
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 102. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 1.3.2021

1517/102/RM/2021 Žádost o dotace ZS-A

I. Rada města bere na vědomí
Informace o žádostech ZS-A o dotace JMK dle důvodové zprávy.

1518/102/RM/2021 Vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací

I. Rada města Rada města schvaluje
vytvoření pracovního místa v rámci VPP

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č.1 ZS-A, příspěvkové organizace v předloženém znění

1519/102/RM/2021 Vyřazení majetku - Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace

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

1520/102/RM/2021 Poliklinika - smluvní ujednání - úklid

I. Rada města neschvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika 19/551 s MUDr.
Petrem Vaďurou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČ: 48900257, v předloženém
znění,  a  trvá  na  uzavření  dodatku  v  souladu  s  usnesením  1304  z  88.  schůze  ze  dne
19.10.2020.

II. Rada města neschvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání - poliklinika č.
52/324 se společností MUDr. Zdeněk Hartl, s.r.o., se sídlem Tyršova 324, Slavkov u Brna,
PSČ 684 01, IČ: 05288851, v předloženém znění, a trvá na uzavření dodatku v souladu s
usnesením 1304 z 88. schůze ze dne 19.10.2020.

III. Rada města schvaluje



uzavření  dodatku  č.  7  ke  smlouvě  o  nájmu  nebytových  prostor  se  společností  Lékárna
Slavkov,  spol.  s  r.o.,  se  sídlem  Malinovského  551,  Slavkov  u  Brna,  PSČ  684  01,  IČ:
49436163, v předloženém znění.

IV. Rada města neschvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika 19/551 s MUDr.
Svatavou  Vaďurovou,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ,  IČ:  48900249,  v
předloženém znění, a trvá na uzavření dodatku v souladu s usnesením 1304 z 88. schůze ze
dne 19.10.2020.

V. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatků - poliklinika úklid.

Termín: 31.3.2021


