
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 131. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 29.11.2021

1961/131/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 130. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body

1822/121 z 121. schůze rady města - 6. 9. 2021
1867/124, 1869/124 z 124. schůze rady města - 4. 10. 2021
1897/126, 1898/126 z 126. schůze rady města - 18. 10. 2021
1915/128, 1922/128 z 128. schůze rady města - 1. 11. 2021
1941/129, 1944/129, 1945/129, 1947/129, 1950/129 z 129. schůze rady města - 15.
11. 2021

    další úkoly trvají.

1962/131/RM/2021 Soubor rozpočtových opatření č. 68-75

I. Rada města schvaluje
rozpočtová  opatření  v  předloženém  znění  v  souladu  s  usnesením  zastupitelstva  města
Slavkov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne 7.12.2020, které pověřuje radu města schvalovat
a provádět změny rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření:

Č.
RO

ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

68

32 4122 331 FO - Dotace ZS-A - Veteranfest 2021 150 000

32 3315 5336 13020 331
FO  -  Průtoková  dotace  ZS-A  -
Veteranfest 2021

150 000

69
36 1111 FO - Daň z příjmů FO - plátci -1 000 000

36 1211 FO - Daň  z přidané hodnoty 1 000 000

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

Č.  náv.
RO

ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

70

64 2299 2212 31526 ÚMR - Sankční platby - radar -2 000 000

64 2223 2212 3156 ÚMR - Správní řízení - radar 1 000 000

36 1113 FO - Daň z příjmů srážkou 600 000



36 1112
FO  -  Daň  z  příjmů  FO  -
poplatníci

400 000

71
90 2219 2111

MěP  -  Příjmy  z  parkovacích
automatů

-100 000

36 1381 FO - Daň z hazardních her 100 000

72
41 3315 6121 578 IR - PD napoleonská expozice -1 750 000

71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy 1 750 000

73

36 1121
FO -  Daň z příjmů právnických
osob

6 000 000

36 1211 FO - Daň z přidané hodnoty 2 000 000

36 1381 FO - Daň z hazardních her 500 000

71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy 8 500 000

74
21 3322 5169 1901 SÚ - Podíl k dotaci MPZ -1 355 000

71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy 1 355 000

75
34 8115 FO - Převod do FRR 15 000 000

71 6409 5901 OVV - Nespecifikované rezervy -15 000 000

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit převod do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 15.000.000 Kč.

IV. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit soubor rozpočtových opatření č. 68-75 zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 13.12.2021

1963/131/RM/2021 Pravidla rozpočtového provizoria města Slavkov u Brna na rok 2022

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Pravidla rozpočtového provizoria města Slavkov u Brna pro rok 2022 v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit  Pravidla  rozpočtového  provizoria  města  Slavkov  u  Brna  na  rok  2022 v
předloženém znění zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 31.12.2021

1964/131/RM/2021 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí 2021

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za III.  čtvrtletí  2021 v předloženém
znění.



II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení rozbory hospodaření města Slavkov u
Brna za III. čtvrtletí 2021.

Termín: 3.12.2021

1965/131/RM/2021 Rozbory hospodaření VHČ za III. čtvrtletí roku 2021

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozbory hospodaření VHČ za III. čtvrtletí roku 2021 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení rozbory hospodaření VHČ za III. čtvrtletí
roku 2021.

Termín: 13.12.2021

1966/131/RM/2021 Statut fondu vedlejší hospodářské činnosti

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Statut fondu vedlejší hospodářské činnosti v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit Statut fondu vedlejší hospodářské činnosti zastupitelstvu města.

Termín: 13.12.2021

1967/131/RM/2021 Statut fondu správy budov

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Statut fondu správy budov v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení Statut fondu správy budov.

Termín: 3.12.2021

1968/131/RM/2021 Návrh změny statutu Fondu dopravní infrastruktury

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit změnu statutu Fondu dopravní infrastruktury dle předloženého návrhu.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit do ZM návrh na změnu statutu Fondu dopravní infrastruktury.

Termín: 13.12.2021

1969/131/RM/2021 Návrh plánu tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plán tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2022 v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení plán tvorby a čerpání Fondu rezerv a
rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2022.

Termín: 3.12.2021

1970/131/RM/2021 Návrh plánu tvorby a čerpání Fondu vedlejší hospodářské činnosti

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  plán  tvorby  a  čerpání  Fondu  vedlejší  hospodářské  činnosti  na  rok  2022  v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit  zastupitelstvu města ke schválení  plán tvorby  a čerpání  Fondu vedlejší
hospodářské činnosti na rok 2022.

Termín: 3.12.2021

1971/131/RM/2021 Návrh plánu tvorby a čerpání fondu dopravní infrastruktury

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  předložený  návrh  plánu  tvorby  a  čerpání  Fondu  dopravní  infrastruktury  v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  plánu  tvorby  a  čerpání  Fondu  dopravní
infrastruktury v předloženém znění.

