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Usnesení z XVIII. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 14.3.2012 v 16:00 

hodin v kanceláři starosty města Slavkova u Brna 

 

 

 

 

 

 

2.1. Napoleonská expozice – rozhodnutí o nejvhodnější nabídce 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ Na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje, že jako 

nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku: „Napoleonská expozice“ byla předložena nabídka 

uchazeče SKR stav, Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474. 

2/ Na základě protokolu o 2. posouzení kvalifikace rozhoduje o vyloučení uchazeče EXPO, IGC 

GROUP, s.r.o., Tržní 818, 336 01 Blovice, IČ:182 40 160 z dalšího zadávacího řízení na akci: 

„Napoleonská expozice“ z důvodů nedoložení kvalifikace. 

3/ Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností SKR stav, Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 

269 61 474 na dodávku díla: „Napoleonská expozice“ za podmínky splnění zákonných 

ustanovení dle zákona č. 137/2006 Sb. a kladné kontroly ze strany poskytovatele dotace. 

4/ Ukládá odboru IR předložit na nejbližší schůzi rady města harmonogram prací. 

 

 

2.2. Napoleonská expozice - návrh na zajištění prací nad rámec smlouvy o dílo 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ Souhlasí s vypsáním jednacího řízení bez uveřejnění na zajištění stavebních víceprací ke 

smlouvě o dílo na akci: „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov - Napoleonská expozice“, 

která je uzavřena se společností IMOS Brno, Olomoucká 174, 627 00 Brno. 

2/ Schvaluje následující členy komise, kteří budou účastni jednacího řízení bez uveřejnění dle 

bodu 1. : Ing. Jiří Doležel, Ing. Josef Polcar, Ing. Petr Lokaj. 

3/ Ukládá starostovu města projednat s vedením firmy IMOS Brno, Olomoucká 174, 627 00 

Brno způsob financování dodatku.  

4/ Ukládá odboru IR předložit na nejbližší schůzi rady města harmonogram prací a jeho plnění. 

 

 

2.3. Fond BTH – návrh na použití 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání Fondu BTH v upraveném znění 

(částka 2.850.000 Kč původně určena na opravu střechy DPS a částka 1.026.000 Kč původně 

určena na opravu 2 bytů v BD Fűgnerova 109 budou určeny ve prospěch dokončení tepelného 

opláštění BD na sídlišti Zlatá Hora). 

 

 

2.4. Žádost o prominutí penále – Mikulášková Martina 

 

Usnesení: 

Rada města nevyhovuje žádosti o prominutí poplatku z prodlení paní Mikuláškové Martiny a 

trvá na uhrazení poplatku z prodlení v plné výši. 
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2.5. Návrh závěrečného účtu města za rok 2011 – audit, ukazatel dluhové služby 

 

Usnesení: 

1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření a ukazatel dluhové služby jako součást závěrečného účtu města za rok 2011. 

2) Rada města ukládá MěÚ zavést pasporty majetku dle doporučení auditora. 

 

 

2.6. Slavkovské divadelní dny – vyúčtování 

 

Usnesení: 

Rada města 

1) bere vyúčtování akce na vědomí. 

2) souhlasí s krytím záporné bilance Slavkovských divadelních dnů z položky č. 88 

propagace města.  

3) ukládá Kulturní komisi zpracovat návrh dlouhodobé koncepce rozvoje kultury ve 

Slavkově u Brna a předložit jej RM do 30. 4. 2012. 

4) ukládá odboru KT zprávu doplnit o informaci k propagaci této akce. 

 

 

2.7. Trasa s pohádkovými motivy organizovaná DDM na Dnech Slavkova 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s výběrem startovného ve výši do 30,- Kč na pohádkové trase Domu dětí a 

mládeže v rámci Dnů Slavkova. 

 

 

Ostatní: 

 

3.1. Prodeje bytů 

 

Usnesení: 

Rada města ukládá odboru BTH v případě prodejů městských bytů zasílat návrh kupní smlouvy 

kupujícímu nejpozději do 30 dnů od schválení prodeje v zastupitelstvu města. 
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