
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 83. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 17.5.2017

1884/83/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 
2010-2014 a z 1. až 82. schůze RM z období 2014-2018

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

� považuje za splněné body:

1797/79 z 79. schůze RM - 03.04.2017
1832/81, 1834/81, 1840/81, 1841/81 z 81. schůze RM - 18.04.2017
1855/82, 1856/82, 1857/82, 1858/82, 1862/82, 1863/82, 1864/82 z 82. schůze RM -
02.05.2017

� další úkoly trvají.

1885/83/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 24-26

I. Rada města schvaluje
a provádí v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 227/14/ZM/2016 ze dne 
12.12.2016 následující rozpočtová opatření v předloženém znění takto:

RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

24
71 71 6409 5901 OVV - Snížení položky - Nespecifikované rezervy -77 400

71 71 3412 5151 OVV - Nová položka - Náklady na stadion - vodné... 77 400

25
80 81 4116 13015 MěÚ - Dotace MŠMT - Sociální práce 403 000

80 81 6171 5011 13015 MěÚ - Dotace MŠMT - Sociální práce 403 000

26
71 72 3319 5169 33194 OVV - Snížení položky - Předfinancování projektů - 74 600

71 72 3299 33063 OVV - Navýšení položky - MAP spoluúčast 74 600

1886/83/RM/2017 Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2017

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2017 v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá



1. Bc. Jitce Charvátové

Termín: 12.6.2017

1.1. předložit zastupitelstvu města  ke schválení plnění plánu vedlejší hospodářské 
činnosti za I. čtvrtletí roku 2017 v předloženém znění.

1887/83/RM/2017 Prodej části pozemku parc. č. 70 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé Žigraiovi

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o 

výměře cca 30m2.

1888/83/RM/2017 Žádost o prodej pozemků v k.ú. Slavkov u Brna - společnost LIKO-S, a.s.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 23.5.2017

Termín: 23.5.2017

1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 2735/3 a parc. č. 2733/12 v k.ú. Slavkov u
Brna.

1.2. jednat se žadatelem o variantě prodeje pouze části pozemku.

1889/83/RM/2017 Žádost o prodej pozemků v areálu autobusového nádraží - spol. KRODOS 
SERVIS, a.s.

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 26.5.2017

1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 343/3 ostatní plocha o výměře 45m2 vč. 
budovy, 343/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136m2 a část pozemku parc. č. 
343/2 o výměře cca 100m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna.

1890/83/RM/2017 Žádost o pronájem pozemků v lokalitě průmyslového areálu ulice Topolová - pan 
Bednář - doplnění

I. Rada města ruší
své usnesení č. 1799/79/RM/2017.

II. Rada města souhlasí



s uzavřením nájemní smlouvy s panem Ondřejem Bednářem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░ ░ jejímž předmětem budou části pozemků parc. č. 2973/24; 2973/25; 2973/27; 
2973/40, vše ostatní plocha a pozemky parc. č. 2972/62 ostatní plocha, 2972/64 zastavěná 

plocha a nádvoří, vše v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 2.500m2 nacházející se v
průmyslovém areálu ulice Topolová dle přiložené mapy za roční nájemné ve výši 15,-

Kč/m2/rok.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.5.2017

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Ondřejem Bednářem, bytem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░ , jejímž předmětem budou části pozemků parc. č. 2973/24; 
2973/25; 2973/27; 2973/40, vše ostatní plocha a pozemky parc. č. 2972/62 ostatní 
plocha, 2972/64 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Slavkov u Brna o celkové

výměře cca 2.500m2 nacházející se v průmyslovém areálu ulice Topolová dle 
přiložené mapy za roční nájemné ve výši 15,-Kč/m2/rok.

1891/83/RM/2017 Žádost o pronájem plochy v areálu kotelny Zlatá Hora

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostor o výměře 15 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok na parcele 
1784/296 v k. ú. Slavkov u Brna za podmínky uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 26.5.2017

1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu prostor o výměře 15 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok 
na parcele 1784/296 v k. ú. Slavkov u Brna za podmínky uzavření nájemní smlouvy 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

1892/83/RM/2017 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2639/1 v k.ú. Slavkov u Brna - pan 
Horáček

I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s manžely panem Jiřím Horáčkem a paní Gabrielou 
Ševčíkovou,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jejíž předmětem bude užívání 

části pozemku parc. č. 2639/1 ostatní plocha o výměře cca 800m2 za roční nájemné ve výši 
20,-Kč/m2 za účelem provozování zahradnictví. Doba nájmu bude sjednána na dobu 
neurčitou s 6ti měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude valorizováno dle inflace. 