Termín: 13.12.2021

1972/131/RM/2021 Dotační programy a individuální dotace města Slavkov u Brna pro rok 2022



I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  dotační  program  "Podpora  veřejně  prospěšných  činností",  dotační  program
"Podpora činností organizací pracujících s mládeží" a Individuální dotace včetně jejich příloh
v předloženém znění.

1973/131/RM/2021 Žádost o směnu pozemků - pan Miloš Voňka

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit  záměr směny části  pozemku parc.  č.  5576 - ostatní plocha,  zeleň o výměře cca

786 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města Slavkov u Brna za část pozemku parc. č.

5577 - orná půda o výměře cca 786 m2  v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví pana Miloše
Voňky, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle předložené žádosti. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu města k  projednání  záměr směny části  pozemku parc.  č.

5576 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 786 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví
města Slavkov u Brna za část pozemku parc. č. 5577 - orná půda o výměře cca 786

m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví pana Miloše Voňky, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ , dle předložené žádosti. 

Termín: 13.12.2021

1974/131/RM/2021 Žádost o směnu pozemků - Areál Slavkov s.r.o.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit  záměr  směny  pozemku  parc.  č.  2639/4  -  ostatní  plocha,  ostatní

komunikace o výměře 628 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města Slavkov u
Brna dle předložené žádosti. 

Termín: 30.11.2021

1975/131/RM/2021 Žádost o prodej pozemku z majetku města - Aleš Podsedník

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  úplatný  převod pozemku parc.  č.  354/24,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace o

výměře 5 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví pana
Aleše Podsedníka, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  za kupní cenu ve výši 2 500 Kč bez

DPH (500 Kč/ m2 bez DPH). Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek)
uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  k  projednání  úplatný  převod  pozemku  parc.  č.



354/24, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví pana Aleše Podsedníka, ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  za kupní cenu ve výši 2 500 Kč bez DPH (500 Kč/ m2 bez
DPH).  Náklady  související  s  převodem  nemovitosti  (správní  poplatek)  uhradí
kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.

Termín: 13.12.2021

1976/131/RM/2021 Prodej pozemku z majetku města - KÁMEN-DEKOR, s.r.o.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit úplatný převod pozemku parc. č. 334/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 908

m2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  z  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna  do  vlastnictví  společnosti
KÁMEN-DEKOR, s.r.o., IČ: 25341782 se sídlem Čápkova 40/37, 602 00 Brno za kupní cenu
stanovenou revizním znaleckým posudkem č. 6231/2021 ve výši 1 400 000 Kč vč. DPH (1

541  Kč/  m2  vč.  DPH).  Náklady  související  s  převodem  nemovitosti  (správní  poplatky,
znalecký  posudek  č.  800-06/21)  uhradí  kupující.  Daňové  povinnosti  budou  splněny  dle
platných právních předpisů.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání Zastupitelstvu města Slavkov u Brna úplatný převod pozemku

parc. č. 334/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 908 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti KÁMEN-DEKOR, s.r.o., IČ:
25341782  se  sídlem  Čápkova  40/37,  602  00  Brno  za  kupní  cenu  stanovenou
revizním znaleckým posudkem č. 6231/2021 ve výši 1 400 000 Kč vč. DPH (1 541

Kč/ m2  vč.  DPH).  Náklady související  s  převodem nemovitosti  (správní  poplatky,
znalecký posudek č. 800-06/21) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny
dle platných právních předpisů.

Termín: 13.12.2021

1977/131/RM/2021 Převod bytů Litavská

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Žádost o převod bytů do osobního vlastnictví v domě č.p. 1489 na ulici Litavská, dle
předložené důvodové zprávy.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit radě města, aby zajistila oslovení nájemců bytových domů na ulici Litavská s možností
převodu bytových jednotek do osobního vlastníctví v roce 2022 za předpokladu prominutí
dosud nesplacené části půjčky města.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit Žádost o převod bytů do osobního vlastnictví v domě č.p. 1489 na ulici
Litavská k projednání zastupitelstvu města.



Termín: 31.12.2021

1978/131/RM/2021 Atletický stadion - PD parkování a hřiště

I. Rada města schvaluje
uzavření licenční smlouvy se společností Ateliér 99, s.r.o., IČ: 024 63 245 dle předloženého
návrhu smlouvy.

II. Rada města schvaluje
na základě podaných nabídek uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na služby pod
názvem:  "Regenerace  atletického  stadionu  -  fotbalové  hřiště,  parkování",  Slavkov  u
Brna"  se  společností  JanSport  s.r.o.,  Dědina  447,  683  54  Otnice,  IČ:  060  27  504  dle
předloženého návrhu SOD.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření licenční smlouvy se společností  Ateliér 99, s.r.o., IČ: 024 63 245 dle
předloženého návrhu smlouvy.

