
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 156. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 22.8.2022

2416/156/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 155. schůze z období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

2310/149 z 149. schůze rady města - 25. 5. 2022
2371/152 z 152. schůze rady města - 11. 7. 2022
2393/154 z 154. schůze rady města - 25. 7. 2022
2398/155 z 155. schůze rady města - 8. 8. 2022

    další úkoly trvají.

2417/156/RM/2022 Soubor rozpočtových opatření č. 53-60

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 na rok 2021 formou rozpočtových opatření:

Č.
RO

ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

53
41 4222 5412 551

IR  -  Dotace-  JSDH  rekonstrukce
budovy

500 000

41 5512 6121 5412 551 IR - JSDH rekonstrukce budovy 500 000

54

32 4122 16020 214
FO - Dotace ZS-A - Zkvalitnění služeb
TIC

50 000

32 3315 5336 16020 214
FO  -  Průtoková  dotace  ZS-A  -
Zkvalitnění služeb TIC

50 000

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)

55
41 3632 2322

IR  -  Náhrada  škody  -  hřbitovní
zeď

328 700

41 3632 5169 39922 IR - Hřbitovní zeď 328 700

56
22 2322 2212 ŽP - Pokuta - ochrana vod 25 000

22 3745 5171 534 ŽP - Péče o krajinu 25 000

57
34 4111 98043 FO - Kompenzační bonus 17 500

36 1385 FO - Dílčí daň z technických her 1 400 000



41 3111 IR - Příjmy z prodeje pozemků 50 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy 1 467 500

58

64 2299 2212 31526 ÚMR - Pokuty radar 1 060 000

64 2299 2212 315261 ÚMR - Pokuty radar - Velešovice 1 830 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy 2 890 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy -2 890 000

34  
8115 FO - Převod do FDI 2 890 000

59

22 3722 5169
ŽP  -  Sběr  a  svoz  komunálního
odpadu a gastroodpadu

450 000

22 3721 5169
ŽP  -  Sběr  a  svoz  nebezpečného
odpadu

50 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy -500 000

60
71 3639 6341

VV  -  Dar  Křenovice  -  PD
cyklostezka

800 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy -800 000

III. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit  zprávu  Soubor  rozpočtových  opatření  č.  53-59  zastupitelstvu  města  k
projednání.

Termín: 5.9.2022

2418/156/RM/2022 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. pololetí 2022

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. pololetí 2022 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit  zprávu  Rozbory  hospodaření  města  Slavkov u  Brna  za  I.  pololetí  2022
zastupitelstvu města k projednání.

Termín: 5.9.2022

2419/156/RM/2022 Rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí roku 2022

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí roku 2022 v předloženém znění.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení  pozastavení  odvodů finančních prostředků z  odpisů VHČ do  Fondu vedlejší
hospodářské činnosti města Slavkov u Brna v období II. čtvrtletí 2022 až I. čtvrtletí 2023.

2420/156/RM/2022 Závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2021

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města



projednat a vzít na vědomí závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2021 včetně
zprávy o  výsledku přezkoumání  hospodaření  DSO Ždánický les  a  Politaví  za  rok 2021 v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit zprávu Závěrečný účet DSO ŽLaP 2021 zastupitelstvu města k projednání.

Termín: 5.9.2022

2421/156/RM/2022 Závěrečný účet DSO Dr. Václava Kounice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
projednat a vzít na vědomí závěrečný účet DSO Dr. Václava Kounice za rok 2021 včetně
zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  DSO  Dr.  Václava  Kounice  za  rok  2021  v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit zprávu Závěrečný účet DSO Dr. Václava Kounice 2021 zastupitelstvu města
k projednání.

Termín: 5.9.2022

2422/156/RM/2022  Bezúplatné  nabytí  stavby  "Slavkov -  povodňová  ochrana  města"  od  Povodí
Moravy, s.p.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  bezúplatné  nabytí  stavebních  objektů  vybudovaných  v  rámci  stavby  "Slavkov  -
povodňová ochrana města" od Povodí Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602
00  Brno  v  rozsahu  a  dle  podmínek  uvedených  v  důvodové  zprávě.  Náklady  spojené  s
převodem objektů hradí město.  Daňové povinnosti  budou splněny dle platného právního
předpisu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  ZM k projednání  bezúplatné nabytí  stavebních objektů vybudovaných v
rámci stavby "Slavkov - povodňová ochrana města" od Povodí Moravy s.p., se sídlem
Dřevařská  932/11,  Veveří,  602  00 Brno  v  rozsahu  a  dle  podmínek uvedených  v
důvodové  zprávě.  Náklady  spojené  s  převodem  objektů  hradí  město.  Daňové
povinnosti budou splněny dle platného právního předpisu.

