
ZÁPIS 
z jednání IX. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 20.12.2004 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

Přítomni:  dle prezenční listiny  (14) členů  ZM     Příloha č. 1  

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Matyáš 
   Mgr. Petr Šafář 
Schváleno 12 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely (Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Šafář)  
  
Návrhová komise: p. Radoslav Lánský 
   MUDr. Oldřich Pospíšil 
Ing. Jiří Kučera 
Schváleno 11 hlasů pro, 3 hlasy se zdržely (Radoslav Lánský, MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. 
Jiří Kučera)  

Omluven:  Mgr. Bohuslav Sobotka  
   
Pan starosta Mgr. Petr Kostík přivítal všechny přítomné na devátém řádném zasedání 
zastupitelstva města.  

Program dnešního jednání: 
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 
- Předání čestného občanství města Slawkowa – Polsko 
- Informace o pokračování projektu „Společenský dům“ 
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZM. 
3. Hlavní zprávy: 
3.1. Průběžné plnění programu rozvoje města 
3.2. Záměr nabytí nemovitostí ve vlastnictví SK Fotbal Slavkov 
3.3. Návrh dílčího účtu hospodaření města za III.čtvrtletí roku 2004 
3.4. Rozbory hospodaření PO za 3/4 roku 2004 
3.5. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2005 
3.6. Návrh hlavních úkolů programu rozvoje města na rok 2005 
4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
4.1. Soubor rozpočtových opatření RO 30-47/2004 – soubor RO 
4.2. Fond bytového a tepelného hospodářství 
4.3. Žuráň, stavební bytové družstvo - žádost 
4.4. Návrh na zřízení městské policie 
4.5. Koupě pozemku parc.č. dle PK 1965/1 v k.ú. Slavkov u Brna 
4.6. Prodej pozemků parc.č.674/1; 674/2; 676/1 a 677/1 v k.ú.Rejhotice, obec Loučná nad 
Desnou 
4.7. Podmínky bezúplatného převodu pozemku parc.č. dle PK 1039- Zlatá Hora 
4.8. Nabytí pozemků od Státního statku Velké Pavlovice – v likvidaci 
4.9. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č.338 v k.ú. Slavkov u Brna – ul.ČSA 
4.10. Záměr pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu pro výkupy pozemků 
4.11. Záměr nabytí nemovitosti – správní budova Agroklas 
4.12. Zrušení vyhlášky 2/2003 o částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz mateřské 
školy a školní družiny 
4.13. Zvýšení poplatků za komunální odpad – novela obecně závazné vyhlášky 
4.14. Novela OZV 5/2004 o zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku 



5. Interpelace členů ZM. 
6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
7. Diskuse. 
8. Návrh na usnesení, závěr.   

Program byl rozšířen o bod  4.15.  Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
4.16. Návrh rozpočtového opatření – RO č. 48 
4.17. Návrh rozpočtového opatření – RO č. 49 
Program schválen jednomyslně (14)       Příloha č. 2  

 
Město obdrželo pozvání na zasedání Zastupitelstva města v Polském Slawkowě dne 
10.11.2004, na kterém bylo uděleno čestné občanství starostovi města Mgr. Petru Kostíkovi, 
Ing. Jiřímu Kučerovi, panu Ladislavu Žateckému a také paní Janě Kyjovské a panu Aloisu 
Rotreklovi, kteří se nemohli předání v Polsku zúčastnit. Starosta města proto předal toto 
ocenění paní Kyjovské a panu Rotreklovi zde na tomto zasedání zastupitelstva města.  

Pan Alois Rotrekl poděkoval a vyslovil politování nad neúčastí v Polsku ze zdravotních 
důvodů.  

Pani Jana Kyjovská – váží si získání tohoto ocenění a také vyslovila politování nad neúčastí 
v Polsku z rodinných důvodů.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík dále přivítal na zasedání ZM Ing. Daniela Fuska a předal mu 
slovo.  

Ing. Daniel Fusek poděkoval a informoval o rekonstrukci centra Bonaparte a ukončení I. 
etapy budování obchodního centra Penny market (termín 2.12.2004). II. etapa spočívá v 
dobudování dalších prostor u OC Penny market s termínem dokončení koncem února; s 
otevřením se počítá začátkem března.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík vyzval zastupitele k dotazům.  

Ing. Jiří Kučera – dne 10.12.2004 se ve Společenském domě Bonaparte  konal koncert 
Stříbrňanky, na kterém přítomní prochladli. Ptá se, zda se jedná o chybu ve vytápění nebo o 
momentální poruchu.  

Ing. Daniel Fusek – vysvětlil.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík sdělil připomínky od občanů na nedostatečné osvětlení 
jeviště.  

Ing. Daniel Fusek – světla patří Historickému muzeu, které je využívá k osvětlení předzámčí. 
Dále sdělil, že při přejímce objektu byly tyto demontovány spolu s ozvučením. Firma Prelax, 
spol. s.r.o. již koupila vše potřebné, zbývá jen pořídit reprobedny. Co se týká světelné 
aparatury, tak zde je problém, protože každý má jiné požadavky. Z tohoto důvodu se 
domluvili s účinkujícími, že budou používat světla vlastní.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – 15.1.2005 začíná plesová sezóna a do té doby tam 



osvětlení musí být. Dále se ptá na případ nedostatečně umyté podlahy, která nesplňovala 
hygienické normy a požadavky účinkujících.  