Termín: 30.11.2021

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  veřejnou  zakázku  na  služby  pod  názvem:
"Regenerace atletického stadionu - fotbalové hřiště, parkování", Slavkov u Brna" se
společností  JanSport  s.r.o.,  Dědina  447,  683  54  Otnice,  IČ:  060  27  504  dle
předloženého návrhu SOD.

Termín: 30.11.2021

1979/131/RM/2021 Zahájení VZ - DPPS MŠ Zvídálek

I. Rada města ruší
probíhající veřejnou zakázku malého rozsahu "DPPS - Přístavba MŠ Zvídálek ul. Koláčkovo
náměstí čp.107, Slavkov u Brna"

II. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení  na akci:  "DPPS -
Přístavba MŠ Zvídálek  ul.  Koláčkovo  náměstí  čp.107,  Slavkov  u  Brna"  dle  předloženého
návrhu zadávací dokumentace s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny.

III. Rada města schvaluje
uvedené členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Ing. Marie Jedličková, Mgr. Eva Jurásková, Mgr. Petra Pospíchalová Nedvědová,
Ing. Jaromír Handl, Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar
Náhradníci: Mgr. Petr Kostík, Ing. Hynek Charvat, Bc. Libor Eliáš, Mgr. Martina Polášková,
Ing. Petr Janek, Bc. Jitka Charvátová



1980/131/RM/2021 Záměr pronájmu - Česká republika - Úřad práce

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání, které se nachází v I. NP a I. PP

o celkové výměře 436,69 m2,  v  administrativní  budově s  číslem popisným 727 -  objekt
občanské vybavenosti, na ulici Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna, na pozemku parc. č.
625/4.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 3.12.2021

1981/131/RM/2021 Žádost o úpravu ceny

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provádění úklidových prací ze dne 31.12.2020 s firmou
REMIÁŠ  GLOBAL  SERVICES  s.r.o.,  se  sídlem  Nové  sady  988/2,  PSČ  602  00  Brno,  IČ:
4870565, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 s firmou REMIÁŠ GLOBAL SERVICES s.r.o.

Termín: 31.12.2021

1982/131/RM/2021 Tvrdý spol. s r.o. - mediace

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  pokračování  ve  smírčích  jednáních  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  společností
Tvrdý, spol. s r.o. dle návrhu v důvodové zprávě tak, že bude ukončeno vymáhání smluvní
pokuty a žádný z účastníků nebude požadovat nárok na náhradu nákladů řízení.

1983/131/RM/2021 IMOS Brno, a.s. - smírné ukončení soudního řízení

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit smírné ukončení soudního řízení mezi městem Slavkov u Brna a spol. IMOS Brno,
a.s. vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 74 Co 186/2020 v souladu s návrhem
dle důvodové zprávy tak, že bude ukončeno vymáhání smluvní pokuty a žádný z účastníků
nebude požadovat nárok na náhradu nákladů řízení.

1984/131/RM/2021 Podání žaloby vůči společnosti ABLAK, s.r.o.

I. Rada města souhlasí
s podáním žaloby proti společnosti ABLAK, s.r.o. dle důvodové zprávy.



II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit podání žaloby proti společnosti ABLAK, s.r.o. dle důvodové zprávy.

Termín: 31.12.2021

1985/131/RM/2021 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě s panem Ladislavem Horváthem

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 5 nájemní smlouvy ze dne 31.3.2008 uzavřené s panem Ladislavem Horváthem,
nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČO: 70498024, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 5 nájemní smlouvy ze dne 31.3.2008 uzavřené s panem
Ladislavem Horváthem, nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČO:
70498024, v předloženém znění.

Termín: 31.12.2021

1986/131/RM/2021 Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

I. Rada města schvaluje
dodatek č.  2  Smlouvy o zajištění  financování  systému IDS JMK v předloženém znění  za
podmínky schválení financování v rámci rozpočtu města pro rok 2022.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK v
předloženém znění.

Termín: 10.12.2021

1987/131/RM/2021 Smlouva na audit - Dětské hřiště ve Slavkově u Brna, Zlatá Hora

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na audit projektového účetnictví s firmou AUDIT KORREKT, s. r. o., IČ:
25131265, Tavolníkova 2013/II, 142 00 Praha 4, Krč, dle předloženého návrhu smlouvy.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  na  audit  projektového  účetnictví  se  společností  AUDIT
KORREKT,  s.  r.  o.,  IČ:  25131265,  Tavolníkova 2013/II,  142 00 Praha 4 Krč,  dle
předloženého návrhu smlouvy.

