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Usnesení z XV. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 28.12.2011 v 16:00 hodin 

v kanceláři starosty města Slavkova u Brna 

 

 

2.2.   Napoleonská expozice – úprava zadávací dokumentace 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje navrženou změnu předložených dokladů týkajících se předmětu veřejné 

zakázky na dodávku Napoleonské expozice v rámci projektu: " Stavební úpravy předzámčí 

zámku Slavkov - Napoleonská expozice", který je spolufinancován z ROP JV. 

 

 

2.3. Centrum Bonaparte – zajištění znaleckého posudku 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru IR oslovit následující znalce k vypracování znaleckého posudku na 

budovu č.p. 126 na Palackého náměstí.  

Ing. Eva Váhalová, IČ: 644 48 959 

pan Jan Hudec, IČ: 462 38 174 

Ing. Jaromír Šuma, IČ: 403 79 817 

Ing. Josef Pavlovský, IČ: 675 96 533 
 

 

2.4. Přestupní uzel Nádražní - nájemní smlouva 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se společností České dráhy, a.s. za účelem 

realizace projektu: „Přestupní uzel IDS Nádražní – Slavkov u Brna“ v předloženém znění. 

 

 

2.5. Zastřešení venkovního skladu – sportovní stadion 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá funkcionářům jednat s organizací Tělocvičná jednota Sokol Slavkov u Brna, 

Kaunicova 1442, 684 01 Slavkov u Brna a s organizací SK Slavkov u Brna, Kaunicova 1442, 684 

01 Slavkov u Brna ve věci vyjasnění práv ke stávajícím skladům umístěných v prostoru 

sportovního stadiónu. 

 

 

2.6. Neudržovaný pozemek 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá funkcionářům města projednat předmětnou záležitost s vlastníkem 

pozemku. 
 

 

2.1. Zpravodaj – rozhodnutí o výběru 

 

Usnesení: 

Rada města rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na akci „Nákup tiskového prostoru v 

informačním měsíčníku“ byla předložena panem Bedřichem Malečkem, IČ: 494 118 96, 

za celkovou cenu 169.800 Kč bez DPH a dává souhlas k uzavření smlouvy o vydávání 

periodického tisku podle této nabídky. 
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2.7. Projednání smlouvy ZŠ Komenského s firmou INTECH 21 EUROPE LIMITED 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s realizací projektu popsaného ve zprávě a předloženou smlouvu bere na 

vědomí. 

 

 

2.8. Změna rozpočtu doplňkové činnosti ZŠ Komenského 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje změnu rozpočtu ZŠ Komenského náměstí 495 na příjmových a 

nákladových položkách v doplňkové činnosti takto: 

 navýšení položky v příjmové části - vlastní příjmy - pronájmy - v částce 9 000 Kč 

 navýšení položky ve výdajové části - mzdy a odvody v částce 9 000 Kč 

 

 

2.9. Žádost o schválení přijetí finančního daru DDM 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5.000,-Kč od p. Petra Navrátila na zajištění 

potřeb družstva stolního tenisu DDM Slavkov u Brna. 

 

 

Ostatní: 

 

3.1. Informace o jednání 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát informoval radu města o dnešním jednání se zástupci firmy 

Pavel Čáslava-Čáslava Stav.        
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