
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 96. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 6.9.2017

2144/96/RM/2017 Obnova zámecké zdi - návrh na zahájení VZ na zhotovitele stavby

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci: "Obnova zámecké zdi - Slavkov u Brna"
dle předloženého návrhu zadávací dokumentace v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

II. Rada města schvaluje
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v níže uvedeném složení:
Členové:  Mgr.  Milan  Konečný,  Mgr.  Petr  Kostík,  Mgr.  Eva  Oubělická,  DiS.,  Ing.  Dalibor
Kašpar, Ing. Petr Lokaj.
Náhradníci: Mgr. Petr Lysek, Bc. Libor Eliáš, Mgr. Jiří Blažek, Mgr. Veronika Pelcová, pan Jan
Hudec, Ing. Petr Janek

2145/96/RM/2017 Výsledek VZ - Rekonstrukce kotelny Zlatá Hora

I. Rada města rozhoduje
na  základě  protokolu  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek,  že  nejvhodnější  nabídka  na
veřejnou  zakázku:  "Rekonstrukce  kotelny  Zlatá  Hora  -  Slavkov  u  Brna"  byla
předložena společností ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, IČ:255 12 455.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, IČ:255
12 455 na plnění veřejné zakázky: "Rekonstrukce kotelny Zlatá Hora - Slavkov u Brna" dle
předloženého návrhu.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628
00 Brno,  IČ:255 12 455 na plnění  veřejné zakázky:  "Rekonstrukce kotelny Zlatá
Hora - Slavkov u Brna" dle předloženého návrhu.

Termín: 30.9.2017

2146/96/RM/2017 Výsledek VZ - elektro radnice čp.65

I. Rada města vylučuje
na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  veřejné  zakázky:  "Rekonstrukce
silnoproudu a  slaboproudu v budově radnice  čp.65"  z  dalšího procesu zadávacího řízení
uchazeče Elektro-Pegas s.r.o., ČSA 317, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:269 67 804.



II. Rada města vylučuje
na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  veřejné  zakázky:  "Rekonstrukce
silnoproudu a  slaboproudu v budově radnice  čp.65"  z  dalšího procesu zadávacího řízení
uchazeče ENGIE Services a.s, Lhotecká 793/3, 143 00 Praha, IČ: 261 21 603.

III. Rada města rozhoduje
na  základě  zprávy  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  veřejné  zakázky:  "Rekonstrukce
silnoproudu  a  slaboproudu  v  budově  radnice  čp.65",  že  nejvhodnější  nabídku  předložil
uchazeč JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158 00 Praha, IČ:253 13 436.

IV. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. dojednat a předložit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo spolu se smlouvou o dílo
na realizaci 1.etapy dle schváleného financování.

Termín: 30.9.2017

2147/96/RM/2017 Umístění kamerového bodu - Koláčkovo náměstí čp.113

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o umístění kamerového systému s ░░░░ ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dohody o umístění kamerového systému s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , v předloženém znění. 

Termín: 30.9.2017

2148/96/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  "Dny  Slavkova  2017  -  zajištění  hlavního  kulturního  programu"  mezi
Jihomoravským  krajem,  Žerotínovo  náměstí  449/3,  601  82  Brno,  IČ:  70888337,   jako
poskytovatelem a městem Slavkov u Brna jako příjemcem.

2149/96/RM/2017 Pověření k uzavírání smluv v souvislosti s veřejnou sbírkou

I. Rada města pověřuje
starostu města, Bc. Michala Boudného, k uzavírání smluv, jejichž předmětem je přijímání
finančních příspěvků do veřejné sbírky konané městem za účelem shromáždění finančních
prostředků na renovaci sochařské výzdoby a okrasných prvků v areálu zámku ve Slavkově u
Brna. 