Termín: 5.9.2022

2423/156/RM/2022 Žádost o prodej pozemku z majetku města - EG. D, a.s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit úplatný převod části pozemku parc. č. 4296 - ostatní plocha, ostatní komunikace o

výměře cca 15 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví
společnosti EG. D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 4756-14/22 od pana Jaroslava Sedláka ve výši 920 Kč /



m2.  Ke  kupní  ceně  bude  připočtena  částka  DPH  ve  výši  21  %.  Náklady  související  s
převodem  nemovitosti  (správní  poplatek  a  cenu  za  znalecký  posudek)  uhradí  kupující.
Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  ZM k  projednání  úplatný  převod části  pozemku parc.  č.  4296 -  ostatní

plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města  Slavkov  u  Brna  do  vlastnictví  společnosti  EG.  D,  a.s.  se  sídlem  Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400, za účelem výstavby kioskové
trafostanice za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4756-14/22 od pana

Jaroslava Sedláka ve výši 920 Kč / m2. Ke kupní ceně bude připočtena částka DPH
ve  výši  21  %.  Náklady  související  s  převodem  nemovitosti  (správní  poplatek  a
cenu za znalecký posudek) uhradí kupující.  Daňové povinnosti budou splněny dle
platných právních předpisů.

Termín: 5.9.2022

2424/156/RM/2022 Žádost o směnu pozemků - Areál Slavkov s.r.o.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemku parc. č. 2639/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 628

m2 ve vlastnictví města Slavkov u Brna v k.ú. Slavkov u Brna za pozemek parc. č. 5614/1 -

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 435 m2 ve vlastnictví společnosti Areál Slavkov
s.r.o., se sídlem U Mlýna 1552, 684 01 Slavkov u Brna, v k.ú. Slavkov u Brna, s doplatkem ve
výši  387  800  Kč  ze  strany  společnosti  Areál  Slavkov  s.r.o.  dle  podmínek  uvedených  v
důvodové zprávě a dle předloženého návrhu směnné smlouvy za podmínky zvýšení smluvní
pokuty v čl. IV odst. 5 na částku 15.000.000 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti
budou  hrazeny  z  poloviny  ze  strany  města  a  z  poloviny  ze  strany  žadatele.  Daňové
povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání ZM směnu pozemku parc. č. 2639/4 - ostatní plocha, ostatní

komunikace o výměře 628 m2 ve vlastnictví města Slavkov u Brna v k.ú. Slavkov u
Brna za pozemek parc. č. 5614/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 435

m2 ve vlastnictví společnosti Areál Slavkov s.r.o., se sídlem U Mlýna 1552, 684 01
Slavkov u Brna, v k.ú. Slavkov u Brna, s doplatkem ve výši 387 800 Kč ze strany
společnosti Areál Slavkov s.r.o. dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a dle
předloženého návrhu směnné smlouvy za podmínky zvýšení smluvní pokuty v čl. IV
odst. 5 na částku 15.000.000 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti budou
hrazeny  z  poloviny  ze  strany  města  a  z  poloviny  ze  strany  žadatele.  Daňové
povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů. 

Termín: 5.9.2022

2425/156/RM/2022 Cyklostezka Slavkov u Brna - Křenovice - dar obci Křenovice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  poskytnutí  finančního  daru  obci  Křenovice,  se  sídlem  Školní  č.p.  535,
683  52  Křenovice,  IČ:  002  91  943  na  vypracování  projektové  dokumentace  na  akci:
"Cyklostezka Slavkov u Brna - Křenovice" ve výši 2/3 nákladů max. 800.000 Kč a dále dle



podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. Předložit  do  ZM  zprávu  o  poskytnutí  finančního  daru  obci  Křenovice,  se  sídlem
Školní  č.p.  535,  683  52  Křenovice,  IČ:  002  91  943  na  vypracování  projektové
dokumentace na akci: "Cyklostezka Slavkov u Brna - Křenovice". 

