P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 63. m im ořádné schůze rady m ěsta Slavkov u Brna,
která s e konala dne 12.6.2014

122/63/MRM/2014 Otevření nové výstavy

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s SKR STAV, s.r.o., Nováčkova 18, 614
00 Brno, IČO: 26961474.
II. Rada města konstatuje,
že považuje za splněnou podmínku č. 2 z usnesení zastupitelstva města č.

57/15/MZM/2014.

123/63/MRM/2014 Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu JMK pro ZS-A (Informační centrum)

I. Rada města souhlasí
s přijetím dotavce z rozpočtu JMK pro ZS-A (pro Informační centrum) ve výši 50.000 Kč.
II. Rada města schvaluje
úpravu rozpočtu na rok 2014 příspěvkové organizace ZS-A v souvislosti s přijetím dotace z
rozpočtu JMK v předloženém znění.
124/63/MRM/2014 Zámek IOP - výběr zhotovitele DPPS

I. Rada města
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Zpřístupnění valů zámku
Slavkov u Brna - DPSS" rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou je nabídka předložená
uchazečem Ing. arch. Milošem Klementem, Mařákova 26, 614 00 Brno, IČ: 151 88 736.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci: "Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna - DPSS" s Ing.
arch. Milošem Klementem, Mařákova 26, 614 00 Brno, IČ: 151 88 736 za podmínky schválení
financování zastupitelstvem města.
125/63/MRM/2014 MČR a SR v silniční cyklistice - zajištění parkování

I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy s panem Radovanem Eremiášem, bytem Křenovická 1286, Slavkov u

Brna 684 01 za účelem zajištění parkování návštěvníků MČR a SR v silniční cyklistice včetně
návštěvníků výstavy Oldtimer 2014 a Bálu princezen v předloženém znění.
II. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy s panem Petrem Hlaváčem, bytem Nádražní 1154, 684 01 Slavkov u
Brna za účelem zajištění parkování návštěvníků MČR a SR v silniční cyklistice a výstavy
Oldtimer 2014 v předloženém znění.
126/63/MRM/2014 Beachvolleyball-režim vstupu na turnaj

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

