
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 17. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 11.11.2015

48/17/MRM/2015 Dodatek č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené se SPORTOVNÍM KLUBEM - SK
Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
změny smlouvy o  výpůjčce obsažené v  předloženém návrhu dodatku č.  8  ke  smlouvě o
výpůjčce ze dne 28. 6. 2005, ve znění dodatků č. 1 - 7, uzavřené mezi městem Slavkov u
Brna jako půjčitelem a SPORTOVNÍM KLUBEM - SK Slavkov u Brna se sídlem Slavkov u Brna,
Kaunicova 1442, IČ: 42660467, jako vypůjčitelem. 

II. Rada města schvaluje
zveřejnění  záměru  změny  smlouvy  o  výpůjčce  -  doby  trvání  smlouvy  -  dle  přiloženého
návrhu dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. předložit radě města Slavkov u Brna ke schválení návrh dodatku č. 8 ke smlouvě o
výpůjčce ze dne 28.  6.  2005,  ve znění  dodatků č.  1  -  7,  uzavřené mezi  městem
Slavkov u Brna jako půjčitelem a SPORTOVNÍM KLUBEM - SK Slavkov u Brna jako
vypůjčitelem, po uplynutí  lhůty pro zveřejnění  záměru a  po odsouhlasení návrhu
dodatku č. 8 vypůjčitelem.

Termín: 30.11.2015

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zveřejnit záměr změny smlouvy o výpůjčce - doby trvání smlouvy - dle přiloženého
návrhu dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce.

Termín: 13.11.2015

49/17/MRM/2015 Návrh rozpočtu města na rok 2016

I. Rada města projednala

Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2016.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1. předložit Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2016 na další schůzi rady
města k opětovnému projednání s úpravou částky na náklady spojené s údržbou
stadionu na 160.000,-Kč.

Termín: 16.11.2015

50/17/MRM/2015 ZŠ Tyršova - snížení kapacity počtu žáků

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o objektivitě kapacity počtu žáků na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna.

II. Rada města schvaluje

1. snížení  nejvyššího povoleného počtu žáků na Základní  škole Tyršova z  370 na 340 s
účinností od 15.12.2015,

2. výmaz oboru vzdělání 79-01-C/001 Základní škola s účinností od 15.12.2015.

III. Rada města schvaluje
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
základní školu, jejíž činnost vykonává Základní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres
Vyškov o:

1. snížení nejvyššího počtu povolenéh počtu žáků z 370 na 340 s účinností od 15.12.2015,

2. výmaz oboru vzdělání 79-01-C/001 Základní škola s účinností od 15.12.2015.

IV. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1. podat  výše  uvedenou  žádost  MŠMT  ČR  prostřednictvím  Krajského  úřadu
Jihomoravského kraje, odbor školství.

Termín: 16.11.2015

51/17/MRM/2015 ZŠ Komenského - snížení kapacity počtu žáků

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o objektivitě kapacity počtu žáků na Základní škole Komenského ve Slavkově u Brna.

II. Rada města schvaluje



1. snížení nejvyššího povoleného počtu žáků na Základní škole Komenského z 840 na 720 s
účinností od 15.12.2015.

2. výmaz oboru vzdělání 79-01-C/001 Základní škola s účinností od 15.12.2015

3. změnu adresy trvalého pobytu ředitele základní školy Mgr. Vladimíra Soukopa - Tyršova
427, 684 01 Slavkov u Brna.

III. Rada města schvaluje
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
základní školu, jejíž činnost vykonává Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí
495, okres Vyškov o:

1. snížení  nejvyššího  počtu  povoleného  počtu  žáků  na  základní  škole  z  840  na  720  s
účinností od 15.12.2015,

2. výmaz oboru vzdělání 79-01-C/001 Základní škola s účinností od 15.12.2015,

3. změnu adresy trvalého pobytu ředitele školy Mgr. Vladimíra Soukopa - Tyršova 427, 684
01 Slavkov u Brna s účinností od 15.12.2015.

IV. Rada města ukládá

1. Michalu Boudnému

1.1. podat  výše  uvedenou  žádost  MŠMT  ČR  prostřednictvím  Krajského  úřadu
Jihomoravského kraje, odbor školství.

Termín: 16.11.2015


