
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 27.  řádné schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 30.11.2015

779/27/RM/2015 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 71. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 26. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že

• považuje za splněné body:

592/20, 600/20/II z 20. schůze RM - 24.08.2015
672/23, 674/23, 686/23 z 23. schůze RM - 05.10.2015
711/24, 720/24/III z 24. schůze RM - 19.10.2015
736/25, 740/25, 742/25/II z 25. schůze RM - 02.11.2015
749/26/2, 755/26, 760/26, 763/26/1, 763/26/2, 768/26, 769/26/1 z 26. schůze RM - 
16.11.2015

• vypouští ze sledování:

369/13 z 13. schůze RM - 06.05.2015

• další úkoly trvají.

780/27/RM/2015 Rozpočtové provizorium města Slavkov u Brna na rok 2016

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit Pravidla rozpočtového provizoria města Slavkov u Brna na rok 2016 v případě 
neschválení Rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2016.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1.předložit Pravidla rozpočtového provizoria města Slavkov u Brna na rok 2016 
zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 14.12.2015

781/27/RM/2015 Rozpočtový výhled města Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit Rozpočtový výhled města Slavkov u Brna v předloženém znění.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1.předložit Rozpočtový výhled města Slavkov u Brna zastupitelstvu města ke schválení 
v předloženém znění.

Termín: 14.12.2015

782/27/RM/2015 Soubor rozpočtových opatření

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtová opatření č. 64 - 69 v předloženém znění:

RO č. 64 - Dotace JMK - Akceschopnost SDH
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace JMK - Akceschopnosti JSDH                                     2 200,00 
Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 44 - Sbor dobrovolných hasičů - provoz                                      2 200,00 
Kč

RO č. 65 - Přesun položek ŽP - Dotace obnova historických alejí
Výdaje:
Snížení položky č. 11 - Ostatní činnost místní správy                                                40 000,00 
Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 13 - Aleje podíl a administrace                                                   40 000,00 
Kč

RO č. 66 - Dotace na Meliorační dřeviny
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - meliorační dřeviny                                                         60 500,00 
Kč
Výdaje:
Navýšení položky - Meliorační dřeviny                                                                        60 500,00 
Kč

RO č. 67 - Rozpočtování příjmů
Příjmy:
Navýšení položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty DSH          23 600,00 
Kč
Navýšení položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty KT           130 500,00 
Kč
Navýšení položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty VV (3639) 7 100,00 Kč
Navýšení - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty VV (3769)               10 500,00 
Kč
Navýšení položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty MP            26 200,00 
Kč
Navýšení položky - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - ŽP, VV, OST.        12 700,00 Kč



Navýšení položky č. 31 - Příspěvky od obcí (pol 4121)                                             26 500,00 
Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 125 - Rezerva                                                                           237 100,00 Kč

RO č. 68 - Odvody z loterií a jiných podobných her
Příjmy:
Navýšení položky - Odvod z loterií a jiných podobných                                           63 000,00 Kč
Navýšení položky - Odvod z výherních hracích přístrojů                                     1 230 000,00 
Kč
Výdaje:                
Navýšení položky - Rezerva z VHP                                                                         1 293 000,00 
Kč

RO č. 69 - Výnosy ze vstupného - kulturní akce
Příjmy:
Zařazení nové položky - Příjmy ze vstupného                                                         156 500,00 Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 122 - Činnost SC Bonaparte                                                  56 500,00 Kč
Zařazení nové položky - Oprava elektroinstalace                                                100 000,00 Kč

RO č. 70 - Vratka půjčky do Fondu bydlení - Efektivní elektronický úřad
Příjmy:
Zařazení nové položky - Přijetí dotace MMR - Efektivní elektronický úřad       2 962 000,00 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Efektivní elektronický úřad                                          2 962 000,00 Kč
Snížení položky - Efektivní elektronický úřad - předfinancování                      3 600 000,00 Kč
Zařazení nové položky - Vratka půjčky na FB - Efektivní elektronický úřad    3 600 000,00 Kč

II. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1.předložit rozpočtová opatření č. 64 - 70 zastupitelstvu města ke schválení v 
předloženém znění.

Termín: 14.12.2015

III. Rada města bere na vědomí

informaci týkající se Návrhu rozpočtu města pro rok 2016 ve smyslu možného přesunu 
finančních prostředků z plánované položky č. 45 - Vratka ppůjčky z Fondu bydlení - efektivní 
elektronický úřad do jiných výdajových položek.

