
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 119. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 5.3.2018

2490/119/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 118. schůze RM z období 2014-2018

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

považuje za splněné body:

2200/99/III z 99. schůze RM - 02.10.2017
2423/114/1.1. ze 114. schůze RM - 29.01.2018
2450/116, 2453/116, 2460/116 ze 116. schůze RM - 12.02.2018
2467/117, 2470/117, 2475/117 ze 117. schůze RM - 19.02.2018

další úkoly trvají.

2491/119/RM/2018 Výkup pozemků v lokalitě ulice Pod Oborou

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uzavření kupní smlouvy na převod části pozemků:

parc. č. 1459/3 ostatní plocha - silnice v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 18m2 z
vlastnictví paní Marie Stackeové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ;

parc. č. 1459/4 ostatní plocha - silnice v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 8m2 ve
spoluvlasnictví  paní  Marie  Stackeové,  b░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  a
pana Martina Žemly, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ;

parc. č. 1459/7 ostatní plocha - silnice  v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 10m2  a

parc. č. 1459/19 ostatní plocha - silnice v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 6m2 ve
vlastnictví pana Stanislava Žemly a paní Marie Žemlové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░

parc. č. 1459/6 ostatní plocha - silnice v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 8m2 a

parc. č.  1459/5 ostatní plocha - silnice v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 10m2

ve vlastnictví pana Martina Žemly, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ;

dle přiložené mapy, do vlastnictví města Slavkov u Brna, za kupní cenu ve výši 300,-

Kč/m2.  Náklady  související  s  převodem  nemovitosti  (správní  poplatek  za  návrh  na
vklad, geometrický plán) uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platné
legislativy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání návrh na výkup pozemků v lokalitě ulice Pod Oborou.

Termín: 26.3.2018



2492/119/RM/2018 Bezúplatný převod k pozemku parc. č. 3779/3 v k.ú. Slavkov u Brna - SÚS JMK

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod k nově vzniklému pozemku parc. č. 3779/3 ostatní plocha v k.ú.

Slavkov u Brna o výměře 144m2  dle přiloženého geometrického plánu č.  3386-50/2018,
související s výstavbou parkovacích stání u ZŠ Tyršova, z vlastnictví Jihomoravského kraje,
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 do vlastnictví města Slavkov
u Brna. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad,
geometrický plán č. 3386-50/2018) uhradí město.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  k  projednání  zastupitelstvu  města  návrh  na  bezúplatný  převod  k  nově
vzniklému pozemku parc. č. 3779/3 v k.ú. Slavkov u Brna s JMK.

Termín: 19.3.2018

2493/119/RM/2018  Žádost  o  prodej  části  pozemku p.č.759 v  k.ú.  Slavkov  u  Brna -  p.  Antonín
Matyáš

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 759 v k.ú. Slavkov u Brna.

Termín: 9.3.2018

2494/119/RM/2018 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3750/81 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé
Jandlovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 3750/81 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře cca 100m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů pana Ing. Ivana Jandla a paní
Jany Jandlové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ dle přiloženého zákresu do mapy za

kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4590-31/2016 ve výši 700,-Kč/m2. Náklady
související převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, geometrický plán)
uhradí žadatelé. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání žádost manželů Jandlových.

Termín: 26.3.2018

2495/119/RM/2018 Návrh směny - manželé Navrátilovi

I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města



majetkově nakládat s pozemkem parc. č. 3592 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

3.414m2  ve vlastnictví města Slavkov u Brna z důvodů ponechání pozemku pro možnost
zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci  odvodnění budoucích poldrů
pro  zachycení  extravilánových  dešťových  vod  nebo  zpřístupnění  pozemků  v  lokalitě
Vinohrady.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit ZM žádost směny manželů Navrátilových.

Termín: 26.3.2018

2496/119/RM/2018 Návrh na směnu nemovitého majetku - manželé Rudolfovi

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas se směnou pozemků parc. č. parc. č. 694 a parc. č. 695, oba v k.ú. Slavkov u

Brna vč. budov o celkové výměře 1.565m2 ve vlastnictví města Slavkov u Brna za pozemek

parc. č. 964 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 727m2  a za 1/2

podílu z pozemku parc. č. 965 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 349m2 ve vlastnictví
pana  Milana  Rudolfa  a  paní  Jany  Rudolfové,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  dle
přiložených mapek. Vzniklý finanční rozdíl  ve výši 5.000.000,-Kč uhradí město Slavkov u
Brna  manželům  Rudolfovým  do  15  dní  ode  dne  zápisu  vlastnického  práva  do  katastru
nemovitostí.  Náklady související  s  převodem (správní  poplatek za návrh na vklad,  ZP č.
3681-136-2017 a ZP č. 13-4/16) uhradí město Slavkov u Brna. Daňové povinnosti budou
splněny dle platné legislativy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  k  projednání  návrh  směny  nemovitého  majetku  s
manželi Rudolfovými.

