
Usnesení z XLIV. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 
12.03.2009 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Slavkova u Brna  

   

2.1. Rozdělení přislíbené státní dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 2009  

   

Usnesení: 
Rada města po projednání výše uvedené zprávy doporučuje zastupitelstvu města : 
- dát souhlas k požádání a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu  

regenerace MPR a MPZ ve výši 590.000 Kč 
- dát souhlas k použití přislíbené dotace z Programu na opravu krovu a střechy  

kulturní památky - domu č.p. 65  II.etapa na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna 
- dát souhlas k poskytnutí z rozpočtu města částky ve výši 620.000 Kč jako podílu  

vlastníka památky k dotaci z Programu regenerace MPZ a MPR  

 
2.2. Žádost o odprodej pozemků  

   

Usnesení: 
Rada města projednala předloženou žádost a přikládá ji k projednání na řádném zasedání  

zastupitelstva města jako přílohu k bodům 4.23. a 4.24.  

 
2.3. Zelnice – dodatek č. 2  

   

Usnesení: 
1. Rada města bere zprávu na vědomí. 
2. Rada města postupuje návrh společnosti Kaláb–stavební firma, spol. s r.o.  

zastupitelstvu města.  

 
2.4. Rozvody NN a vody pod nádvořím zámku  

   

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města na příští zasedání  



zastupitelstva města předložit návrh možného financování ve výši 830.000 Kč ke krytí 
nákladů  

na rozvody NN a vody pod nádvořím zámku.  

 
2.5. Klenba spojovacího krčku předzámčí zámku-investiční záměr  

   

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města na příští zasedání  

zastupitelstva města předložit návrh možného financování ve výši 500.000 Kč ke krytí 
nákladů  

na klenbu spojovacího krčku zámku.  

   

   

2.6. Výběrové řízení a stanovení komise – střechy radnice Palackého 65  

   

Usnesení: 
Rada města : 
1/ Schvaluje následující okruh firem k podání nabídky na akci: „Oprava střechy budovy  

radnice č.p.65 – II. etapa“: 
- Falton, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno, IČ: 469 05 804 
- Fresta, s.r.o., Řípská 20a, 627 00 Brno, IČ:255 96 420 
- Střechy – 1. Slezská s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, IČ:253 40 689 
- Šimáček, s.r.o., Zábrdovická 25/2, 615 00 Brno, IČ:276 79 926 
2/ Schvaluje následující složení hodnotící komise. 
Členové: Ing. Jiří Doležel, p. Jan Hudec, Ing. Miroslav Zavadil, Bc. Jitka  

Linhartová,   Ing. Petr Lokaj,  
Náhradníci: Ing. Jan Reichl, Ing. Pavel Janeba,  paní Marta Pospíšilová, Mgr. Bohuslav  

Fiala 
3/ Schvaluje následující zadávací podmínky: 
a/ Kopie výpisu z obchodního rejstříku 
b/ Kopie pojistné smlouvy na škodu způsobenou při výkonu podnikání 
c/ Reference zakázek obdobného typu 
d/ Termín dokončení nejpozději do 30.11.2009  
e/ Hodnocení nabídek dle ceny, záruky a referencí 
f/ Návrh smlouvy o dílo  



 
2.7. Bod 3.5.3. ze 49. RM – odvod odpisů ZS-A  

   

Usnesení: 
Rada města bere informaci na vědomí.  

 
2.8. Pořízení zpracování územního plánu (ÚP) Slavkova u Brna  

   

Usnesení: 
Rada města bere zprávu o pořizování ÚP na vědomí a předkládá ji v jednání zastupitelstvu  

města.  

 
2.9. Umístění fotovoltaické elektrárny v areálu firmy Lohmann & Rauscher ve Slavkově u  

Brna  

   

Usnesení: 
Rada města byla informována o výstavbě fotovoltaické elektrárny v areálu firmy Lohmann &  

Rauscher ve Slavkově u Brna.  

 
2.10. Smlouva o poskytnutí dotace  

   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s Československou 
napoleonskou  

společností, o.s. v předloženém znění.  

 
2.11. DVD Pocta Domenicu Martinellimu  

   

Usnesení: 
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000 Kč firmě Dvorak Artists  

International na projekt vytvoření DVD s názvem „Pocta Domenicu Martinellimu“.  



2.12.   Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: „Dodávka mobilního  

podia-Slavkov     u Brna  

   

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci 
„Dodávka  

mobilního podia – Slavkov u Brna“ a schvaluje vybraného uchazeče - společnost 
AudioMaster CZ  

s.r.o. na dodávku mobilního podia.  

 
2.13. Návrh na přidělení příspěvků organizacím na práci s mládeží  

   

Usnesení: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené příspěvky nad 50.000,– pro  

organizace pracující s mládeží takto:  

Žadatel Činnost, náklady na Příspěvek 
pro rok 2009 
Tělocvičná jednota Sokol (rozepsáno na tři položky) soutěže, cestovné 50.000,– Kč  

Sportovní klub Slavkov u Brna zajištění soutěžních utkání 90.000,– Kč 
    pronájmy tělocvičen  
Celkem        140.000,– Kč  

 