783/27/RM/2015 Oznámení o zahájení prvního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo 
jiné podobné hry v provozovně

I. Rada města nesouhlasí



z hlediska ochrany místních záležitostí s vydáním povolení Ministerstva financí k 
provozování loterie a jiné podobné hry podle § 21) loterního zákona na adrese Herna 
Klobouk, Bučovická 270, 684 01 Slavkov u Brna

784/27/RM/2015 Žádost o poskytnutí příspěvku města Slavkov u Brna - Slavkovské bojiště 
Austerlitz

I. Rada města schvaluje

poskytnutí příspěvku Zájmovému sdružení právnických osob Slavkovské bojiště Austerlitz, 

se sídlem Palackého nám. 65, Slavkov u Brna 684 01, IČ: 72089431 ve výši 22.500,-Kč.

II. Rada města 

souhlasí s užitím znaku města Slavkov u Brna.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1.zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/grantu z odvodu z loterií 
a jiných podobných her se Zájmovým sdružením právnických osob Slavkovské bojiště 
Austerlitz, se sídlem Palackého nám. 65, Slavkov u Brna 684 01, IČ: 72089431.

Termín: 31.12.2015

IV. Rada města schvaluje

znění Veřejnoprávní smlouvy uvedené v příloze.

785/27/RM/2015 Žádost o příspěvek z rozpočtu města Slavkov u Brna - Pavel Boudný

I. Rada města schvaluje

poskytnutí příspěvku panu Pavlu Boudnému, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ve výši 

30.000,-Kč.

II. Rada města souhlasí

s užitím znaku města Slavkov u Brna.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové

1.1.zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/grantu z odvodu z loterií 
a jiných podobných her s Pavlem Boudným, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

Termín: 31.12.2015



IV. Rada města schvaluje

znění Veřejnoprávní smlouvy uvedené v příloze.

786/27/RM/2015 Kompostárna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
řešit problematiku penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve věci 
veřejné zakázky na "kompostárnu" dle navržené varianty č. 1.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.předložit zprávu týkající se problematiky penále za prodlení s odvodem za porušení 
rozpočtové kázně ve věci veřejné zakázky na "kompostárnu" zastupitelstvu města 
Slavkov u Brna.

Termín: 4.12.2015

787/27/RM/2015 Dotace MŠMT - přístavba ZŠ Tyršova

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
odsouhlasit podání žádosti o dotaci z MŠMT z programu 133 310 na projekt řešící rozšíření 
kapacity základních škol formou realizace přístavby k budově Základní školy, Tyršova 977, 
Slavkov u Brna, okres Vyškov, dle podmínek uvedených v této důvodové zprávě a schválit 
závazek spolufinancování projektu  v minimální výši 15% z celkových nákladů. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.předložit zastupitelstvu města návrh na podání žádosti o dotaci z MŠMT na rozšíření 
kapacity základních škol.

Termín: 14.12.2015

788/27/RM/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
NetDelux

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Alešem 
Tesáčkem, sídlo Slovákova 1281, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 75121778, který se týká 
pozemku parc. č. 4990 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s 
Alešem Tesáčkem, sídlo Slovákova 1281, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 75121778, 



který se týká pozemku parc. č. 4990 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna, v předloženém 
znění.

Termín: 17.12.2015

789/27/RM/2015 Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2015 na vědomí.

790/27/RM/2015 Návrh na prodej nemovitostí souvisejících se stávající provozovnou TSMS

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uložit radě města zahájit proces prodeje nemovitostí bývalé provozovny TSMS na ulici 
Špitálská č.p. 733 ve Slavkově u Brna formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 
26/2000 Sb.

791/27/RM/2015 Žádost o prodej pozemku parc. č. 3750/69 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Šafránek

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.pro účely prodeje části pozemku parc. č. 3750/69 v katastrálním území Slavkov u 
Brna zjistit cenu obvyklou bez znaleckého posudku na základě realizovaných prodejů 
pozemků v daném místě a čase. 

Termín: 14.12.2015

792/27/RM/2015 Žádost o prodej části pozemků parc. č. 3750/69 a 3750/29 v k.ú. Slavkov u Brna - 
manželé Novotní

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.zajistit zpracování nového znaleckého posudku ke zjištění výše obvyklé ceny týkající 

se prodeje částí pozemků parc. č. 3750/69 orná půda o výměře cca 78m2 a parc. č. 

3750/29 orná půda o výměře cca 7m2 v k.ú. Slavkov u Brna, dle přiložené mapy.

Termín: 14.12.2015

793/27/RM/2015 Hasičské stanice - územní řízení

I. Rada města materiál odkládá.

794/27/RM/2015 Pamětní deska

I. Rada města pověřuje



pracovní skupinu ustanovenou na základě usnesení z 26. schůze rady města Slavkov u Brna 
ze dne 16. 11. 2015 zabývající se umístěním památníku obětí světových válek, aby 
posoudila podnět KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZNŮ ve věci zřízení pamětní desky 
obětem totalitních režimů. 

