
Usnesení z XL. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 15.12.2008 v 
15:00 hodin v kanceláři starosty města Slavkova u Brna  

 
2.1. Změna plánovací smlouvy na zajištění technické a dopravní infrastruktury v lokalitě 
Zelnice pro výstavbu tří bytových domů společnosti M plus, s.r.o.  

   

Usnesení: 
Rada města po projednání zprávy a seznámení s novým  textem plánovací smlouvy mezi 
městem Slavkov u Brna a společností M plus, s.r.o. doporučuje zastupitelstvu města dát 
souhlas k jejímu uzavření.   

 
2.2. Spolupráce s Českým kulturním centrem ve Vídni  

   

Usnesení: 
Rada města tuto informaci bere na vědomí.  

       
2.3. Vyřazení majetku  

   

Usnesení: 
Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz 
dle předloženého soupisu z vyřazovacího protokolu.  

 
2.4. Pronájem zámecké Černé kuchyně – zpráva k úkolu č. 5.3. z 39. RM  

   

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí výsledky zveřejnění záměru a souhlasí s vedením dalšího přímého 
jednání ohledně podmínek pronájmu zámecké Černé kuchyně pouze s firmou CORIDA CZ, 
s.r.o. s cílem uzavřít smlouvu o pronájmu.  

 
2.5. Provoz zámku po dobu rekonstrukce nádvoří  

   

Usnesení: 
Rada města tuto informaci bere na vědomí.  



 
2.6. Výběrové řízení na zpracovatele územního plánu  

   

Usnesení: 
Rada města:  
1/ Souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zpracovatele územního plánu města Slavkova 
u Brna za dále uvedených podmínek 
2/ Schvaluje následující rozsah kvalifikace: 
- Základní kvalifikační předpoklad dle §53 pouze čestným prohlášením  
- Profesní kvalifikační předpoklady dle §54 
- Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle §55 
  - pojistná smlouva pojištění odpovědnosti 
- Technické kvalifikační předpoklady §56 
- seznam významných dodávek realizovaných v posledních třech letech 
3/ Schvaluje následující okruh zájemců k oslovení podání nabídky: 
1/Ing. arch. Vojtěch Mencl, Koliště 49, 602 00 Brno, IČ:665 87 280 
2/Ing. arch. Renata Rašková, Zámecká č.p.6, 643 00 Brno, IČ: 643 05 929 
3/Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D., Horní Luční 237/4, 691 41, Břeclav - Poštorná, 
IČ:75749467  
4/P.P. Architects s.r.o., Blatného 3109/1a, Blatného 1a, 616 00 Brno, IČ: 276 89 778 
5/Ing. arch. Michal Palaščák, Kamenná čtvrť 13, 639 00 Brno, IČ: 643 11 261  

4/ Schvaluje, že jako hodnotící kritérium bude pouze cena. 
5/ Schvaluje následující složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek: 
Členové: Ing. Jan Reichl, Ing. Jiří Doležel, Ing. Hana Šilhánková, Ing. Miroslav Zavadil, Ing. 
Petr Lokaj, 
Náhradníci: Mgr. Jiří Půček, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Hana Postránecká.  

 
2.7. Žádost o pronájem pozemku parc.č. 2847/6 za účelem výstavby parkovacích stání  

   

Usnesení: 
Rada města zprávu odkládá.  

 
2.8. Dodatek k nájemní smlouvě na SW vybavení Radnice VERA  

   

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě číslo SWRp/07/38 ze dne 
10.12.2007 mezi městem a společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 – Vokovice, 
Lužná 2, IČ: 62587978.  



 
2.9. Městský ples 2009  

   

Usnesení: 
1) souhlasí s pořádáním 5. městského plesu v prostorách Centra Bonaparte dne 10.1.2009 a 
souhlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci, 
2) schvaluje cenu vstupného pro jednu osobu včetně místenky ve výši 125 Kč,  
3) schvaluje cenu jednoho lístku do tomboly ve výši 10 Kč, 
4) souhlasí s uzavřením smluv na poskytnutí darů na 5. městský ples, 
5) schvaluje věnování 50% výtěžku z tomboly Centru denních služeb – Pohoda, 
Malinovského 280, Slavkov u Brna, které poskytuje služby osobám se zdravotním postižením 
ve věku od 7 do 26 let.  

 
2.10. Nábytek – sekretariát starosty  

   

Usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy s DŘEVODÍLEM Rousínov, v.d., Mírová 191, 685 
01 Bučovice, IČ: 00030597, v předloženém znění.  

 
2.11. Pověření – komise pro sport a volný čas  

   

Usnesení: 
Rada města pověřuje členy komise pro sport a volný čas kontrolou správnosti, účelnosti a 
hospodárnosti použití a vyúčtování příspěvků na práci s mládeží poskytnutých z rozpočtu 
města.  

2.12. Žádost o dotaci na Napoleonské dny a Vzpomínkové akce  

Usnesení: 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na JMK na Napoleonské dny 2009 a 
Vzpomínkové akce k 204. výročí Bitvy tří císařů.  

 
2.13. Oznámení o celkovém uzavření provozu MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna  

   

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí uzavření provozu MŠ Zvídálek ve dnech 22.,23.12. 2008 a 29.12. 
2008 – 2.1.2009 včetně.  



 
2.14. Žádost o dotaci na zásahový dopravní automobil pro JSDH  

   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na JMK na zásahový dopravní automobil pro 
JSDH.  

 