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.5.2017

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s manžely panem Jiřím Horáčkem a paní Gabrielou 
Ševčíkovou,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jejíž předmětem bude 

užívání části pozemku parc. č. 2639/1 ostatní plocha o výměře cca 800m2 za roční 
nájemné ve výši 20,-Kč/m2.

1893/83/RM/2017 Věcné břemeno pro E.ON - stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Kostík"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemku parc. č. 
1131 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené situace (stavba 
s názvem "Slavkov, kabel NN Kostík") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.5.2017

1.1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, 
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se 
pozemku parc. č. 1131 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle 
přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN Kostík") v předloženém
znění.

1894/83/RM/2017 Stanice HZS JMK a JSDH Slavkov u Brna - přeložka Cetin

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MJ/2017/00095 v rámci pokračování příprav stavby nové stanice HZS JMK a JSDH ve 
Slavkově u Brna se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 
130 00 PRAHA 3 - Žižkov, IČ: 04084063, v předloženém znění.

II. Rada města schvaluje
uzavření DOHODY O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O 
UMÍSTĚNÍ STAVBY se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 
2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov, IČ: 04084063, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.6.2017

2. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.6.2017

1.1. zajistit uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č. VPI/MJ/2017/00095  se společností Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov, IČ: 04084063, v předloženém
znění.

2.1. zajistit uzavření DOHODY O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ
Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov, IČ: 04084063, v 
předloženém znění.

1895/83/RM/2017 Rekonstrukce atletického stadionu - informace o dotačním programu

I. Rada města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

Termín: 31.5.2017

1.1. zaslat žádost o přehodnocení rozhodnutí ministryně MŠMT na zrušení programu
investičních dotací dle předloženého znění.

1896/83/RM/2017 Rekonstrukce atletického stadionu 2.etapa - smlouva o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v celkové výši 150.000 Kč na realizaci 
2.etapy rekonstrukce atletického stadionu s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno, IČ: 7888337, dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.6.2017

1.1. zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v celkové výši 
150.000 Kč na realizaci 2.etapy rekonstrukce atletického stadionu.

1897/83/RM/2017 2. etapa rekonstrukce atletického stadionu Slavkov u Brna - technický dozor
investora



uzavření příkazní smlouvy se společností HANDL s.r.o., Uhřice 10, PSČ: 683 33, IČ: 426 79
150 na výkon technického dozoru investora na akci "Rekonstrukce atletického stadionu 
Slavkov u Brna" - 2.etapa dle předloženého návrhu smlouvy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.7.2017

1.1. zajistit uzavření příkazní smlouvy se společností HANDL s.r.o., Uhřice 10, PSČ: 683 
33, IČ: 426 79 150 na výkon technického dozoru investora akce "Rekonstrukce
atletického stadionu Slavkov u Brna" - 2.etapa.

1898/83/RM/2017 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. PRIHL-2009-01-016033

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.
PRIHL-2009-01-016033 se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 
410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 49454587.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 16.6.2017

1.1. zajistit uzavření předloženého návrhu Smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod č. PRIHL-2009-01-016033 se společností Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 49454587.

1899/83/RM/2017 Administrace dotačních projektů IROP

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo dle čl.III odst.3 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu se společností AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, IČ:269 54 770 na 
administraci projektu "Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna" dle předloženého návrhu 
smlouvy o dílo a důvodové zprávy za podmínky schválení financování.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo dle čl.III odst.3 Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu se společností AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 31, 602 00 
Brno, IČ:269 54 770 na administraci projektu "Zpřístupnění valů zámku Slavkov u 



Termín: 30.6.2017

Brna" dle předloženého návrhu smlouvy o dílo a důvodové zprávy za podmínky 
schválení financování.

1900/83/RM/2017 Administrace dotačních projektů IROP

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo dle čl.III odst.3 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu se společností AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, IČ:269 54 770 na 
administraci projektu "Obnova zámecké zdi - Slavkov u Brna" dle předloženého návrhu 
smlouvy o dílo a důvodové zprávy za podmínky schválení financování.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.6.2017

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo dle čl.III odst.3 Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu se společností AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 31, 602 00 
Brno, IČ:269 54 770 na administraci projektu "Obnova zámecké zdi - Slavkov u 
Brna" dle předloženého návrhu smlouvy o dílo a důvodové zprávy za podmínky 
schválení financování.