795/27/RM/2015 Žádosti o prodloužení nájemních smluv - Kolářovi, Jeřábková

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.12.2011 k bytu č. 5, sídliště Nádražní 
1193, Slavkov u Brna, uzavřené s manžely Janou a Pavlem Kolářovými, trvale bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to 

do 31.12.2020 za smluvní nájemné 60,- Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25.08.2008 k bytu č. 11, Zlatá Hora 1228, 
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Jeřábkovou Marií, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou za smluvní nájemné 60,- Kč/m2.

III. Rada města ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové

1.1.zajistit uzavření dodatku č.2 s manžely Janou a Pavlem Kolářovými.

Termín: 31.12.2015

1.2.zajistit uzavření dodatku č.2 s paní Jeřábkovou Marií.

Termín: 31.12.2015

796/27/RM/2015 Nabídka spolupráce se spolkem Národní centrum energetických úspor, z. s.

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy se spolkem Národní centrum energetických úspor, z.s., Ke 
Karlovu 1771/18, Praha 2, 120 00, IČ: 04460286.

797/27/RM/2015 Regulace zdivočelých holubů-příspěvek pro Myslivecký spolek Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,-Kč z položky č. 38 Granty a dotace pro Myslivecký 
spolek Slavkov u Brna, Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:49408194 na nákup 
střeliva při provádění regulace zdivočelých holubů odstřelem v k. ú. Slavkov u Brna.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1.zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,-Kč z položky č. 38 
Granty a dotace pro Myslivecký spolek Slavkov u Brna, Nerudova 269, 684 01 Slavkov 



u Brna, IČ:49408194 na nákup střeliva při provádění regulace zdivočelých holubů 
odstřelem v k. ú. Slavkov u Brna.

Termín: 15.12.2015

798/27/RM/2015 Příkazní smlouva na zajištění monitoringu po dobu udržitelnosti projektu 
"Výsadba Biokoridorů RBK 223"

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy příkazní o obstarání záležitostí investora č. 10/2015/KP  na zajištění 
monitoringu k projektu "Výsadba biokoridorů RBK 223a, 223b, 223c, 223d v k. ú. Slavkov u 
Brna" s VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice-Zelené předměstí IČ: 
26954834, za cenu 605 Kč vč. 21% DPH za 1 rok v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Andree Večerkové

1.1.zajistit uzavření Příkazní smlouvy o obstarání záležitostí investora č. 10/2015/KP na 
zajištění monitoringu po dobu udržitelnosti projektu "Výsadba biokoridorů RBK 223" 
se společností VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice-Zelené 
předměstí IČ:26954834.

Termín: 7.12.2015

799/27/RM/2015 Rozšíření pronájmu IS VERA o modul VERAStart

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě číslo SWRp/14/67 ze dne 3. 11. 2014 na rozšíření 
pronájmu IS VERA se společností VERA, spol. s r. o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, 
IČ: 62587978, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.zajistit uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě číslo SWRp/14/67 ze dne 3. 11. 2014 na 
rozšíření pronájmu IS VERA se společností VERA, spol. s r. o. se sídlem Praha 6 - 
Vokovice, Lužná 2, IČ: 62587978.

Termín: 20.11.2015

800/27/RM/2015 Prodloužení sevisní smlouvy na kopírky SÚ a IR

I. Rada města schvaluje

1.uzavření 2 Doplňků 4-letého servisního zabezpečení o provádění technické péče na stroji 
Xerox vztahující se na zařízení Xerox WC5225, výrobní číslo: 3315771624 a Xerox 
WC5225, výrobní číslo: 3315773066, se společností SPIN SERVIS s. r. o., se sídlem 
Škroupova 3018/62, Židenice, 636 00  Brno, v předložených zněních.

II. Rada města ukládá



1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.zajistit uzavření 2 Doplňků 4-letého servisního zabezpečení o provádění technické 
péče na stroji Xerox vztahující se na zařízení Xerox WC5225, výrobní číslo: 
3315771624 a Xerox WC5225, výrobní číslo: 3315773066, se společností SPIN 
SERVIS s. r. o., se sídlem Škroupova 3018/62, Židenice, 636 00  Brno.

Termín: 20.11.2015

801/27/RM/2015 Nestandardní nájemní vztah

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít předloženou informaci na vědomí.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.předložit zprávu týkající se nestandardního nájemního vztahu zastupitelstvu města 
Slavkov u Brna.

Termín: 4.12.2015

802/27/RM/2015 Změna zřizovací listiny Technických služeb Města Slavkova u Brna

I. Rada města souhlasí
s umístěním sídla příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova u Brna na 
adrese Československé armády 1676, 684 01  Slavkov u Brna.

