
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 55. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 19.3.2014

100/55/MRM/2014 Obnova historických alejí Slavkov u Brna a Obnova komplexu zámeckého parku a
historických alejí Slavkov u Brna- zadávací podmínky

I. Rada města schvaluje
předložené zadávací dokumentace na zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem Obnova
historických alejí Slavkov u Brna a Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí
Slavkov u Brna.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Miroslavu Zavadilovi

1.1. zaslat schválené zadávací dokumentace RPA s.r.o. k dalšímu řízení před SFŽP.

Termín: 31.3.2014

III. Rada města souhlasí
s podáním žádostí o prodloužení termínu pro předložení dokladů.

101/55/MRM/2014 Smlouva o právu provést stavbu - p. Lebeda

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením smlouvy  o  právu provést  stavbu na pozemku  města Slavkov  u  Brna parc.
č. 525/2 v k. ú. Slavkov u Brna, která zakláda právo stavebníka Dalibora Lebedu, ░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  k provedení stavby - sjezd na místní komunikaci Koláčkovo náměstí,
Slavkov u Brna z nemovitosti Slovákova č.p. 353 na pozemku parc. č.  493 a 525/3 v k.ú.
Slavkov u Brna.
 

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  právu provést  stavbu s  Daliborem Lebedou,  Zámecká
1390, 684 01 Slavkov u Brna.

Termín: 31.3.2014



102/55/MRM/2014 Prodej části pozemku p. č. 759 - Matyáš - doplnění

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
doplnit svoje usnesení č. 74/12/ZM/2013 ze dne 23.09.2013  v tom smyslu, že upřesňuje
polohové uspořádání a výměru prodávané pozemku parc. č. 759, přičemž hranice pozemku
dle geometrického plánu  ze dne 12.10.2013 označeného jako parc. č. 759/2  bude změněna
tak, že bod 1 bude posunut k bodu č. 28-94 o cca 1,80 m, čímž dojde  také ke změně hranice

pozemku mezi body 1 a 28-97 a ke snížení  výměry prodávaného pozemku na cca 29 m2.

103/55/MRM/2014 Výběr dodavatele-biokoridory RBK 223 Slavkov u Brna

I. Rada města
na základě zprávy  o  posouzení  a hodnocení nabídek rozhoduje,  že nejvhodnější  nabídka
v rámci veřejné zakázky na akci: "Výsadba biokoridorů RBK 223a, 223b, 223c, 223d v k. ú.
Slavkov u Brna" byla předložena uchazečem Petr Vykrut-zahradní služby, U Haldy 1616/68,
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 47165006.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "Výsadba biokoridorů RBK 223a, 223b, 223c, 223d v k. ú.
Slavkov u Brna"  s Petrem Vykrutem-zahradní služby,  U  Haldy 1616/68,  700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČ:47165006 za cenu 2 676 439 Kč bez DPH (3 238 491 Kč vč. 21% DPH).

III. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje o vyloučení ze zadávacího
řízení na veřejnou zakázku na akci: "Výsadba biokoridorů RBK 223a, 223b, 223c, 223d v k. ú.
Slavkov  u Brna"  nabídky  uchazeče OK GARDEN,  s.r.o.,  Číčovice  49,  252 68 Středokluky,
uchazeče ŠKOLKY MONTANO,  spol.  s.r.o.,  Přerov nad Labem 410,  289 16  Přerov n.   L.,
uchazeče  Údržba  pozemků,  a.  s.,  Dělnická  883/46,  736  01  Havířov-Prostřední  Suchá,
uchazeče  H-REKULTIVACE,  a.s.,  Černovice  226,  430  01  Chomutov,  uchazeče  Společnost
"Biokoridor Slavkov u Brna" zastoupená Kavyl, spol. s. r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno a
SKR stav, s.r.o. Nováčkova 18, 614 00 Brno a uchazeče ZAHRADA Olomouc, s.r.o., Železniční
469/4, 772 11 Olomouc.

IV. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  v  předloženém  znění  na  služby  O  provedení  autorského  dozoru  s
AGROPROJEKT PSO, s. r.o., Slavíčkova 840/1 B, 638 00 Brno za cenu 66 550,- vč. DPH.

104/55/MRM/2014 Chodník u kostela - výběr zhotovitele

I. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci:  "Chodník při západní straně
kostela" rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou je nabídka předložená uchazečem panem Ing.



Janem Reichlem, Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna.

II. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci:  "Chodník při západní straně
kostela"  rozhoduje o  vyloučení uchazeče Mgr.  Leoš Kulhánek,  Pod Oborou 1424,  684 01
Slavkov u Brna, ze zadávacího řízení.

III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci: "Chodník při západní straně kostela" s Ing. Janem Reichlem,
Pod Oborou 1425, 684 01 Slavkov u Brna, v předloženém znění.

105/55/MRM/2014 Lomená - návrh na zahájení veřejné zakázky

I. Rada města schvaluje
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci:  "Rekonstrukce
místní komunikace ulice Lomená - Slavkov u Brna" dle předložených zadávacích podmínek
uvedených ve výzvě k podání nabídky a návrhu smlouvy o dílo.

II. Rada města schvaluje
níže uvedený okruh subjektů, které budou osloveny k podání nabídek:
1/ Eurovia CS a.s., Vídeňská 138/104, 619 00 Brno, IČ:452 74 924
2/ Strabag a.s., Odštěpný závod Brno, Přítluky 386, 760 01 Zlín, IČ:608 38 744
3/ IMOS Brno a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ:253 22 257

III. Rada města schvaluje
složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Ing. Jiří Tesák, Ing. Hynek Charvat, pan Radoslav Lánský, Ing. Pavel Galata, Ing.
Petr Lokaj
Náhradníci: Mgr. Vladimír Soukop, ing. Miroslav Zavadil, pan Jan Hudec, Mgr. Bohuslav Fiala,
Ing. Petr Janek

106/55/MRM/2014 Úprava nájmů - SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
uzavření  předloženého  dodatku  smlouvy  o  nájmu  nebytových  prostor  a  úhradě  služeb
spojených s jejím užíváním ze dne 28.10.2012 mezi městem a Lenkou Slezákovou,  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

II. Rada města schvaluje
uzavření krátkodobé nájemní smlouvy (29 dnů) na nebytové prostory I. podzemního podlaží
(sportbar,  sportoviště a související  prostory)  s nájemcem Petrem Hlaváčem,  ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  ,  za  nájemné 35.000,-Kč+DPH +
úhradu služeb 8.000,-Kč.



107/55/MRM/2014 informace-řízení příspěvkových organizací

I. Rada města bere na vědomí
pověření Mgr.  Vladimíra Soukopa metodickým řízením příspěvkových organizací Technické
služby Města Slavkova u Brna a Zámek Slavkov-Austerlitz a v tomto rozsahu jeho pověření
výkonem úkolů a působnosti svěřené místostarostovi města.


