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Usnesení z XXII. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 04.07.2012 v 17:00 

hodin v kanceláři starosty města Slavkova u Brna 

 

2.1. Mandátní smlouva – úvěr Bonaparte 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předfinancování výdajů z mandátní smlouvy s EuroEngineering, a. s. 

z položky č. 62 – Ostatní činnost místní správy. 

 

 

2.2. Napoleonská expozice – uzavření smlouvy se společností SKR stav, s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ Souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, Nováčkova 18, 

614 00 Brno, IČ: 269 61 474 na dodávku díla: „Napoleonská expozice“ v předloženém znění. 

2/ Ukládá starostovi města požádat ÚRR JV o prodloužení doby realizace projektu: „ Stavební 

úpravy předzámčí zámku Slavkov u Brna – Napoleonská expozice“ do 31.3.2013. 

 

 

2.3. Dětské hřiště na Sídlišti Nádražní – výběr dodavatele 

 

Usnesení: 

Rada města:  

1/ na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje o tom, že jako nejvhodnější 

nabídka na akci: „Dětské hřiště na sídlišti Nádražní“ byla předložena nabídka společností JM 

Demicarr s.r.o., Bučovická 180, Slavkov u Brna, 68401, IČ 634 89 163 za cenu 1.396.114,00 Kč 

včetně 20% DPH,  

2/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, Slavkov 

u Brna, 68401, IČ 634 89 163 na akci „Dětské hřiště na sídlišti Nádražní“ za cenu 1.396.114,00 

Kč včetně 20% DPH. 

 

 

2.4. Rekonstrukce ulice Zahradní – výběr zhotovitele 

 

Usnesení: 

Rada města: 

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

nabídka na akci: „Rekonstrukce místní komunikace Zahradní – Slavkov u Brna“ byla 

předložena nabídka společnosti elitbau, s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, IČ: 255 71 273. 

2/ Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností elitbau, s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 

Brno, IČ: 255 71 273 na akci: „Rekonstrukce místní komunikace Zahradní – Slavkov u Brna“ 

za podmínky uzavření darovací smlouvy se společností PEGAS – GONDA s.r.o. 

 

 

3.1. Poděkování partnerskému městu Darney 

 

Usnesení: 

Rada města ve Slavkově u Brna pověřuje starostu města zasláním poděkování do francouzského 

města Darney za uspořádání důstojných oslav Dne ozbrojených sil dne 30. června 2012 při 

příležitosti 94. výročí vzniku Čs. legií. 
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