II. Rada města schvaluje
změnu č. 2 Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených 
městem Slavkov u Brna, v předloženém znění.

III. Rada města schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 26. 3. 2012 uzavřené mezi městem Slavkov u 
Brna a Technickými službami Města Slavkova u Brna, ke dni 31. 12. 2015, v předloženém 
znění.

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova u 
Brna v předloženém znění.

V. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.předložit zastupitelstvu města Slavkov u Brna změnu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Technické služby Města Slavkova u Brna v předloženém znění.

Termín: 4.12.2015



803/27/RM/2015 Smlouva o výpůjčce - budova SCB

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Slavkov u Brna jako půjčitelem a příspěvkovou 
organizací Zámek Slavkov - Austerlitz jako vypůjčitelem.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Slavkov u Brna jako půjčitelem a 
příspěvkovou organizací Zámek Slavkov - Austerlitz jako vypůjčitelem.

Termín: 15.12.2015

804/27/RM/2015 Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro volný pohyb psů na veřejném 
prostranství

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na 
veřejném prostranství, v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Martině Leitnerové

1.1.předložit zastupitelstvu města Slavkov u Brna návrh  obecně závazné vyhlášky, 
kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství.

Termín: 4.12.2015

805/27/RM/2015 Zápis z komise pro zahraniční vztahy

I. Rada města bere na vědomí
zápisy č. 3/2015 a č. 4/2015 z jednání komise pro zahraniční vztahy.

806/27/RM/2015 Příkazní smlouva na provozování WC

I. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Technické služby Města Slavkova u 
Brna a společností OLV s.r.o., se sídlem Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 
03805387, v předloženém znění.

807/27/RM/2015 Dopravní zrcadlo pro bezpečný výjezd

I. Rada města schvaluje
instalaci dopravního zrcadla pro bezpečný výjezd z objektu TSMS.



808/27/RM/2015 Platový výměr ředitele TSMS

I. Rada města určuje
plat řediteli příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova u Brna Petru Zvonkovi 
dle přiloženého platového výměru.

809/27/RM/2015 Vymáhání pohledávky ZS-A - nadační fond ELEUTHERIA

I. Rada města schvaluje
upuštění od vymáhání pohledávky Zámku Slavkov - Austerlitz z roku 2013 ve výši 3.800 Kč 
za Nadačním fondem ELEUTHERIA.

810/27/RM/2015 Platový výměr ředitelky

I. Rada města určuje
plat ředitelky příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz Mgr. Evy Oubělické, DiS., 
dle předloženého platového výměru, s účinností od 1. 11. 2015.

811/27/RM/2015 Návrh mzdového předpisu a platové výměry ředitelů škol a školských zařízení

I. Rada města určuje
platy pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Slavkov u Brna dle 
předloženého návrhu s účinností od 1.11.2015.

II. Rada města vydává
platové výměry ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Slavkov u Brna v 
předloženém znění s účinností od 1.11.2015.

812/27/RM/2015 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení za 2. pololetí 
2015

I. Rada města schvaluje
výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 2. pololetí roku 2015 v 
předloženém znění.

813/27/RM/2015 MŠ Zvídálek - Žádost o přesun finančních prostředků

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek přesun finančních prostředků v jednotlivých nákladových položkách 
dle předložené zprávy.

814/27/RM/2015 Asistent prevence kriminality

I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.



815/27/RM/2015 Změna vnitřního platového předpisu městské policie Slavkov u Brna

I. Rada města schvaluje
změnu Vnitřního platového předpisu ze dne 31. 5. 2013, který upravuje poskytování platu a 
odměny za pracovní pohotovost strážníků městské policie Slavkov u Brna, v předloženém 
znění. 

816/27/RM/2015 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

• považovat za splněné body:

4.15.2. z VII. řádného zasedání ZM - 25.06.2012
24/2 z 2. řádného zasedání ZM - 16.12.2014
45/3, 59/3/II z 3. řádného zasedání ZM - 23.03.2015
88/4/II z 4. řádného zasedání ZM - 15.06.2015
16/2/I, 17/2 z 2. mimořádného zasedání ZM - 31.07.2015
99/5/I, 99/5/II, 100/5, 105/5, 106/5, 108/5, 109/5, 110/5, 111/5 z 5. řádného zasedání 
ZM - 21.09.2015

• vzít na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

817/27/RM/2015 Program 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna

I. Rada města 
schvaluje program 6. řádného zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

818/27/RM/2015 Odměny ředitelům TSMS a ZSA

I. Rada města schvaluje
vyplacení mimořádné odměny ředitelce Zámku Slavkov-Austerlitz a řediteli Technických 
služeb Města Slavkova u Brna v navržené výši.


