
USNESENÍ 
z XX. mimořádné schůze rady města konané dne 11.4.2005 v 18:30 hodin v salonku  
restaurace Bonaparte ve Slavkově u Brna  

 
2.1.   Platební podmínky koupě pozemku parc.č.70 v k.ú. Slavkov u Brna – plocha po 
demolici objektu Husova č.p.62  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje platební kalendář koupě pozemku parc.č. 70 v k.ú. 
Slavkov u Brna – plocha po demolici objektu Husova č.p. 62 takto:  
-  50 % kupní ceny do tří dnů po podpisu kupní smlouvy, 
-  50 % do 15.12.2005.  

   

2.2.   Potřebné úkoly – EXPOSICE Židovská škola  

Usnesení: 
a) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá ředitelce Historického muzea zajistit v termínu do 
22.4.2005: 
1) vyhledat a umožnit p. B. Malečkovi nafotografovat Židovské památky uložené ve 
sbírkovém fondu Historického muzea dle vyhotoveného seznamu, který je přílohou (26. 
schůze Městské rady 20.3.2000, Ing. J. Špatný – seznam – Židovské památky ve sbírkovém 
fondu Historického musea ve Slavkově). 
2) vyhledat ze sbírek HM fotodokumentaci Židovského města ve Slavkově a umožnit její 
zkopírování v  nejvyšší kvalitě přes PC – scaner u p. B. Malečka k provedení velkoplošných 
kopií pro potřebu exposice. 
3) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá ředitelce HM zajistit v termínu od 2.6. do 6.6.2005 
pro potřebu Synagogy ve Slavkově 120 ks židlí, 14 ks stolů a 3 ks vitrín. 
4) Rada města ve Slavkově u Brna ukládá ředitelce HM zajistit v termínu dne 5.6.2005 v 
ranních hodinách (popř. den předem) do skončení slavnostní části téhož dne odpoledne převoz 
a instalaci trojrozměrných předmětů – Židovských památek ze sbírkového fondu HM do dvou 
kusů vitrín umístěných v prostorách Synagogy a to dle uvážení odborného pracovníka HM. 
b)   Rada města ve Slavkově u Brna ukládá řediteli Technických služeb města Slavkova: 
1) zajistit odvoz stolků a stojanů pro exposici ze dvora ZŠ Komenského a umístit je do 1. 
patra Židovské školy.  Termín: neprodleně 
2) vyklidit uhelnu v bývalém objektu Oseva na Koláčkově nám. pro potřebu přestěhování 
nájemce (provozovna p. Vitoula).  Termín:  do týdne 
3) umožnit přistavení nákladního vozidla (na výzvu) k přestěhování nájemce z objektu bývalé 
Židovské školy do náhradních prostor v uhelně bývalého objektu Oseva. Termín: do 
25.4.2005 
4) zahájit práce k vyklizení dvorku a prostoru zadní místnosti v přízemí Židovské školy (pro 
potřebu neodkladných stavebních úprav).  Termín:  do týdne  

 