1901/83/RM/2017 Administrace dotačních projektů IROP

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo dle čl.III odst.3 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu se společností AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, IČ:269 54 770 na 
administraci projektu "Cyklostezka Slavkov u Brna - Hodějice" dle předloženého návrhu 
smlouvy o dílo a důvodové zprávy za podmínky schválení financování.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 30.6.2017

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo dle čl.III odst.3 Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu se společností AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 31, 602 00 
Brno, IČ:269 54 770 na administraci projektu "Cyklostezka Slavkov u Brna -
Hodějice" dle předloženého návrhu smlouvy o dílo a důvodové zprávy za podmínky 
schválení financování.

1902/83/RM/2017 Cyklostezka - zajištění administrace VZ



uzavření příkazní smlouvy se společností VIA Consult a.s., IČ: 250 84 275 na administraci 
veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu: "Cyklostezka Slavkov u Brna -
Hodějice".

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.5.2017

1.1. zajistit uzavření příkazní smlouvy se společností VIA Consult a.s., IČ: 250 84 275 na 
administraci veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu: "Cyklostezka 
Slavkov u Brna - Hodějice".

1903/83/RM/2017 Rekonstrukce kotelny Zlatá Hora - zajištění administrace VZ

I. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy se společností WebSport Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13,
680 01 Boskovice, IČ: 292 77 825 na administraci veřejné zakázky na stavební práce v rámci 
projektu: "Kotelna Zlatá Hora - rekonstrukce kotelny".

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.5.2017

1.1. zajistit uzavření příkazní smlouvy se společností WebSport Consulting service s.r.o., 
Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, IČ: 292 77 825 na administraci veřejné zakázky 
na stavební práce v rámci projektu: "Kotelna Zlatá Hora - rekonstrukce kotelny".

1904/83/RM/2017 SC Bonaparte - studie využití

I. Rada města předkládá
předloženou variantu 4B koncepce budoucího využití budovy SC Bonaparte č.p.126 na 
Palackého náměstí zastupitelstvu města a doporučuje ji schválit.

II. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2016 se společností UNIFEST spol. s.r.o., 
Merhautova 104, 613 00 Brno,  IČ: 255 09 888, dle doporučení odboru IR uvedeného ve 
vyjádření, jehož předmětem bude navýšení předmětu plnění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



Termín: 31.5.2017

1.1. zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2016 se společností 
UNIFEST spol. s.r.o., Merhautova 104, 613 00 Brno,  IČ: 255 09 888 dle doporučení 
odboru IR uvedeného ve vyjádření, jehož předmětem bude navýšení předmětu
plnění. 

1905/83/RM/2017 Zateplení domu s pečovatelskou službou - schválení víceprací

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.1.2017 se společností Hrušecká stavební 
spol. s r.o., IČ: 255 85 142 dle soupisu víceprací a méněprací v předloženém znění, s tím, že 
hodnota VCP č. 3 bude nejvýše 170.000,-- Kč vč. DPH.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.5.2017

1.1. zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.1.2017 se společností 
Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ: 255 85 142 dle soupisu víceprací a méněprací v 
předloženém znění.

1906/83/RM/2017 Žádost o pronájem prostor sloužících k podnikání

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 211 o výměře 50,60 m2 ve II. NP
administrativní budovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, s firmou NetDeluxe se sídlem 
Palackého nám. 79, 684 01 Slavkov u Brna, IČ : 05647134. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné je stanoveno ve výši 700 

Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 31.5.2017

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 211 o výměře 50,60 m2

ve II. NP administrativní budovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, s firmou 
NetDeluxe se sídlem Palackého nám. 79, 684 01 Slavkov u Brna, IČ : 05647134.

1907/83/RM/2017 Zkušebna pro hudební skupinu

I. Rada města schvaluje



užívání nebytových prostor v budově bývalé provozovny TSMS, Špitálská 733, 684 01 
Slavkov u Brna, ke konání zkoušek hudebních skupin. Podmínkou bude úhrada 100 Kč + 
DPH za jednu zkoušku v trvání maximálně 2 hodin. Užívání ke zkouškám hudebních 
skupin bude možné do doby nalezení nájemce nebo kupce  uvedené nemovitosti.  

