
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 134. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 20.12.2021

2033/134/RM/2021 Plnění usnesení rady města z 1. až 133. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

1738/116 z 116. schůze rady města - 19. 7. 2021
1793/119, 1801/119 z 119. schůze rady města - 23. 8. 2021
1842/123 z 123. schůze rady města - 20. 9. 2021
1878/124 z 124. schůze rady města - 4. 10. 2021
1943/129 z 129. schůze rady města - 15. 11. 2021
1978/131/III, 1978/131/IV z 131. schůze rady města - 29. 11. 2021
2019/133, 2024/133, 2025/133 z 133. schůze rady města - 13. 12. 2021

    další úkoly trvají.

2034/134/RM/2021 Soubor rozpočtových opatření č. 76-80

I. Rada města schvaluje
rozpočtová  opatření  v  předloženém  znění  v  souladu  s  usnesením  zastupitelstva  města
Slavkov  u  Brna  č.  414/26/ZM/2021  ze  dne  13.  12.  2021,  které  pověřuje  radu  města
schvalovat a provádět změny rozpočtu do konce roku 2021 formou rozpočtových opatření:

Č.
RO

ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

76

72 4116 103533063 MAP - Dotace 818 400

72 4116 103133063 MAP - Dotace 96 300

72 3299 5011 103533063 MAP - Platy 818 400

72 3299 5011 103133063 MAP - Platy 96 300

77

81 4116 14006 104513013 MěÚ - Dotace - 109 67 900

81 4116 14006 104113013 MěÚ - Dotace - 109 8 000

81 6171 5169 14006 104513013 MěÚ - Ostatní služby 67 900

81 6171 5169 14006 104113013 MěÚ - Ostatní služby 8 000

78
22 1036 5811

ŽP  -  MZe  -  Dotace  -  Lesní
hospodář

-29 200

22 1036 5811 ŽP - Lesní hospodář 29 200

79
10 4116 14004 SDH - Dotace 10 500

10 5512 5169 541 14004 SDH - Služby ostatní 10 500

80
71 6409 5901

OVV  -  Nespecifikované
rezervy

-587 400

36 8115 FO - Převod do FRR 587 400



2035/134/RM/2021 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města Slavkov u Brna
pro rok 2022

I. Rada města projednala
návrh rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města Slavkov u Brna.

II. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Technické služby města Slavkov u Brna, Československé
armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna,  IČ 70890471 pro rok 2022 včetně plánu oprav a
investic v předloženém znění.

III. Rada města schvaluje
stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Technické služby města Slavkov
u Brna pro rok 2022 v předloženém znění:

SÚ Název/pojem
Záv.

ukazatele

502 Spotřeba energií ZU

511 Oprava a udržování ZU

513 Náklady na reprezentaci ZU

521-528 Osobní náklady ZU

Celkové náklady hrazené z příspěvku města a
z vlastních příjmů PO

ZU

Ředitel příspěvkové organizace je zmocněn k provádění změn rozpočtu s výjimkou změn
stanovených závazných ukazatelů.

IV. Rada města schvaluje
limit  mzdových  prostředků  příspěvkové  organizace  Technické  služby  města  Slavkov  u
Brna pro rok 2022 v předloženém znění.

V. Rada města schvaluje
odpisový plán příspěvkové organizace Technické služby města Slavkov u Brna pro rok 2022
v předloženém znění.

VI. Rada města schvaluje
tvorbu a čerpání fondů příspěvkové organizace Technické služby města Slavkov u Brna pro
rok 2022 v předloženém znění.

2036/134/RM/2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města
Slavkov u Brna

I. Rada města projednala
návrh  střednědobého  výhledu  rozpočtu  příspěvkové  organizace  Technické  služby  města
Slavkov u Brna.

II. Rada města schvaluje
střednědobý  výhled  rozpočtu  organizace  Technické  služby  města  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace, se sídlem Československé armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČ
70890471 v předloženém znění.