Termín: 19.3.2018

III. Rada města ruší
bod 2.2. z usnesení č. 2418/114/RM/2018.

2497/119/RM/2018 Návrh směny částí pozemků v k.ú. Slavkov u Brna - paní Mgr. Rozkydalová

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas se směnou části pozemku parc. č. 2690/193 ostatní plocha o výměře 37m2 ve
vlastnictví města Slavkov u Brna za část pozemku parc. č. 2690/61 orná půda o výměře

25m2, oba v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví paní Mgr. Elišky Rozkydalové,░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  dle  přiložené mapy a GP č.  3351-77/2017.  Vzniklý
finanční rozdíl ve výši 3.924,-Kč bez DPH a náklady související se směnou (geometrický plán
a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí směnitelka.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit k projednání zastupitelstvu města návrh na směnu paní Mgr. Rozkydalové.

Termín: 19.3.2018

2498/119/RM/2018 Směna pozemků - manželé Lánští

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
dát souhlas s uskutečněním směny části pozemků parc. č. 3506/1 (pozn. dle přiloženého GP

se jedná o část "g") vše v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 50m2 ve vlastnictví manželů pana
Radoslava  Lánského  a  paní  Aleny  Lánské░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  ,  za  části
pozemků parc.  č.  3590/5,  3583/5,  3504 a  parc.  č.  3583/2 vše v  k.ú.  Slavkov u Brna o

výměře 50m2 (pozn. dle přiloženého GP se jedná o nově vzniklý pozemek parc. č. 3590/8 díl
"a" a "b" a o části pozemků parc. č. 3504 díl "c" a parc. č. 3583/2 díl "d") ve vlastnictví
města  dle  přiložené  mapy  a  geometrického plánu,  bez  finančního  doplatku.  Náklady  na
vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí město, náklady za správní
poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí směnitelé. Daňové povinnosti
budou splněny dle platné legislativy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  směny  částí  městských  pozemků  parc.  č.

3590/5, 3583/5, 3504 a parc. č. 3583/2 vše v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 50m2 za
část pozemku parc. č. 3506/1 o stejné výměře ve vlastnictví manželů Lanských.

Termín: 26.3.2018

2499/119/RM/2018 Budova čp.63

I. Rada města schvaluje
podání  rozkladu  proti  rozhodnutí  prohlášení  měšťanského  domu  čp.63  na  pozemku
parc.č.69 v k.ú. Slavkov u Brna za kulturní památku vydaného Ministerstvem kultury dne
20.2.2018 pod č.j. MK 10459/2018 OPP.

2500/119/RM/2018 Úprava dopravního provozu v "jihovýchodní" části města

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  zpracování  návrhu  místní  úpravy  provozu  a  cenovou
nabídku realizace změn dle předložené důvodové zprávy.

Termín: 30.4.2018

2501/119/RM/2018 Sportovní vybavení atletického stadionu



I. Rada města schvaluje
uzavření  dodatku  č.1  kupní  smlouvy  na  akci:  "Rekonstrukce  atletického  oválu"  -
Sportovní vybavení se společností LA Sport s.r.o., Lísková 1366/13, 31216 Plzeň, IČ
26342995 dle předložené důvodové zprávy.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření  dodatku  č.1  kupní  smlouvy  na  akci:  "Rekonstrukce  atletického
oválu" - Sportovní vybavení se společností LA Sport s.r.o., Lísková 1366/13, 31216
Plzeň, IČ 26342995 dle předložené důvodové zprávy.

Termín: 30.4.2018

2502/119/RM/2018 Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna - dodatek č. 1 k SOD

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 27.02.2018 se společností MgA. Josef Červinka,
Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČO: 67614124,  v rámci akce "Restaurování soch v
areálu zámku Slavkov u Brna" v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 27.02.2018 se společností MgA.
Josef Červinka, Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČO: 67614124,  v rámci akce
"Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna" v předloženém znění.

Termín: 31.3.2018

2503/119/RM/2018 Oprava chodníku ul. Tyršova - dodatek č. 2 k SOD

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z 06.11.2017 se společností VYSKOČIL - ROZVOD
PLYNU, s.r.o., č.p. 142, 697 01 Věteřov, IČO: 25336878,  v rámci probíhající akce "Oprava
chodníku ulice Tyršova - Slavkov u Brna" v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  dílo  z  06.11.2017  se  společností
VYSKOČIL - ROZVOD PLYNU, s.r.o.,  č.p.  142, 697 01 Věteřov, IČO: 25336878,  v
rámci  probíhající  akce  "Oprava  chodníku  ulice  Tyršova  -  Slavkov  u  Brna"  v
předloženém znění.

