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Usnesení z XX. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 02.05.2012 v 18:00 

hodin v kanceláři starosty města Slavkova u Brna 

 

 

2.1. KALÁB  - stavební firma, spol. s r.o. - smlouva o právu provést stavbu 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích Města Slavkov 

u Brna, která zakládá právo stavebníka společnosti KALÁB – stavební firma, spol. s r.o., 

Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ: 494 36 589, provést na pozemcích města v rámci stavby 

„Slavkov – obytná zóna Zelnice 1. etapa“  

 „Vodovodní řad ulice Slovákova“ v délce 213 m na pozemku p.č. 446, 680, 681/1, 

681/4,757 v k.ú. Slavkov u Brna dle projektu, který zpracoval VHS ATELIER s.r.o., 

Troubsko v 08/2011, 

 Přípojky kanalizace pro bytové domy A1 (5,0m) a B1 (6,4m), v rámci stavby: 

„Slavkov – obytná zóna Zelnice l. etapa“ na pozemcích p.č. 446 a p.č. 757 dle 

projektu který zpracoval Ateliér Zlámal v 04/2012, 

 SO 10 - SLT plyn v délce 8,2 m v rámci stavby: „Slavkov – obytná zóna Zelnice l. 

etapa“ na pozemcích p.č. 446 a p.č. 757 dle projektu který zpracoval Ateliér Zlámal 

v 04/2012, 

 SO 13 – Rozvody NN v délce 21,5 m v rámci stavby: „Slavkov – obytná zóna Zelnice l. 

etapa“ na pozemku p.č. 757 a 354/13 dle projektu který zpracoval Ateliér Zlámal 

v 04/2012, 

 SO 15 – Přeložka VN v délce 21,5 m v rámci stavby: „Slavkov – obytná zóna Zelnice 

l. etapa“ na pozemcích p.č. 3073/9 a p.č. 757 a 354/13 dle projektu který zpracoval 

Ateliér Zlámal v 04/2012, 

 SO 18 – Trafostanice o rozměrech 3,1x4,6 m v rámci stavby: „Slavkov – obytná zóna 

Zelnice l. etapa“ na pozemku p.č. 757 dle projektu který zpracoval Ateliér Zlámal 

v 04/2012, 

v předloženém znění. 

 

 

2.2. Expozice partnerských měst 

 

Usnesení: 

Rada města bere informaci o termínu otevření expozice partnerských měst na vědomí a 

schvaluje její název Partnerská města Slavkova u Brna. 

 

 

2.3. Centrum Bonaparte 

 

Usnesení: 

1) Rada města bere zprávu na vědomí. 

2) Rada města ukládá finančnímu odboru předložit radě návrh způsobu financování koupě 

Společenského centra Bonaparte. 

3) Rada města ukládá finančnímu odboru předložit radě návrh na výběrové řízení 

poskytovatele případného úvěru. 

 

 

2.4. Zasedání kulturní komise č. 3/2012 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu ze zasedání Kulturní komise č. 3/2012.  
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2.5. Zasedání kulturní komise č. 4/2012 

 

Usnesení: 

Rada města  

a) bere na vědomí zprávu ze zasedání Kulturní komise č. 4/2012; 

b) schvaluje navrhované ocenění ochotníků rozšířené o p. Miloše Šaňka; 

c) schvaluje návrh dlouhodobé koncepce rozvoje kultury. 
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