2037/134/RM/2021  Návrh rozpočtu  příspěvkové organizace Zámek Slavkov -  Austerlitz  pro  rok



2022

I. Rada města projednala
návrh rozpočtu příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz.

II. Rada města schvaluje
rozpočet  příspěvkové  organizace  Zámek  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvková  organizace,
Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna,  IČ 00373320 pro rok 2022 včetně plánu oprav a
investic v předloženém znění.

III. Rada města schvaluje
stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov - Austerlizt pro
rok 2022 v předloženém znění:

SÚ Název/pojem
Záv.

ukazatele

502 Spotřeba energií ZU

511 Oprava a udržování ZU

513 Náklady na reprezentaci ZU

521-528 Osobní náklady ZU

Celkové náklady hrazené z příspěvku města a
z vlastních příjmů PO

ZU

Ředitelka příspěvkové organizace je zmocněna k provádění změn rozpočtu s výjimkou změn
stanovených závazných ukazatelů.

IV. Rada města schvaluje
limit mzdových prostředků příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz pro rok 2022
v předloženém znění.

V. Rada města schvaluje
odpisový  plán  příspěvkové  organizace  Zámek  Slavkov  -  Austerlitz  pro  rok  2022  v
předloženém znění.

VI. Rada města schvaluje
tvorbu a čerpání fondů příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz pro rok 2022 v
předloženém znění.

2038/134/RM/2021  Střednědobý  výhled  rozpočtu  příspěvkové  organizace  Zámek  Slavkov  -
Austerlitz

I. Rada města projednala
návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Zámek Slavkov-Auterlitz.

II. Rada města schvaluje
střednědobý  výhled  rozpočtu  organizace  Zámek  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvková
organizace, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 00373320 v předloženém znění.

2039/134/RM/2021 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní  škola Komenského pro rok
2022

I. Rada města projednala



návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Komenského.

II. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna,  IČ 46270931 pro
rok 2022 včetně plánu oprav a investic v předloženém znění.

III. Rada města schvaluje
stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Komenského pro
rok 2022 v předloženém znění:

SÚ Název/pojem
Záv.

ukazatele

502 Spotřeba energií ZU

511 Oprava a udržování ZU

Celkové náklady hrazené z příspěvku města a z
vlastních příjmů PO

ZU

Ředitelka příspěvkové organizace je zmocněna k provádění změn rozpočtu s výjimkou změn
stanovených závazných ukazatelů.

IV. Rada města schvaluje
plán tvorby a čerpání fondů příspěvkové organizace Základní  škola Komenského pro rok
2022 v předloženém znění.

V. Rada města schvaluje
odpisový  plán  příspěvkové  organizace  Základní  škola  Komenského  pro  rok  2022  v
předloženém znění.

2040/134/RM/2021  Střednědobý  výhled  rozpočtu  příspěvkové  organizace  Základní  škola
Komenského

I. Rada města projednala
návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Komenského.

II. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Komenského Slavkov u
Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ 46270931  v předloženém znění.

2041/134/RM/2021 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Tyršova pro rok 2022

I. Rada města projednala
návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Tyršova.

II. Rada města schvaluje
rozpočet  příspěvkové  organizace  Základní  škola  Tyršova  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace, se sídlem Tyršova 977,  684 01 Slavkov u Brna,   IČ 46270949 pro rok 2022
včetně plánu oprav v předloženém znění.

III. Rada města schvaluje
stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Tyršova pro rok
2022 v předloženém znění:

SÚ Název/pojem
Záv.



ukazatele

502 Spotřeba energií ZU

511 Oprava a udržování ZU

Celkové náklady hrazené z příspěvku města a z
vlastních příjmů PO

ZU

Ředitel příspěvkové organizace je zmocněn k provádění změn rozpočtu s výjimkou změn
stanovených závazných ukazatelů.

