
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 12. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 25.5.2015

25/12/MRM/2015 Reklamace nádvoří zámku

I. Rada města ruší
své  usnesení  č.194/8/RM/2015  z  8.schůze  rady  města  ze  dne  18.2.2015  a  usnesení  č.
303/11/RM/2015 z 11.schůze rady města ze dne 8.4.2015.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zahájit právní jednání vedoucí k vymáhání smluvní pokuty vůči společnosti IMOS
Brno a. s., IČ: 25322257, na základě smlouvy o dílo ze dne 6. 11. 2008, z důvodu
prodlení s odstraněním vad na díle "Přístupové komunikace a parkoviště k zámku
Slavkov - Austerlitz", které byly reklamovány dne 17. 9. 2014. 

Termín: 31.5.2015

26/12/MRM/2015 Dohoda o podmínkách vybudování stavby- Petra a Michal Bočkovi

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody s Petrou a Michalem Bočkovými░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
o podmínkách vybudování zpevněné příjezdové plochy do garáže a  2 parkovacích stání na
pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 1744  před RD na ul. Čelakovského č.p. 1459 v k.ú.
Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o podmínkách vybudování zpevněné příjezdové plochy do
garáže a  parkovacího stání  s   Petrou a  Michalem Bočkovými,  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 10.4.2015

27/12/MRM/2015 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - RD ul. Úzká



I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemku města parc.č. 525/1 v
k.ú.  Slavkov u Brna,  která zakládá právo stavebníka, STAVEBNÍ  SPOLEČNOSTI  ČÁSLAVA
s.r.o., ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  ░░░░  ░░  ░  k  realizaci  vodovodních,
kanalizačních a plynovodních přípojek v pozemku města parc.č. 525/1 pro 3 RD na parc. č.
525/2 a 525/3 v k.ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  Dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  se  STAVEBNÍ
SPOLEČNOSTÍ ČÁSLAVA s.r.o. , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░

Termín: 12.6.2015

28/12/MRM/2015 Zajištění služeb BOZP a PO

I. Rada města souhlasí
s výpovědí mandátní smlouvy uzavřené dne 31.07.2013 mezi městem Slavkov u Brna jako
mandantem  a  paní  Veronikou  Řihánkovou,  se  sídlem  Bukovany  118,  696  31,  IČ:
01937804, jako mandatářem.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností CHLÁDEK požární servis, s.r.o., se
sídlem Bučovická 147, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 27687937.

29/12/MRM/2015 Anketa Sportovec roku

I. Rada města uděluje
v anketě Sportovec roku tyto ceny:

Nejlepší sportovec ve věku

6  -  10  let:  Marek  Hrubý  -  judo,  atletika  (čestné  uznání  Kristýna  Slaninová  -
cheerleading)
10  -  15  let:  Sabina  Macharová  -  cheerleading  (čestné  uznání  Adam  Kosík  -
biketrial)
15 - 18 let: Tomáš Přichystal - cheerleading (čestné uznání Kateřina Kalášková -
plavání)

Nejlepší  sportovní kolektiv do 18 let:  Glitter Stars -  cheerleading (čestné uznání
Atletika Slavkov)



Sportovní počin roku: Svatopluk Matuštík za 2.  místo na MS v zimním plavání  v
Tyumenu a trvalou propagaci zimního plavání

Sportovec s nejlepší reprezentací města Slavkov u Brna: Pavel Boudný - cyklistika

Vedoucí mládeže: Mgr. Renáta Macharová - cheerleading

30/12/MRM/2015 Pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

31/12/MRM/2015 Darovací smlouva - Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Prof. MUDr. Milošem Táborským, CSc. FESC, MBA, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako dárcem a městem Slavkov u Brna, jako obarovaným,
v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit uzavření darovací smlouvy mezi Prof. MUDr. Milošem Táborským, CSc. FESC,
MBA, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  ,  jako dárcem a městem Slavkov u
Brna, jako obarovaným, v předloženém znění.

Termín: 12.6.2015

32/12/MRM/2015 Platový výměr ředitelky ZSA

I. Rada města určuje
plat ředitelky příspěvkové organizace Zámek Slavkov-Austerlitz Mgr. Evy Oubělické, DiS. dle
předloženého platového výměru.

33/12/MRM/2015 Jmenování ředitele TSMS

I. Rada města jmenuje
s  účinností  od  1.6.2015  pana  Petra  Zvonka,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░



, ředitelem příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova u Brna.

34/12/MRM/2015 Služební cesta - Pag

I. Rada města schvaluje
služební cestu PhDr. Vladimíry Zichové a Ing. Ivana Charváta na festival pažské krajky do
partnerského města Pag v Chorvatsku a použití služebního osobního vozidla města na tuto
cestu.


