
Usnesení z XXXIV. mimořádné schůze rady města konané dne 15.5.2006 ve 21,10 hodin 
v kanceláři starosty města ve Slavkově u Brna  

 
2.1.   Pronájem polního hnojiště  

Usnesení:  
1) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu polního hnojiště na pozemku 
parc. č. 3039/1 za 2,50,- Kč/m2/započatý měsíc s pronajímatelem Ondřejem Bednářem, a to s 
účinností od 1.6.2006 do 31.12.2006. 
2) Rada města ukládá finančnímu odboru připravit rozpočtové opatření. Pokrytí nájemného za 
polní hnojiště bude provedeno převodem finančních prostředků z položky č. 14 rozpočtu 
města. 
  
  
   
2.2.  Smlouva o spolupráci při propagaci města Slavkov u Brna, Historického muzea ve 
Slavkově u Brna a Pivovaru Černá Hora  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při propagaci Města 
Slavkov u Brna, Historického muzea ve Slavkově u Brna a Pivovaru Černá Hora, a.s. mezi 
Městem Slavkovem u Brna, Pivovarem Černá Hora, a.s. a Historickým muzeem ve Slavkově 
u Brna v předloženém znění.    

 
2.3.  Žádost o zapůjčení insignií  

Usnesení: 
Rada města souhlasí se zapůjčením insignií Města Slavkova u Brna pro Město Kunovice na 
výstavu akademického sochaře André Víchy do 28.5.2006.  

 
2.4.   Odprodej nepotřebného nábytku  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy schvaluje odprodej 
nepotřebného nábytku dle uvedeného návrhu.  

 
2.5. Průmyslová zóna Bučovická Slavkov u Brna – infrastruktura – výběr dodavatele 
stavby  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2. Dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo s firmou SILNICE BRNO, spol. s r. o., Vídeňská 
104, 619 00 Brno, IČ 41603281 na dodávku stavby „Průmyslová zóna Bučovická Slavkov u 
Brna-infrastruktura“ za cenu 3.292 541, - Kč  vč. DPH s doplňkem smlouvy (poslední část 
ceny ve výši 3 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli ve lhůtě 60 dnů ode dne 



nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, jímž bude dílo zkolaudováno, nejdříve však po 
odstranění kolaudačních závad).  

   

 
2.6.  Obnova fasády Zámku Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Rada města Slavkova u Brna ruší bod č. 5 usnesení č. 4.38. z 65. schůze Rady města Slavkova 
u Brna konané dne 3.4.2006.  

 