Termín: 5.9.2022

2426/156/RM/2022 Věcné břemeno pro GasNet, s.r.o. - Přeložka STL plynovodu a přípojky v rámci
stavby Prodejny LIDL Slavkov u Brna - změna

I. Rada města ruší
přijaté usnesení č. 2365/152/RM/2022 ve znění:
"Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet,
s.r.o.,  sídlem Klíšská  940/96,  Klíše,  400  01  Ústí  nad  Labem,  IČ:  27295567,  týkající  se
pozemků parc.  č.  2703/12 - ostatní  plocha,  jiná plocha,   parc.  č.  2708 -  ostatní  plocha,
neplodná půda,  parc. č. 2711/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č.  2712/1 -
ostatní  plocha,  silnice,   parc.  č.  2714/1  -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,   parc.  č.
2714/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 2714/7 - ostatní plocha, silnice, vše v
k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Přeložka STL plynovodu
a přípojky  v  rámci  stavby  Prodejny LIDL Slavkov u Brna,  číslo  stavby:  8800077191") v
předloženém znění."

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající se pozemků parc. č. 2703/12 -
ostatní plocha, jiná plocha,  parc. č. 2708 - ostatní plocha, neplodná půda,  parc. č. 2711/1 -
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,   parc.  č.  2712/1  -  ostatní  plocha,  silnice,   parc.  č.
2714/1 -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,   parc.  č.  2714/6  -  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  parc. č. 2714/7 - ostatní plocha, silnice, parc. č.  2719/36 - ostatní plocha,
silnice , parc. č. 2719/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna,
které jsou v majetku města (stavba s názvem "Přeložka STL plynovodu a přípojky v rámci
stavby Prodejny LIDL Slavkov u Brna, číslo stavby: 8800077191") v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o.,
sídlem Klíšská  940/96,  Klíše,  400 01  Ústí  nad  Labem, IČ:  27295567,  týkající  se
pozemků parc.  č.  2703/12 -  ostatní  plocha,  jiná plocha,   parc.  č.  2708 -  ostatní
plocha, neplodná půda,  parc. č. 2711/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc.
č.  2712/1  -  ostatní  plocha,  silnice,   parc.  č.  2714/1  -  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  parc. č. 2714/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 2714/7 -
ostatní plocha, silnice, parc. č. 2719/36 - ostatní plocha, silnice , parc. č. 2719/37 -
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku
města (stavba s názvem "Přeložka STL plynovodu a přípojky v rámci stavby Prodejny
LIDL Slavkov u Brna, číslo stavby: 8800077191") v předloženém znění.

Termín: 31.8.2022

2427/156/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., přeložka NN
Andratschke"



I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s.,
Lidická 1873/36,  Černá Pole,  602 00 Brno,  IČO:  28085400 týkající  se  pozemku parc.  č.
3189/36 - orná půda v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem
"Slavkov u B., přeložka NN Andratschke") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  se
společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400
týkající se pozemku parc. č. 3189/36 - orná půda v k.ú. Slavkov u Brna, který je v
majetku  města  (stavba  s  názvem  "Slavkov  u  B.,  přeložka  NN  Andratschke")  v
předloženém znění.

Termín: 30.9.2022

2428/156/RM/2022 Přístavba ZŠ Tyršova - studie

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy s Ing. arch. Pavlem Jurou, IČ: 697 56 538 na
zpracování studie rozšíření kapacity ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna dle předloženého návrhu
smlouvy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy s Ing. arch. Pavlem Jurou, IČ: 697
56 538 na zpracování studie rozšíření kapacity ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna dle
předloženého návrhu smlouvy.

Termín: 5.9.2022

2429/156/RM/2022 Výsledek VZ - Husova čp.63, projektová dokumentace

I. Rada města rozhoduje
že na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na zpracování
dokumentace  pro  společné  územní  rozhodnutí  a  stavební  povolení  a  na  projektovou
dokumentaci  pro  provedení  stavby  na  akci  "Slavkov  u  Brna,  Husova  čp.  63",
byla  nejvýhodnější  nabídka  předložena  uchazečem  Ateliér  Štěpán,  s.r.o.,  Vranov  278,
664 32 Vranov, IČ: 282 84 704.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Slavkov u Brna, Husova čp. 63" se společností Ateliér
Štěpán, s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov, IČ: 282 84 704 v předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  na zakázku "Slavkov u  Brna,  Husova  čp.  63"  se
společností  Ateliér  Štěpán,  s.r.o.,  Vranov 278,  664 32 Vranov,  IČ:  282 84 704 v
předloženém znění.



