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Usnesení z XXV. mimořádné schůze Rady města Slavkova u Brna konané dne 14.11.2012 v 16:00 

hodin v kanceláři starosty města Slavkova u Brna 

 

 

 

 

2.1. ROP JV obnova zámku 3. etapa 

 

 

Usnesení: 

Rada města: 

1/ ukládá odboru IR předložit na jednání RM dne 19.11.2012 návrh na vypracování stavebně 

technického posudku a dokumentaci skutečného provedení konstrukcí určených pro realizaci 

projektu: „Zpřístupnění valů a podzemí zámku Slavkov u Brna – Austerlitz“ v četně návrhu 

finančního zajištění z rozpočtu města v roce 2012. 

2/ ukládá odboru IR předložit na jednání rady města dne 19.11.2012 návrh na zahájení 

výběrového řízení na zajištění projektanta stavební části  a zpracovatele žádosti o dotaci a 

poradenství po dobu realizace a udržitelnosti projektu. 

 

 

2.2. Rozpočtové opatření č. 44 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření: 

RO č. 44 – Převody ve výdajových položkách odboru investic a rozvoje 

Výdaje: 

 Snížení položky č. 56 – Vodní příkop  300.000 Kč 

 Navýšení položky č. 54 – Předzámčí zámku  100.000 Kč 

 Navýšení položky č. 61 – Vypracování žádostí vč. podkladů k dotacím  100.000 Kč 

 Navýšení položky č. 62 – Ostatní činnost místní správy  100.000 Kč 

 

 

2.3. Vzpomínkové akce – návrh smlouvy 

 

Usnesení: 

Rada města  

1) schvaluje uzavření smlouvy na realizaci „Vzpomínkových akcí ke 207. výročí 

Bitvy u Slavkova“ se společností AusterlitzPro s.r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, IČ: 253 101 51 

za cenu 400.000,- Kč vč. 20% DPH, v předloženém znění, 

2) souhlasí s uzavírkou náměstí a ukládá městské policii zajistit průjezdnost autobusům osobní 

linkové dopravy tak, aby nebyl narušen platný jízdní řád, 

3) souhlasí s organizováním sobotního jarmarku na náměstí a v ulici Husova Zámkem Slavkov 

– Austerlitz  

4) nesouhlasí s umístěním stánků v prostoru po celé délce před radnicí a ve stejné délce na 

protější straně přes ulici u vodotrysku a parkoviště, 

5) souhlasí s ubytováním vojáků v prostorách ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova a v prostorách 

budovy bývalého DDM u ZUŠ Fr. France, 

6) ukládá TSMS zajistit otevření veřejných toalet pro veřejnost v sobotu 1. 12. 2012 od 8:00 do 

21:00, 

7) souhlasí s poskytnutím zázemí pro organizátory jarmarku v místnosti před podatelnou. 
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