
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 68. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 17.9.2014

142/68/MRM/2014 Dodatek č. 8 ke smlouvě o výpůjčce - Sportovní klub SK Slavkov u Brna

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce a o úpravě některých vzájemných vztahů ze
dne 28. 6. 2005 v předloženém znění, za podmínky souhlasu zastupitelstva města.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.  8  ke  Smlouvě  o  výpůjčce  a  o  úpravě  některých
vzájemných vztahů ze dne 28. 6. 2005 v předloženém znění.

Termín: 26.9.2014

143/68/MRM/2014 Navýšení základního kapitálu Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. - nepeněžitý
vklad

I. Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města
 

schválit nepeněžitý vklad města do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov - Město, 682 01 Vyškov, IČ: 49 45 45 87
(dále jen "Společnost") za těchto podmínek:

zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových kmenových
akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (sovy: jeden
tisíc korun českých),
emisní kurz těchto akcií, který bude činit 1.000 Kč, bude splacen nepeněžitými vklady a
veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty určitým zájemcům,
emisní  kurz  10.914  kusů  akcií,  které  budou  nabídnuty  městu,  bude  splacen
nepeněžitými  vklady  popsanými  v  textu smlouvy  o  upsání  akcií,  který  tvoří  přílohu
tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí,
místem upisování bude sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská
410/13, Vyškov - Město, 682 01 Vyškov,
upsání akcií bude provedeno poté,  kdy bude přijato rozhodnutí o zvýšení základního
kapitálu,  a  to  smlouvou  ve  smyslu  ustanovení  §  479  Zákona  č.  90/2012  Sb.,  o
obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích),  ve znění



pozdějších předpisů. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli bez zbytečného
odkladu poté, kdy bude přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Upisovatel -
určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů, od doručení
návrhu smlouvy,
upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií do 30 dnů od upsání.

 

 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
současně schvalit text smlouvy o upsání akcií týkající se města,  který tvoří přílohu tohoto
usnesení  a  je  jeho  nedílnou  součástí,  a  současně  pověřuje  starostu  města  k  uzavření
příslušné smlouvy o upsání akcií.

144/68/MRM/2014 Odpojování od CZT - SVJ Zlatá Hora č.p.1363,1364,1365

I. Rada města nesouhlasí
s odpojování od CZT- SVJ Zlatá Hora č.p.1363,1364,1365, Slavkov u Brna a ukládá odboru
BTH předložit informaci o odpojování od CZT- SVJ Zlatá Hora č.p.1363,1364,1365, Slavkov u
Brna, do jednání zastupitelstva  města ke zprávě ,,Záměr realizace kogenerační jednotky". 

146/68/MRM/2014 Účast na generálním shromáždění Federace evropských napoleonských měst

I. Rada města souhlasí
s  účastí  historika  ZS-A  Mgr.  Martina  Ráji,  PhD.,  na  generálním  shromáždění  Federace
evropských napoleonských měst ve španělském Vitorie-Gasteiz ve dnech 26.-28.9.2014.

145/68/MRM/2014 Aktuální stav v ZSA

I. Rada města ukládá

1. Mgr. Jiřímu Blažkovi

1.1. předložit  radě  města  vyúčtování  Napoleonských  her  2014  a  Vzpomínkových  akcí

2013.

Termín: 19.9.2014

1.2. seznam aktuálních hlavních pracovních poměrů k datu 15. 9. 2014 s uvedením jména
a příjmení zaměstnance a jeho pracovního zařazení, dále seznam uzavřených dohod o
provedení práce, případně dohod o pracovní činnosti za období od 1. 1. 2014  do 15.
9.  2014 s uvedením jména a příjmení zaměstnance, doby trvání pracovněprávního
vztahu podle těchto dohod a druhu práce, v příspěvkové organizaci Zámek Slavkov
- Austerlitz.



Termín: 19.9.2014


