
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 18. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 22.12.2015

52/18/MRM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města schvaluje

soubor rozpočtových opatření č. 77 - 81 v předloženém znění.

53/18/MRM/2015 Souhlas s umístěním sídla spolků

I. Rada města souhlasí
s umístěním sídla spolku Klub přátel školy při ZŠ Slavkov u Brna, IČ 46270639, na adrese
Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna.

II. Rada města souhlasí
s umístěním sídla spolku Klub rodičů a přátel školy při ZUŠ Františka France, Slavkov u Brna,
IČ 48838721, na adrese Komenského náměstí 525, 684 01 Slavkov u Brna.

54/18/MRM/2015 Souhlas k umístění loga města Slavkov u Brna - MK Austerlitz, o. s.

I. Rada města souhlasí
s umístěním loga města Slavkov u Brna na webové stránky spolku MK Austerlitz, o. s., se
sídlem Lomená 709, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 26989301.

55/18/MRM/2015 Souhlas s užitím znaku města pro vědecké účely

I. Rada města souhlasí
s užitím znaku města Slavkov u Brna za účelem obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke
znakům měst České republiky,  která bude vydána v rámci ediční  řady Moravské zemské
knihovny v Brně pro pana Petra Houzara, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .

56/18/MRM/2015 Smlouva o zajišťování "PR" služeb

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o zajišťování "PR" služeb mezi městem Slavkov u Brna jako objednatelem
a  Jiřím  Slámou,  IČ:  88049809,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  jako  dodavatelem,  v



předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit uzavření Smlouvy o zajišťování "PR" služeb mezi městem Slavkov u Brna
jako objednatelem a Jiřím Slámou, IČ: 88049809, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
jako dodavatelem, v předloženém znění.

Termín: 31.12.2015

III. Rada města pověřuje
starostu  města  Slavkov  u  Brna  Michala  Boudného  ke  všem  jednáním  vyplývajícím
ze Smlouvy o zajišťování "PR" služeb mezi městem Slavkov u Brna jako objednatelem a
Jiřím Slámou, IČ: 88049809, Brněnská 1557, 684 01 Slavkov u Brna, jako dodavatelem, v
předloženém znění.

57/18/MRM/2015 Darovací smlouva PEGAS - GONDA s. r. o.

I. Rada města schvaluje
uzavření  darovací  smlouvy  mezi  společností  PEGAS  -  GONDA  s.  r.  o.,  se  sídlem
Československé armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 48907341, jako dárcem a městem
Slavkov u Brna, jako obdarovaným, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1. zajistit  uzavření  darovací  smlouvy  mezi  společností  PEGAS  -  GONDA  s.  r.  o.,  se
sídlem Československé  armády  322,  684  01  Slavkov  u  Brna,  IČ  48907341,  jako
dárcem a městem Slavkov u Brna, jako obdarovaným, v předloženém znění.

Termín: 31.12.2015

58/18/MRM/2015 Oprava komínu - žádost o úpravu rozpočtu ZS-A

I. Rada města bere na vědomí
podmínky zadání veřejné zakázky "opravy komínů", dle průzkumu trhu ze dne 17. prosince
2015.

II. Rada města schvaluje
úpravu rozpočtu ZS-A pro rok 2015 v předloženém znění.



59/18/MRM/2015 Vyřazení neupotřebitelného majetku p.o. Zámek Slavkov - Austerlitz, Slavkov u
Brna

I. Rada města schvaluje
vyřazení  majetku  z  evidence  příspěvkové  organizace  Zámek  Slavkov  -  Austerlitz  dle
předloženého soupisu z vyřazovacího protokolu.

60/18/MRM/2015 MŠ Zvídálek - Žádost o přijetí finančního daru

I. Rada města souhlasí
s  přijetím  finančního  daru  ve  výši  5000,-Kč  Mateřskou  školou  Zvídálek  dle  předložené
zprávy.

61/18/MRM/2015 MŠ Zvídálek - souhlas s pronájmem prostor

I. Rada města souhlasí
s pronájmem prostor v Mateřské škole Zvídálek dle předložené zprávy.

62/18/MRM/2015 Evropská soutěž kvetoucích sídel

I. Rada města schvaluje
účast města Slavkov u Brna v Evropské soutěži kvetoucích sídel.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Marii Jedličkové

1.1. zajistit podání přihlášky do Evropské soutěže kvetoucích sídel.

Termín: 31.12.2015


