
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 129. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 18.5.2018

2663/129/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

1. schválit Návrh zprávy o uplatňování územního plánu

2. určit  zastupitele,  který   bude  pověřený  ke  konzultacím  pro  zpracování  změny  č.1
územního plánu Slavkov u Brna

2664/129/RM/2018 Cyklostezka Slavkov u Brna - Hodějice - dodatek č.1 SOD

I. Rada města materiál odkládá

2665/129/RM/2018 Dodatek č. 5 - rekonstrukce elektroinstalace č.p. 65

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo se společností JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158
00 Praha, IČO: 253 13 436, v předloženém znění. 

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  dodatku  č.  5  ke  Smlouvě  o  dílo  se  společností  JIMI  CZ,  a.s.,
Butovická 296/14, 158 00 Praha, IČO: 253 13 436, v předloženém znění. 

Termín: 18.5.2018

2666/129/RM/2018 Schválení darovacích smluv

I. Rada města pověřuje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu
města uzavíráním darovacích smluv na přijímání  finančních a  věcných darů spojených s
pořádáním Dnů Slavkova konaných 1. - 2. 6. 2018. 

2667/129/RM/2018 Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro město a příspěvkové organizace

I. Rada města schvaluje



uzavření předložené smlouvy o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů se
všemi v současnosti zřízenými příspěvkovými organizacemi města. 

II. Rada města pověřuje
výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Slavkov u Brna a jím
zřízené příspěvkové organizace zaměstnance města Mgr. Veroniku Lstibůrkovou. 

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  uzavření předložených  smluv  o  výkonu  funkce  pověřence  pro  ochranu
osobních  údajů  se  všemi  v  současnosti  zřízenými  příspěvkovými  organizacemi
města. 

Termín: 25.5.2018