Termín: 15.12.2021



1988/131/RM/2021 Žádost o finanční podporu sociálních služeb z rozpočtu - jiný poskytovatel

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 50.000 Kč z položky rozpočtu města - jiný poskytovatel pro DCHB - Oblastní charitu
Hodonín, Sociální službu Charitní sociálně právní poradna.

II. Rada města neschvaluje
poskytnutí  finančního  příspěvku  ve  výši  30.  000  Kč  Poradně  pro  občanství/Občanská  a
lidská práva, z.s.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Margitě Sommerové, DiS.

1.1. zajistit  uzavření  s  žadatelem  veřejnoprávní  smlouvu  v  předloženém  znění  o
poskytnutí příspěvku ve schválené výši.

Termín: 20.12.2021

1989/131/RM/2021 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit dohodu o vytvoření společného školského obvodu s okolními obcemi.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit dohodu o vytvoření společného školského obvodu zastupitelstvu města ke
schválení.

Termín: 13.12.2021

1990/131/RM/2021 Žádost o individuální dotaci - Římskokatolická farnost Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
poskytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, sídlo Malinovského
2, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 61729710 ve výši 30 000 Kč.

II. Rada města schvaluje
uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  individuální  dotace  s  Římskokatolickou
farností  Slavkov u Brna, sídlo Malinovského 2,  684 01 Slavkov u Brna,  IČ: 61729710,  v
předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  individuální  dotace  s
Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, IČ: 61729710.



Termín: 3.12.2021

1991/131/RM/2021 Prodloužení servisní smlouvy kopírovací stroje Xerox

I. Rada města souhlasí

1. s uzavřením Doplňku k servisní smlouvě o provádění technické péče na stroji XEROX typu
WC3655, 3ks P3635, WC5330 se společností  SPIN SERVIS s.r.o.,  Škroupova 3018/62,
636 00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření  Doplňku  servisní  smlouvy  o  provádění  technické  péče  na
stroji XEROX typu WC3655, 3ks P3635, WC5330 se společností SPIN SERVIS s.r.o.,
Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

Termín: 6.12.2021

1992/131/RM/2021 Ceník služeb ZS-A pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
ceník služeb Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvkové organizace pro rok 2022.

1993/131/RM/2021 Žádost o čerpání z fondu investic

I. Rada města schvaluje
čerpání z fondu investic ve výši 143.500 Kč

1994/131/RM/2021 Veřejná zakázka ZS - A

I. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání veřejné zakázky dle výběrového řízení ze dne 24.11.2021 (viz. příloha).

1995/131/RM/2021 Informace ke Smlouvě o přijetí finančního daru

I. Rada města souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na přijatý peněžní dar ZS - A.

1996/131/RM/2021 Žádost o rozpočtové opatření č. 11 pro doplňkovou činnost

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 11 pro doplňkovou činnost.

1997/131/RM/2021 Žádost o rozpočtové opatření č. 12 v hlavní činnosti

I. Rada města schvaluje



rozpočtové opatření ZS -A č. 12 v předložením znění

1998/131/RM/2021 Návrh mimořádné odměny ředitelce ZS-A za 2. pololetí roku 2021

I. Rada města schvaluje
výši navrhované odměny pro ředitelku ZS-A za 2. pololetí roku 2021 v předloženém znění.

1999/131/RM/2021 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení za 2. pololetí
2021

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 2. pololetí roku 2021 v
předloženém znění.

2000/131/RM/2021 Zápisy z jednání školské rady ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova

I. Rada města bere na vědomí
zápis  č.  3/2021  z  jednání  Školské  rady  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace a zápis č. 2/2021 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

2001/131/RM/2021 Rozpočtová změna ZŠ Komenského

I. Rada města schvaluje
rozpočtovou změnu Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace v předloženém
znění.

648 čerpání RF 250 000 Kč

501 materiál  50 000 Kč

558 DDHM 200 000 Kč

II. Rada města schvaluje
čerpání  rezervního  fondu  Základní  škole  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace  do
výše 250.000 Kč

2002/131/RM/2021 MŠ Zvídálek - návrh na vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
vyřazení majetku dle předložené zprávy.

2003/131/RM/2021 MŠ Zvídálek - úprava rozpočtu

I. Rada města schvaluje
Rozpočtovou změnu č.5 Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, dle předložené zprávy.



2004/131/RM/2021 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

považovat za splněný bod:

398/25 z 25. zasedání zastupitelstva města - 18. 10. 2021

vypustit ze sledování bod:

399/21 z 21. zasedání zasedání zastupitelstva města - 11. 12. 2017

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

2005/131/RM/2021 Program 26. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města materiál odkládá na příští schůzi.

2006/131/RM/2021 Návrh harmonogramu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na 1.
pololetí r. 2022

I. Rada města schvaluje
harmonogram schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na I. pololetí roku 2022 v
předloženém znění.


