
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 1. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 31.10.2022

1/1/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 164. schůze z volebního období 2018 - 2022

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

    považuje za splněné body:

2399/155 z 155. schůze rady města - 8. 8. 2022
2455/158 z 158. schůze rady města - 5. 9. 2022
2487/160 z 160. schůze rady města - 19. 9. 2022
2508/162, 2509/162 z 162. schůze rady města - 3. 10. 2022

2520/164, 2522/164 z 164. schůze rady města - 17. 10. 2022

    další úkoly trvají.

2/1/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., příp. NN Žemla" -
změna

I. Rada města ruší

usnesení č. 2486/160/RM/2022 ve znění:
"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 pozemků parc. č. 1459/1 - ostatní plocha, silnice a parc. č.  1459/19 - ostatní plocha,
silnice, obojí  v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u
B., příp. NN Žemla") v předloženém znění."

II. 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  pozemků parc.  č.
1459/1 - ostatní plocha, silnice a parc. č.   1459/6 - ostatní plocha, silnice, obojí  v k.ú.
Slavkov u  Brna,  které  jsou  v  majetku města  (stavba  s  názvem "Slavkov u  B.,  příp.  NN
Žemla") v předloženém znění.

III. 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 pozemků parc. č. 1459/1 - ostatní plocha, silnice a parc.  č.  1459/6 -

ostatní  plocha,  silnice,  obojí   v  k.ú.  Slavkov u Brna, které jsou v majetku města
(stavba s názvem "Slavkov u B., příp. NN Žemla") v předloženém znění.

Termín: 30.11.2022

3/1/RM/2022 Žádost o pronájem krizového bytu - pan Josef Rosner

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s panem Josefem
Rosnerem,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .  Nájem bude sjednán na dobu

určitou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Josefem Rosnerem.

Termín: 30.11.2022

4/1/RM/2022 Žádost o povolení umístění sběrací pokladničky pod vánoční strom

I. Rada města materiál odkládá

5/1/RM/2022 Návrh harmonogramu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města do konce
roku 2022

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

6/1/RM/2022 Rozpočtové opatření ZS-A č. 9/2022

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření ZS-A č.9/2022 v předloženém znění

7/1/RM/2022 Převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic ZS-A

I. Rada města bere na vědomí
záměr převodu finanční prostředků ve výši 60.000 Kč z Rezervního fondu do Fondu investic.



8/1/RM/2022 MŠ Zvídálek - úprava rozpočtu

I. Rada města schvaluje
Rozpočtovou změnu č.4 Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, dle předložené zprávy.

II. Rada města schvaluje
přesun 80 000 Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace.

III. Rada města schvaluje
čerpání investičního fondu Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u
Brna, příspěvková organizace do výše 80 000  Kč.

648 - investiční fond 80 000 Kč

511 - oprava a údržba 80 000 Kč

9/1/RM/2022 DDM- převod finančních prostředků

I. Rada města schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč z rezervního fondu Domu dětí a mládeže
Slavkov u Brna, příspěvková organizace do fondu investic Domu dětí a mládeže Slavkov u
Brna, příspěvková organizace.

10/1/RM/2022 DDM - zapojení školského zařízení do Operačního programu Jan Amos Komenský

I. Rada města souhlasí
se zapojením Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna,příspěvková organizace do Operačního
programu Jan Amos Komenský, bez finanční spoluúčasti zřizovatele.