Termín: 31.8.2022

2430/156/RM/2022 Zahájení VZ - oprava plotu s podezdívkou u ZŠ Komenského

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky "Oprava plotu s podezdívkou u ZŠ Komenského" dle předloženého
návrhu zadávacích podmínek soutěže.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ TOMAS holding, a.s., Dražovice 336, 683 01 Dražovice, IČO: 26947765
2/ EDMA s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč, IČO: 25558391
3/ PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO: 27713130

III. Rada města schvaluje
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
členové: Ing. Marie Jedličková, Mgr. Věra Babicová, Mgr. Petra Pospíchalová Nedvědová,
Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar,
náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta Macharová, Bc. Libor Eliáš,
Mgr. Martina Polášková, paní Romana Krchňavá, Ing. Petr Janek

2431/156/RM/2022 Akční plán města Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  předložený  návrh  Akčního  plánu  města  Slavkov  u  Brna  na  rok  2023  -  2024  v
předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města Akční plán na rok 2023-2024.

Termín: 5.9.2022

2432/156/RM/2022 Zápis z jednání pracovní skupiny pro úpravu ÚP

I. Rada města bere na vědomí
zápis č.6/2022 z jednání pracovní skupiny pro úpravu ÚP.

2433/156/RM/2022 Žádost o povolení podnájmu

I. Rada města nesouhlasí
s podnájmem v provozovně masérny nájemce Mgr. Hany Charvátové, se sídlem Kaunicova
634, PSČ 684 01, PSČ 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 64450066, v budově polikliniky, Tyršova
č.p.324, Slavkov u Brna, pro podnájemkyni paní Martinu Třískovou, se sídlem Pod Oborou
429, PSČ 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 00900605.

2434/156/RM/2022 Deklarace potřebnosti a podpory sociálních služeb pro rok 2023

I. Rada města souhlasí
se systémem spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2023 podle
Pravidel  JMK pro rok 2023-2024  a  deklaruje  potřebnost a  finanční  podporu pro  služby



uvedené v tabulce zařazené do skupiny A dle možností rozpočtu města za podmínky, že
služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.

poskytovatel druh služby kategorie

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

pečovatelská služba A

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

centrum denních služeb A

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

charitní  sociálně  právní
poradna

A

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  systém  spolufinancování  sociálních  služeb  pro  občany  Slavkovska  v  roce
2023 podle  Pravidel JMK pro rok 2023-2024  a deklarovat potřebnost a finanční podporu v
konkrétní výši pro služby uvedené v tabulce zařazené do skupiny A za podmínky, že služby
úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.

III. Rada města ukládá

1. Mgr.. Margitě Sommerové, DiS.

1.1. předložit  Deklaraci  potřebnosti  a  podpory  sociálních služeb pro  rok  2023 včetně
vypočtených částek dotací ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 5.9.2022

2435/156/RM/2022 Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb
pro rok 2023

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních
služeb pro rok 2023.

II. Rada města ukládá

1. Mgr.. Margitě Sommerové, DiS.

1.1. předložit program ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 5.9.2022

2436/156/RM/2022 Pilotní projekt sběru "gastroodpadu" ve městě Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
zapojení města Slavkov u Brna do pilotního projektu společnosti RESPONO a.s., ke sběru
"gastroodpadu" z bytových domů ve městě v délce trvání 3 měsíce (do konce roku 2022) za
podmínky schválení financování zastupitelstvem města (rozpočtové opatření č. 59).

2437/156/RM/2022 Zápis z komise pro životní prostředí č. 39/2022

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 39/2022 z komise pro životní prostředí.

2438/156/RM/2022 Nadace TIPSPORT - nadační příspěvek - Vítání občánků podzim 2022



I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. SO-2022-4-011 na  projekt s názvem
"Vítání  občánků  podzim  2022"  v  grantovém  řízení  Sázíme  původní  odrůdy  ovocných
stromů Nadace Tipsport, sídlo Politických vězňů 156/21, Beroun - Centrum, 266 01  Beroun,
IČ: 06476490 a městem Slavkov u Brna jako příjemcem.  

II. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pod názvem projektu
"Vítání občánků podzim 2022" č. SO-2022-4-011.

Termín: 24.8.2022

2439/156/RM/2022 Galaxie hokeje - zrušení spolku

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  zrušení  spolku  Galaxie  hokeje,  spolek,  IČO:  02182467,  se  sídlem  Křídlovická
911/34,  Staré  Brno,  603  00  Brno  a  pověřuje  starostu  města  Bc.  Michala  Boudného  k
hlasování na valné hromadě pro zrušení a likvidaci spolku.

2440/156/RM/2022 Přehled stížností za II. čtvrtletí roku 2022

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu stížností podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za II. čtvrtletí roku
2022. 

2441/156/RM/2022 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

považovat za splněný bod:

494/30, 500/30 z 30. zasedání zastupitelstva města - 6. 6. 2022

vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

2442/156/RM/2022 Program 32. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 32. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