IV. Rada města schvaluje
plán tvorby a čerpání fondů příspěvkové organizace Základní škola Tyršova pro rok 2022 v
předloženém znění.

V. Rada města schvaluje
odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Tyršova pro rok 2022 v předloženém
znění.

2042/134/RM/2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Tyršova

I. Rada města projednala
návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Tyršova.

II. Rada města schvaluje
střednědobý  výhled  rozpočtu  příspěvkové  organizace  Základní  škola  Tyršova  Slavkov  u
Brna,  příspěvková  organizace,  se  sídlem  Tyršova  977,  684  01  Slavkov  u  Brna,  IČ
46270949  v předloženém znění.

2043/134/RM/2021 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Zvídálek pro rok 2022

I. Rada města projednala
návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Zvídálek.

II. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Zvídálek, Komenského nám. 495, Slavkov u
Brna,  příspěvková  organizace,  IČ  71002391  pro  rok  2022  včetně  plánu  oprava  v
předloženém znění.

III. Rada města schvaluje
stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Zvídálek pro rok
2022 v předloženém znění:

SÚ Název/pojem
Záv.

ukazatele

502 Spotřeba energií ZU

511 Oprava a udržování ZU

Celkové náklady hrazené z příspěvku města a z
vlastních příjmů PO

ZU

Ředitelka příspěvkové organizace je zmocněna k provádění změn rozpočtů s výjimkou změn
stanovených závazných ukazatelů.

IV. Rada města schvaluje
plán tvorby a čerpání fondů příspěvkové organizace Mateřská škola Zvídálek pro rok 2022 v



předloženém znění.

2044/134/RM/2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvková organizace Mateřská škola Zvídálek

I. Rada města projednala
návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Zvídálek.

II. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu organizace Mateřská škola Zvídálek, Komenského nám. 495,
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, IČ 71002391 v předloženém znění.

2045/134/RM/2021  Návrh  rozpočtu  příspěvkové  organizace  Základní  umělecká  škola  Františka
France pro rok 2022

I. Rada města projednala
návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka France.

II. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 525, 684 01 Slavkov u Brna,  IČ
47411619 pro rok 2022 včetně plánu oprav a investic v předloženém znění.

III. Rada města schvaluje
stanovení  závazných  ukazatelů  pro  příspěvkovou  organizaci  Základní  umělecká  škola
Františka France pro rok 2022 v předloženém znění:

SÚ Název/pojem
Záv.

ukazatele

502 Spotřeba energií ZU

511 Oprava a udržování ZU

Celkové náklady hrazené z příspěvku města a z
vlastních příjmů PO

ZU

Ředitelka příspěvkové organizace je zmocněna k provádění změn rozpočtu s výjimkou změn
stanovených závazných ukazatelů.

IV. Rada města schvaluje
odpisový plán pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola v předloženém
znění.

V. Rada města schvaluje
plán tvorby a čerpání fondů příspěvkové organizace Základní umělecká škola pro rok 2022 v
předloženém znění.

2046/134/RM/2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Františka France

I. Rada města projednala
návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola.

II. Rada města schvaluje
střednědobý  výhled  rozpočtu  příspěvkové organizace  Základní  umělecká  škola  Františka
France,  příspěvková  organizace,  se  sídlem Komenského  náměstí  525,  684 01  Slavkov  u



Brna, IČ 47411619 v předloženém znění.

2047/134/RM/2021 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže pro rok 2022

I. Rada města projednala
návrh rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže.

II. Rada města schvaluje
rozpočet  příspěvkové  organizace  Dům  dětí  a  mládeže  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna,  IČ 70285217 pro
rok 2022 včetně plánu oprav v předloženém znění.

