Rada města schvaluje předložený scénář akce Folk a country a ukládá pí Tereze Cenkové, DiS. oslovit
sponzory a předložit radě města zprávu.

4.48.

Pozvání do partnerského města Darney

Usnesení:
Rada města bere zprávu na vědomí a schvaluje:
1. uskutečnění cesty do francouzského Darney v termínu od 13. do 16. 7. 2011,
2. složení delegace: Ing. Ivan Charvát, Ing. Hynek Charvat, Vratislav Malý,
3. poskytnutí služebního vozidla městem za účelem plánované cesty do Darney.
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4.49.

Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 7490006200450

Usnesení:
1) Rada města schvaluje dodatek ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969,
114 07 Praha 1, IČ: 45317054 v předloženém znění.
2) Rada města pověřuje Ing. Jiřího Doležela místostarostu města podpisem výše uvedeného dodatku.

4.50.

Věcné břemeno pro E.ON – NATMAL REAL, s.r.o.

Usnesení:
Rada města dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400
zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591
na pozemku parc. č.1496/4 (NATMAL REAL, s.r.o. - „SB-4611-129-Slavkov kabel NN parc.č.1496/1 Pod
Oborou) v k. ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.

4.51.

Rozšíření MŠ Zvídálek – změna prací

Usnesení:
Rada města schvaluje změnu výše uvedených vybraných stavebních prací na díle: „Slavkov u Brna Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek II“ v předloženém znění.

4.52.

Výstavba BD Zlatá Hora – Čáslava - dodatky ke smlouvám

Usnesení:
Rada města zprávu odkládá na příští schůzi.

4.45.

Odměny ředitelů škol a školských zařízení za 2. Q roku 2011

Usnesení:
Rada města projednala návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Slavkov u
Brna za 2. Q 2011 a s výší navrhovaných odměn v předloženém znění souhlasí.
Schváleno jednomyslně (3)
Příloha č. 55

Ostatní:

5.1.

Odměny ředitelům TSMS a ZS-A

Usnesení:
1. Rada města schvaluje odměnu řediteli TSMS p. Radoslavu Lánskému v předložené výši.
2. Rada města schvaluje odměnu řediteli ZS-A p. Ing. Aleši Šilhánkovi v předložené výši.

5.2.

Odvolání člena komisí na vlastní žádost

Usnesení:
Rada města odvolává p. Ing. Karla Fikara na jeho žádost z komise pro zahraniční vztahy a z kulturní
komise.
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5.3.

Žádost o pronájem části koupaliště ve Slavkově u Brna

Usnesení:
Rada města vyhovuje žádosti OVV ČSSD Vyškov.

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Dvořák
Datum: 30.06.2011
Dvořák
09:59:05 +02:00
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