1908/83/RM/2017 Program zlepšování kvality ovzduší a návrh implementace jeho opatření

I. Rada města bere na vědomí
Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihovýchod - CZ06Z, jeho cíle a opatření, 
která stanovuje.

II. Rada města schvaluje
 návrh způsobu implementace opatření Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna 
Jihovýchod - CZ06Z v gesci obce/úřadu.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

Termín: 31.8.2017

1.1. provést koordinaci (přidělení jednotlivých opatření vedoucím odborů) a
v návaznosti zajistit rozpracování opatření dle návrhu způsobu
implementace včetně návrhu rozpočtu do roku 2020.

1909/83/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 
realizaci projektu "Bitva u Slavkova 1805 - 212. výročí Bitvy u Slavkova 1805 ve dnech 1.-2. 
prosince 2017 mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ: 
70888337,  jako poskytovatelem a městem Slavkov u Brna jako příjemcem.

1910/83/RM/2017 Žádosti o individuální dotace

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Brno - Oblastní charitě Tišnov, IČ:
44990260.

II. Rada města schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 27.000,-Kč Mysliveckému spolku Slavkov u Brna, IČ:
49408194.

III. Rada města ukládá



1. Ing. Janě Mackrlové

Termín: 29.5.2017

1.1. předložit návrh rozpočtového opatření na poskytnutí individuální dotace dle bodu II.

1911/83/RM/2017 Žádosti o poskytnutí dotace z programu "Podpora veřejně prospěšných činností"

I. Rada města odkládá
materiál na příští schůzi.

1912/83/RM/2017 Žádosti o poskytnutí dotace z programu "Podpora činností organizací pracujících 
s mládeží"

I. Rada města odkládá
materiál na příští schůzi.

1913/83/RM/2017 Zmluva o dielo - "Projekt Town Twinning"

I. Rada města odkládá
materiál na příští schůzi.

1914/83/RM/2017 Zápisy z jednání školské rady ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova

I. Rada města bere na vědomí
zápis č. 6/2017 z jednání Školské rady Základní školy Komenského Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace a zápis č. 6/2017 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

1915/83/RM/2017 Návrh mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení za 1. pololetí 
2017

I. Rada města odkládá
materiál na příští schůzi.

1916/83/RM/2017 Převod spisové služby Flexi pro obce ORP

I. Rada města schvaluje
prodej SW licence na spisovou službu Flexi obcím ve správním obvodu ORP města Slavkov u
Brna (konkrétně Křenovice, Šaratice, Nížkovice, Heršpice, Velešovice, Hostěrádky-Rešov, 
Hrušky, Otnice a Kobeřice u Brna)  za částku 1 Kč.

1917/83/RM/2017 Účtování přestupků - posílení agendy



I. Rada města stanoví
s účinností od 1.6.2017 celkový počet pracovních míst a zaměstnanců zařazených do 
městského úřadu na 71 zaměstnanců.

1918/83/RM/2017 Smlouva o výpůjčce a správě majetku

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce a správě majetku s Technickými službami města Slavkov u 
Brna, příspěvková organizace, Československé armády 1676, 68401 Slavkov u Brna, IČ: 
70890474, v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

Termín: 31.5.2017

1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce a správě majetku s Technickými službami města 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Československé armády 1676, 68401 
Slavkov u Brna, IČ: 70890474, v předloženém znění.

1919/83/RM/2017 Významné akce pořádané ve Slavkově u Brna v měsících červen - srpen 2017

I. Rada města bere na vědomí
informace o připravenosti na pořádání akcí dle důvodové zprávy.

II. Rada města schvaluje
pořádání Napoleonských her 2017 v režimu dle důvodové zprávy.

1920/83/RM/2017 Žádost o úpravu rozpočtu č. 1

I. Rada města souhlasí
s úpravou rozpočtu Zámku Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace,  ve znění uvedeném v příloze. 

1921/83/RM/2017 Žádost o úpravu rozpočtu č. 2

I. Rada města souhlasí
s úpravou rozpočtu  Zámku Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém znění.

1922/83/RM/2017 Ocenění Divadelnímu spolku Slavkov

I. Rada města uděluje
ocenění Divadelnímu spolku Slavkov za udržení 150leté tradice ochotnického divadla ve



Slavkově u Brna.