III. Rada města schvaluje
stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže pro rok
2022 v předloženém znění:

SÚ Název/pojem
Záv.

ukazatele

502 Spotřeba energií ZU

511 Oprava a udržování ZU

Celkové náklady hrazené z příspěvku města a z
vlastních příjmů PO

ZU

Ředitelka příspěvkové organizace je zmocněna k provádění změn rozpočtu s výjimkou změn
stanovených závazných ukazatelů.

IV. Rada města schvaluje
plán tvorby a čerpání fondů příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže pro rok 2022 v
předloženém znění.

2048/134/RM/2021 Střednědobý výhled rozpočtu Dům dětí a mládeže

I. Rada města projednala
návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže.

II. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí  495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ
70285217  v předloženém znění.

2049/134/RM/2021 Žádost o pacht pozemku - Vinohrady - Spáčil

I. Rada města souhlasí
s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a panem Miroslavem Spáčilem,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , týkající se pozemku parc. č. 3259/3, zahrada o výměře

448 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  pachtovní  smlouvy  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  panem
Miroslavem Spáčilem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , týkající se pozemku parc.

č. 3259/3, zahrada o výměře 448 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě.



Termín: 31.1.2022

2050/134/RM/2021 Dodatek č. 12 - ROSTĚNICE, a.s.

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 12 k nájemní smlouvě ze dne 11. 06. 2012 mezi městem Slavkov u
Brna a společností ROSTĚNICE, a.s. se sídlem Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01
Vyškov,  IČ:  63481821,  v rámci  kterého dojde k napravení  nájemní  smlouvy  s  vyjmutím
pozemků  parc.  č.  1083/29,  980/36,  978/26,  978/172,  980/26,  980/30,
980/33, 980/35, 1088/163, 1088/215 - vše orná půda o celkové výměře 14 714 m2 k.ú.
Hodějice, jejich vlastníkem již není město Slavkov u Brna, s účinností od 01.01.2022 dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 12 k nájemní smlouvě ze dne 13. 01. 2006 mezi městem Slavkov u
Brna a společností ROSTĚNICE, a.s. se sídlem Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01
Vyškov,  IČ:  63481821,  v rámci  kterého dojde k napravení  nájemní  smlouvy  s  vyjmutím
pozemků parc. č. 978/171, 978/74 - k.ú. Hodějice, jejich vlastníkem již není město Slavkov
u Brna, s účinností od 01.01.2022 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě ze dne 11. 06. 2012 mezi městem
Slavkov u Brna a společností ROSTĚNICE, a.s. se sídlem Rostěnice 166, Rostěnice-
Zvonovice,  682  01  Vyškov,  IČ:  63481821,  v  rámci  kterého  dojde  k  napravení
nájemní  smlouvy  s  vyjmutím  pozemků  parc.  č.  1083/29,  980/36,
978/26,  978/172,  980/26,  980/30,  980/33,  980/35,  1088/163,  1088/215  -  vše
orná půda o celkové výměře 14 714 m2 - k.ú. Hodějice, jejich vlastníkem již není
město  Slavkov  u  Brna,  s  účinností  od  01.01.2022  dle  podmínek  uvedených  v
důvodové zprávě.

Termín: 24.1.2022

1.2. zajistit uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě ze dne 13. 01. 2006 mezi městem
Slavkov u Brna a společností ROSTĚNICE, a.s. se sídlem Rostěnice 166, Rostěnice-
Zvonovice,  682  01  Vyškov,  IČ:  63481821,  v  rámci  kterého  dojde  k  napravení
nájemní smlouvy s vyjmutím pozemků parc.  č.  978/171, 978/74 - k.ú.  Hodějice,
jejich  vlastníkem již  není  město  Slavkov  u  Brna,  s  účinností  od  01.01.2022  dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 24.1.2022

2051/134/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - SKR STAV - 7 RD Větrná

I. Rada města materiál odkládá

2052/134/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - SKR STAV

I. Rada města materiál odkládá

2053/134/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - SBK Group s.r.o.

