
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 6.9.2016 žadateli tyto 

informace: 

A/Informace vztahující se k pořadatelství Napoleonských her 2016. 
 
Pořadatelem byl ACABALLADO, z.s. a ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ.  
 
B/ Informace vztahující se k zajištění bezpečnosti akce Napoleonských her 2016. 
 
Za bezpečnost akce Napoleonské hry 2016 odpovídal  ACABALLADO, z.s.  
 
 
C/Informace vztahující se k nákladům a příjmům akce Napoleonské hry 2016. 
 
1. Náklady činily 108. 841,- Kč (zajištění historického programu, zajištění ozvučení, svoz odpadu) + 
mzdové náklady zaměstnanců, které nejsou k datu poskytnutí informace uzavřeny. 
 
2. Výnosy činily: 103.365,-Kč (podíl ze vstupného dle smlouvy, příjmy z pořádání jarmarku a dotace z 
Jihomoravského kraje.)  
                                
 
D/ Informace ke smluvní dokumentaci, která byla uzavřena na akci Napoleonské hry 2016.  
 
Pro realizaci akce Napoleonské hry dne 13.8.2016 byla mezi  ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a 
ACABALLADO, z.s uzavřena dne 12.8.2016 smlouva o spolupráci při pořádání akce Napoleonské hry, a 
to v návaznosti na memorandum o spolupráci ze dne 11.6.2015 mezi  ZÁMKEM SLAVKOV – 
AUSTERLITZ, ACABALLADO, z.s. a městem Slavkov u Brna. Dále byla mezi Jihomoravským krajem, 
ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ a městem Slavkov u Brna uzavřena dne 30.6.2016 smlouva o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.  
 
Dále městský úřad poskytl žadateli následující informace, přičemž zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 
zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tyto doprovodné údaje: 

- kopie smlouvy o spolupráci při pořádání akce Napoleonské hry 
- kopie smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.  
- kopie memoranda o spolupráci ze dne 11.6.2015 
-  

E/ Informace o uzavřených smlouvách se subjektem: Acaballado z.s./ Acaballado s.r.o. / FO Ivan 
Vystrčil za rok 2015, 2016. 
 
Jedná se o tyto smlouvy: 
Smlouva o spolupráci při pořádání akce Napoleonské hry mezi ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a 
ACABALLADO, z.s. ze dne 12.8.2016. 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi Jihomoravským krajem, ZÁMKEM 
SLAVKOV – AUSTERLITZ a městem Slavkov u Brna ze dne 30.6.2016. 
Smlouva o spolupráci při pořádání akce Kostýmovaná jarní vyjížďka a souvisejících plnění mezi 
ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a ACABALLADO, z.s. ze dne 13.4.2015. 
Smlouva o výpůjčce mezi ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a ACABALLADO, z.s. ze dne 3.3.2016. 
Smlouva o zajištění vojenské části programu Vzpomínkových akcí 2015 k 210. výročí bitvy u Slavkova 
a licenční smlouva mezi městem Slavkov u Brna a ACABALLADO, z.s. ze dne 27.10.2015. 
Licenční smlouva mezi ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a ACABALLADO, z.s. ze dne 4.8.2015. 
Dohoda o spolupořadatelství Napoleonských her 2015 mezi ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a 
ACABALLADO, z.s. ze dne 4.8.2015. 



Memorandum o spolupráci při uspořádání akcí ve Slavkově o Brna v roce 2015 mezi ZÁMKEM 
SLAVKOV – AUSTERLITZ, ACABALLADO, z.s. a  městem Slavkov u Brna ze dne 11.6.2015. 
Smlouva o spolupráci při pořádání VII. Jarní vyjížďky mezi ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a 
ACABALLADO, z.s. ze dne 13.4.2015. 
 
Dále městský úřad poskytl žadateli následující informace, přičemž zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 
zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tyto doprovodné údaje: 

- kopie smlouvy o spolupráci při pořádání akce Napoleonské hry 
- kopie smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
- kopie memoranda o spolupráci ze dne 11.6.2015 
- kopie smlouvy o spolupráci při pořádání akce Kostýmovaná jarní vyjížďka a souvisejících 

plnění 
- kopie smlouvy o výpůjčce mezi ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a ACABALLADO z.s. 
- kopie smlouvy o zajištění vojenské části programu Vzpomínkových akcí 2015 k 210. výročí 

bitvy u Slavkova a licenční smlouvy 
- kopie licenční smlouvy mezi ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a ACABALLADO, z.s. 
- kopie dohody o spolupořadatelství Napoleonských her 2015 
- kopie smlouva o spolupráci při pořádání VII. Jarní vyjížďky 

 
 

 

 


