
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 157. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 29.8.2022

2443/157/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 61

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření v předloženém znění:

Č. náv.
RO

ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

61

81 6171 5161 MěÚ - Poštovní služby 700 000

71 6409 5901
VV  -  Nespecifikované
rezervy

-700 000

II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit zprávu rozpočtové opatření č. 61 zastupitelstvu města k projednání.

Termín: 5.9.2022

2444/157/RM/2022 SKR projekt - dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  uzavření  dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  spolupráci  a  budoucích  převodech
infrastruktury ve věci výstavby projektu: "Polyfunkční areál Slavkov u Brna, ul. Slovanská"
se  společností  SKR  projekt  s.r.o.,  Nováčkova  18,  614  00  Brno,  IČ:  292  41  871,  dle
předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  do  ZM  návrh  na  uzavření  dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  spolupráci  a
budoucích převodech infrastruktury ve věci výstavby projektu: "Polyfunkční areál
Slavkov u Brna, ul. Slovanská" se společností  SKR projekt s.r.o., Nováčkova 18, 614
00 Brno, IČ: 292 41 871, dle předloženého návrhu.

Termín: 5.9.2022

2445/157/RM/2022 Memorandum - mateřská škola

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření Memoranda se společností SKR projekt, s.r.o., IČO: 29241871, se sídlem
Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno, jímž město deklaruje svůj zájem provozovat
předškolní zařízení pro 45 dětí umístěné v Rezidenci LITAVA, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá



1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh Memoranda se společností  SKR
projekt, s.r.o., IČO: 29241871, se sídlem Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno,
jímž  město  deklaruje  svůj  zájem  provozovat  předškolní  zařízení  pro  45  dětí
umístěné v Rezidenci LITAVA, v předloženém znění.

Termín: 5.9.2022

2446/157/RM/2022 Energetická koncepce

I. Rada města schvaluje
vypracování  a  podání žádosti  o dotaci  na zpracování Místní  energetické koncepce města
Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit na další jednání rady města návrh na složení pracovní skupiny zabývající se
energetickým managmentem.

Termín: 5.9.2022

III. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit  na  další  jednání  rady  města  návrh  rozpočtového  opatření  na
předfinancování zpracování místní energetické koncepce.

Termín: 5.9.2022

2447/157/RM/2022 Rozpočtové opatření TSMS č.8/2022

I. Rada města schvaluje
zahájení,  zpracování  a  podání  žádosti  do  programu  OPŽP  na  nákup  sběrných  nádob  a
kontejnerů na BRO.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření TSMS č.8/2022 - napojení příjmů z tržeb nad stanovený plán na pokrytí
nákladů spojených s fakturací za "Zpracování a administraci žádosti o dotaci".

III. Rada města ukládá

1. Petru Zvonkovi

1.1. zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2023 finanční prostředky ve výši 2.000.000,-Kč na
zajištění  předfinancování  realizace  projektu  "Dovybavení  systému  sběru  BRO  ve
Slavkově u Brna".

Termín: 23.9.2022


