
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 133. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 5.6.2018

2722/133/RM/2018  VZ "Výměna umělého sportovního  povrchu v  hale  ZŠ Komenského" -  výběr
zhotovitele

I. Rada města rozhoduje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, že nejvhodnější nabídka na veřejnou
zakázku  na  stavební  práce  na  akci  "Výměna  umělého  sportovního  povrchu  v  hale  ZŠ
Komenského" byla předložena uchazečem Profil  Plus s.r.o.,  č.p. 15, 463 12 Dlouhý Most,
 IČ:43225110.

II. Rada města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  dílo  na  zakázku:  "Výměna  umělého  sportovního  povrchu  v  hale  ZŠ
Komenského" se společností Profil Plus s.r.o., č.p. 15, 463 12 Dlouhý Most,  IČ:43225110.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na zakázku: "Výměna umělého sportovního povrchu
v hale ZŠ Komenského" se společností Profil Plus s.r.o., č.p. 15, 463 12 Dlouhý Most,
 IČ:43225110.

Termín: 29.6.2018

2723/133/RM/2018 Odměny členům zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout
podle  §  76  z.č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v  platném znění,  mimořádnou
odměnu  za  splnění  mimořádných  a  zvlášť  závažných  úkolů  města  následujícím  členům
zastupitelstva města:

Bc. Michal  Boudný, Ing.  Marie Jedličková, Mgr.  Petr  Kostík -  především za zajištění
významných investičních akcí (zejména obnova stadionu, obnova valů a zámecké zdi,
obnova komunikací ve městě), práce na přípravě strategického plánu rozvoje města a
projektu finančního řízení  města a jeho příspěvkových organizací,  realizaci  projektu
MAP školství, výsledek auditu hospodaření města bez výhrad - "A",
Bc. Libor Eliáš, PaedDr. Ilona Hrbáčková, Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan Charvát, Ing.
arch.  Dušan  Jakoubek,  Mgr.  Věra  Křivánková,  Mgr.  Vladislava  Kulhánková,  Mgr.
Miroslav  Lstibůrek,  Mgr.  Renáta  Macharová,  MUDr.  Oldřich  Pospíšil,  Mgr.  Vladimír
Soukop, Dagmar Živníčková - za účast na projednávání a schvalování nejdůležitějších
rozhodnutí  zastupitelstva města - zejména rozpočet města, strategický plán rozvoje
města,  změna  územního  plánu  města,  rozhodování  o  majetkových  záležitostech
vyhrazených zastupitelstvu města,



každému ve výši dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která mu náležela v kalendářním
roce 2018.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  návrh  na  poskytnutí  mimořádných  odměn  členům
zastupitelstva města.

Termín: 14.6.2018

2724/133/RM/2018 Upravený program 25. zasedání zastupitelstva města

I. Rada města schvaluje
upravený program 25. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.


