
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 117. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 26.7.2021

1759/117/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 116. schůze z období 2018 - 2022

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města s tím, že

    považuje za splněné body

1669/112 z 112. schůze rady města - 24. 5. 2021
1720/115, 1726/115 z 115. schůze rady města - 21. 6. 2021
1748/116, 1749/116/IV, 1750/115/III/2.1. z 116. schůze rady města - 19. 7. 2021

    další úkoly trvají.

1760/117/RM/2021 Žádost o prodej pozemku z majetku města - Aleš Podsedník

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zahájit  jednání  se  Společenstvím  vlastníků  jednotek  Zelnice  1545  a  1546  ve
Slavkově u Brna se sídlem Zelnice I 1545, 684 01 Slavkov u Brna ohledně odkupu
části pozemku ve vlastnictví města Slavkov u Brna parc. č. 354/24 v k.ú. Slavkov u

Brna o výměře cca 2,5 m2.

Termín: 31.8.2021

1761/117/RM/2021 Žádost o prodej pozemku z majetku města - pan Přemek Florian

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit  záměr  prodeje  částí  pozemku parc.  č.  2763/1 v  k.ú.  Slavkov u  Brna  o  celkové

výměře cca 83 m2 dle předložené žádosti.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  k  projednání  žádost  o  prodej  pozemku z  majetku
města od pana Přemka Floriana, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , týkající se
části pozemku parc. č. 2763/1 v k.ú. Slavkov u Brna dle předložené žádosti.

Termín: 30.9.2021

1762/117/RM/2021 Nový řád veřejného pohřebiště

I. Rada města schvaluje



vydání nového řádu veřejného pohřebiště dle předloženého znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  obecně  závaznou  vyhlášku,  která  ruší  OZV  č.  40/2002,  kterou  se  vydává  řád
veřejného pohřebiště ve Slavkově u Brna a OZV č. 41/2002, kterou se mění řád veřejného
pohřebiště ve Slavkově u Brna.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit obecně  závaznou  vyhlášku,  která  ruší  OZV  č.  40/2002  a  OZV  č.
41/2002 zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 27.8.2021

1763/117/RM/2021 Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb
pro rok 2022

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních
služeb pro rok 2022.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. předložit program ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 6.9.2021