Termín: 12.3.2018

2504/119/RM/2018 Zahájení VZ - terénní a stavební úpravy Palackého náměstí



I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky: "Terénní a stavební úpravy Palackého náměstí" dle předloženého
návrhu zadávací dokumentace s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny.

II. Rada města schvaluje
uvedený okruh subjektů k oslovení pro podání nabídky:
1/ Tvrdý, spol. s r.o., Lovčice 297, 696 39 Lovčice, IČO: 269 56 071
2/ Hrušecká stavební spol. s r.o., U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČO: 255 85 142
3/ Tocháček spol. s r.o., Slovinská 2958/36, 612 00 Brno, IČO:  449 61 367

III. Rada města schvaluje
uvedené členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Členové: Mgr. Petr Kostík, Rudolf Václavík, Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar
Náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Bc. Libor Eliáš, Ing., Marie Jedličková, Bc. Jitka Charvátová,
Ing. Petr Janek, Vojtěch Lstibůrek

2505/119/RM/2018 Památník obětem světových válek

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností LIVINGSTAV, s.r.o., IČ:255 52 325 na vyhotovení,
dodávku a instalaci památníku obětem I. a II. světové války dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností LIVINGSTAV, s.r.o., IČ:255 52 325 na
vyhotovení,  dodávku  a  instalaci  památníku  obětem  I.  a  II.  světové  války  dle
předloženého návrhu.

Termín: 31.3.2018

2506/119/RM/2018 Zámecké valy - výběr TDI a koordinátora BOZP

I. Rada města schvaluje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek uzavření příkazních smluv na výkon TDI
a koordinátora BOZP v rámci veřejné zakázky: "Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna -
TDI a koordinátor BOZP" s panem Ing. Petrem Fulnečkem, IČ: 146 06 159 dle předložených
návrhů smluv.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření příkazních smluv na výkon TDI a koordinátora BOZP v rámci veřejné
zakázky:  "Zpřístupnění  valů  zámku Slavkov u  Brna -  TDI a koordinátor  BOZP"  s
panem Ing. Petrem Fulnečkem, IČ: 146 06 159 dle předložených návrhů smluv.

Termín: 31.3.2018

2507/119/RM/2018 Pronájem nebytových prostor - bistro "U dvou kapříků"



I. Rada města materiál odkládá

2508/119/RM/2018 Pronájem prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna

I. Rada města schvaluje
ukončení  smlouvy o  nájmu nebytových prostor  -  poliklinika  č.  52/551 s  firmou SANITA
VYŠKOV s.r.o., se sídlem Pod Újezdem č. 1, Vyškov, PSČ 682 01, IČ: 60734001, dohodou k
datu 31.3.2018.

II. Rada města schvaluje

schvaluje  zveřejnění  záměru  pronájmu  části  dispečerské  místnosti  o  výměře  3  m2  ,
umístěné  ve dvorním traktu polikliniky  ve  Slavkově u  Brna,  Malinovského 551.  Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno

ve výši 900 Kč/m2/rok.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  ukončení  smlouvy  o  nájmu  nebytových  prostor  -  poliklinika  č.  52/551  s
firmou SANITA VYŠKOV s.r.o., se sídlem Pod Újezdem č. 1, Vyškov, PSČ 682 01, IČ:
60734001.

Termín: 30.3.2018

2. Ing. Petru Lokajovi

2.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu.

Termín: 9.3.2018

2509/119/RM/2018 Žádost o prodloužení nájemních smluv - Ďuračová, Veselá

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 07.03.2014 k bytu č. 3, sídliště Nádražní
1192, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Věrou Ďuračovou, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░  obsahujícím prodloužení  nájmu bytu na dobu určitou, a to do 28.02.2023 za

smluvní nájemné 60 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy ze dne 15.02.2017 k bytu č. 5, Zlatá Hora 1228, Slavkov u
Brna, uzavřené s paní Sabinou Veselou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.05.2018

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s paní Věrou Ďuračovou.

Termín: 15.3.2018

2. Ing. Petru Lokajovi



2.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s paní Sabinou Veselou.