I. Rada města souhlasí



s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování přípojky vody a plynu a sjezdu se
společností SBK Group s.r.o., Železniční 368/5, 602 00 Brno, IČO: 04375734, na pozemcích
parc. č. 2521/2 a 2521/3 v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u
Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předložené Dohody o podmínkách vybudování přípojky vody a plynu
a  sjezdu  se  společností  SBK  Group  s.r.o.,  Železniční  368/5,  602  00  Brno,  IČO:
04375734,  na  pozemcích  parc.  č.  2521/2  a  2521/3  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna,
které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

Termín: 31.1.2022

2054/134/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Alexandr Erben

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  na
pozemku parc.  č.  2820/1 ve  vlastnictví  města Slavkov u  Brna,  týkající  se  kanalizační  a
vodovodní přípojky ke stavbě "Vodovodní a kanalizační splašková přípojka k polyfunkčnímu
objektu" umístěné na pozemcích parc. č.  2753/8 v k.ú. Slavkov u Brna v ul. Nádražní, s
panem Alexandrem Erbenem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby na
pozemku parc. č. 2820/1 ve vlastnictví města Slavkov u Brna, týkající se kanalizační
a  vodovodní  přípojky  ke  stavbě  "Vodovodní  a  kanalizační  splašková  přípojka  k
polyfunkčnímu objektu" umístěné na pozemcích parc. č.  2753/8 v k.ú. Slavkov u
Brna v ul. Nádražní, s panem Alexandrem Erbenem, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .

Termín: 31.1.2022

2055/134/RM/2021 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - Vrbíkovi

I. Rada města materiál odkládá

2056/134/RM/2021 Oprava komunikace ul. Nádražní - Dodatek č. 1

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Oprava místní komunikace
ul. Nádražní, Slavkov u Brna" se společností SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 602 00 Brno, IČO: 48035599.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Oprava místní
komunikace  ul.  Nádražní,  Slavkov  u  Brna"  se  společností  SWIETELSKY stavební,
s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 602 00 Brno, IČO:
48035599.



Termín: 27.12.2021

2057/134/RM/2021 Smlouva o dílo - Změna č. 3 regulačního plánu Koláčkovo náměstí

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o dílo na pořízení  změny č. 3 regulačního plánu Koláčkova
náměstí  se  společností  ATELIER  RAW  s.r.o.,  Domažlická  148/12,  612  00  Brno,  IČO:
28299442.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření předložené smlouvy o dílo na pořízení změny č. 3 regulačního plánu
Koláčkova náměstí se společností ATELIER RAW s.r.o., Domažlická 148/12, 612 00
Brno, IČO: 28299442.

Termín: 31.12.2021

2058/134/RM/2021 Sociální fond v roce 2022

I. Rada města schvaluje
tvorbu a čerpání sociálního fondu pro rok 2022 v předloženém znění, včetně navržené výše
příspěvků.

2059/134/RM/2021 Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací Zámek Slavkov - Austerlitz a
Technické služby města Slavkov u Brna

I. Rada města určuje
platy  pro  ředitelku  Zámku  Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvková  organizace,  a  pro  ředitele
Technických služeb města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna
2022, ve výši dle příloh k této zprávě.

2060/134/RM/2021 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení

I. Rada města určuje
platy ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Slavkov u Brna dle předloženého
návrhu s účinností od 1. ledna 2022.

II. Rada města vydává
platové výměry ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Slavkov u Brna v
předloženém znění s účinností od 1.ledna 2022.

2061/134/RM/2021 DDM - Žádost o schválení finančního daru

I. Rada města schvaluje
přijetí sponzorského finančního daru pro Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková
organizace od firmy LIKO-S, a.s. ve výši 10 000,- Kč.

2062/134/RM/2021 Přijetí finančního daru od firmy LIKO-S, a.a.

I. Rada města souhlasí
s  přijetím  finančního  daru  Základní  školou  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková



organizace od firmy LIKO-S, a.s. ve výši 20 000 Kč.