Termín: 9.3.2018

2510/119/RM/2018 Poskytnutí dotací na sociální služby z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok
2018

I. Rada města souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2018 s
poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Tišnov v celkové
výši 50.000 Kč pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce.

sociální rehabilitace Skryje 20 000 Kč

chráněné bydlení Skryje 30 000 Kč

celkem 50 000 Kč

II. Rada města souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2018 s
poskytovatelem sociálních služeb: DOTYK II, o.p.s. Brno ve výši 6.953 Kč pro službu raná
péče (bude hrazeno z: ORJ 50 - ORG 708 " Sociální služby -jiný poskytovatel"

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  předloženého znění  o  poskytnutí  dotací  na  rok
2018 s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Hodonín
v celkové výši 699.980 Kč, pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce.

charitní pečovatelská služba 582 106 Kč

charitní centrum denních služeb 85 114 Kč

charitní poradna 32 760 Kč

celkem 699 980 Kč

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  předloženého znění  o  poskytnutí  dotací  na  rok
2018 s  poskytovatelem sociálních služeb:  Rodinnou pohodou,  z.s.  Vyškov v celkové výši
80.298 Kč, pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce.

centrum denních služeb Pohoda 38 688 Kč

odlehčovací služby 41 610 Kč

celkem 80 298 Kč

V. Rada města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  předloženého  znění  s  poskytovateli



sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Tišnov a DOTYK II.,o.p.s.
Brno.

Termín: 30.4.2018

2. Mgr. Šárce Morongové

2.1. předložit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  předloženého  znění  s  poskytovateli
sociálních  služeb:  Diecézní  charitou  Brno-Oblastní  charitou  Hodonín  a  Rodinnou
pohodou, z.s. Vyškov ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 19.3.2018

2511/119/RM/2018 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozdělení dotace ve výši 1.775.000 kč  a povinného příspěvku z rozpočtu  města (dle
podmínek Programu) za podmínky, že bude dotace poskytnuta, a to následně:

městu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna,  ve výši 1.675.000 Kč z Programu
a 653.779,- Kč z rozpočtu města  na restaurování soch v zámecké zahradě - akce Zámek s
podzámčím, parkem a sochařskou výzdobou; 

Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně Zichové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , ve výši 100.000
Kč z Programu a 20.000 Kč z rozpočtu města na obnovu fasády domu č.p. 104 na Koláčkově
náměstí, KP r.č. 51120/7-9012.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - příspěvku v rámci Programu
regenerace  městských  památkových  rezervací  a   městských  památkových  zón  s  Ing.
Miroslavem Zichem a Ivanou  Zichovou,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  ,  dle  podílu
odsouhlaseného v usnesení č. I, za podmínky, že dotace bude poskytnuta.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Haně Postránecké

1.1. schválený rozpis  dotace z  Programu regenerace MPR a MPZ za  rok 2018 včetně
rozdělení povinného příspěvku města předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva
města.

Termín: 19.3.2018

1.2. předložit návrh na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace -
příspěvku  v  rámci  Programu  regenerace  městských  památkových  rezervací  a  
městských památkových zón na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Termín: 19.3.2018

2512/119/RM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u Brna

I. Rada města bere na vědomí.
předložený text - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u Brna.



II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit Návrh zprávy o uplatňování územního plánu
určit  Mgr.  Petra Kostíka jako zastupitele,  který  bude pověřený ke konzultacím pro
zpracování změny č.1 územního plánu Slavkov u Brna

2513/119/RM/2018 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu ze dne 28. 12. 1998

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 12. 1998 s
Moravským zemským archivem v Brně, se sídlem Palachovo náměstí 723/1, 625 00 Brno-
Starý Lískovec, a Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem Palackého
náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320, ve znění  uvedeném v příloze.

2514/119/RM/2018 Vyřazení majetku - Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace

I. Rada města souhlasí
s  vyřazením majetku Zámku Slavkov  -  Austerlitz,  příspěvková organizace,  dle  důvodové
zprávy, uvedeného v přílohách.

2515/119/RM/2018 Expozice Austerlitz - malé město velkých dějin - další využití prostor

I. Rada města materiál odkládá

2516/119/RM/2018 DDM - Dodatek č.2 k ceníku zájmového vzdělávání

I. Rada města schvaluje
dodatek č.2 k ceníku zájmového vzdělávání DDM Slavkov u Brna ve školním roce 2017/2018
v předloženém znění.

2517/119/RM/2018 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí průběžné plnění a trvání úkolů.

2518/119/RM/2018 Program 23. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
program 23. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

2519/119/RM/2018 Pomoc panu Šimoníkovi

I. Rada města schvaluje
poskytnout panu Vladimíru Šimoníkovi,  nar.  ░░░░  ░░  ,  trvale  bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░



░░░░  ░░░░  ░░░░ formou daru na základě přiložené smlouvy částku 6000 Kč z rozpočtu
města, z položky nespecifikované rezervy.