Ing. Daniel Fusek – vysvětlil vznik této situace a informoval o pořízení speciálního čistícího 
stroje.  

   

Ad 2)   Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a 
z volebního období 2002-2006  

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a : 
• považuje za splněné body: 
4.21. z VI. řádného zasedání ZM – 29.3.2004 
4.8.3., 4.15., 4.17. ze VII. řádného zasedání ZM – 21.6.2004 
3.7., 5.1. z 6. mimořádného zasedání ZM – 19.7.2004 
3.2.2., 3.2.3., 4.1.2., 4.4.2., 4.9.2., 4.13., 4.7.2. z VIII. řádného zasedání ZM – 22.9.2004 
• vypustit ze sledování: 
2.3. z 5. mimořádného zasedání ZM – 20.4.2004 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                 
Příloha č. 3  

 
Ad 3)   Hlavní zprávy:  

3.1. Průběžné plnění programu rozvoje města  

Starosta města Mgr. Petr Kostík poděkoval panu Jaromírovi Seifertovi za mimořádné úsilí, 
které vede k otevření Židovské expozice. Byl by rád, kdyby zaujal post vedoucí osoby 
pracovní skupiny. Otevření expozice se uskuteční 5.6.2005. Při této příležitosti byla vydána 
ve spolupráci se ZŠ Tyršova brožura.  

Pan Jaromír Seifert – není to jen jeho zásluha, děkuje i zastupitelům. Dále opět navrhl zvážit 
možnost umístit knihovnu do prostor synagogy.  

Ing. Jiří Černý – došlo k navýšení svazků z 20 tisíc na 30 tisíc kusů knih a dále je nutné 
počítačové vybavení. Předložil zastupitelům PD bývalé zvláštní školy na ul. Tyršova.  

Pan Jaromír Seifert – demolice domu na ulici Husova č. 63 je riskantní podnik; dále 
upozornil na prokopání poldru na ulici Tyršova.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – musí zde být příjezdová cesta, toto se vyřeší jiným 
umístěním.  

Ing. Miroslav Zavadil informoval, že toto již na jaře tohoto roku TSMS udělaly.  



Ing. Jiří Matyáš – firma Čáslava Stav koupila na Zlaté Hoře pozemky, které jsou určeny k 
výstavbě garáží pro majitele bytů. Upozorňuje na nepořádek na těchto pozemcích.  

Ing. Jiří Černý – odpověděl.  

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města  Slavkova u Brna  bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění 
programu rozvoje města v roce 2004  na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                 
Příloha č. 4 
               
                                                                   
3.2. Záměr nabytí majetku z vlastnictví SK Fotbal Slavkov u Brna – fotbalový stadion  

Ing. Jiří Tesák se ptá pana starosty, zda se přesvědčil osobně o tom, co přesně Město kupuje.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – potvrdil.  

MUDr. Oldřich Pospíšil - co by se stalo v případě, že by Město stadion nekoupilo. 
Zástupce SK Fotbal Slavkov – jsou čtyři zájemci; nechtěli jsme prodat pozemky a budovy, 
chtěli jsme prodat klub. Dále vyčíslil roční náklady na provoz stadionu, které se pohybují v 
rozmezí 800 tisíc Kč – 1 mil. Kč.  

Ing. Jiří Matyáš – doporučuje do smlouvy o budoucí kupní smlouvě doplnit tyto podmínky: 
1) termín, kdy uzavřít smlouvu 
2) možnost, když smlouva nebude uzavřena 
3) zúčtování poskytnutých finančních prostředků  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí nemovitostí - pozemků p.č. 1089/1, 1089/2, 1089/3, 
1089/9 a budovy šaten bez č.p. a č.e. způsob využití občanská vybavenost na pozemku p.č. 
1089/2, vše v k.ú. Slavkov u Brna, včetně staveb, vstupního objektu, venkovních úprav a 
trvalých porostů od Sportovního klubu-SK Slavkov u Brna, Kaunicova 1442, IČ: 42660467, 
za kupní cenu 7.635.740,-Kč jejíž splatnost bude následující - část ve výši 1/10 kupní ceny 
bude prodávajícímu uhrazena neprodleně po podpisu kupní smlouvy, část ve výši daně z 
převodu nemovitosti bude za prodávajícího uhrazena příslušnému správci daně, zbývající 
část kupní ceny bude uhrazena v průběhu nejméně 12 následujících let po podpisu smlouvy 
formou peněžního i nepeněžního plnění jehož podrobnosti dohodne s prodávajícím rada 
města. 
Schváleno 12 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely (MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Vladimír 
Soukop)   
Příloha č. 5  

3.3. Záměr nabytí budovy č.p. 727 – správní budova Agroklas, a.s.  

MUDr. Oldřich Pospíšil – 17,57 – 17,59 hodin  

Mgr. Věra Křivánková – upozornila, že již na začátku roku žádali předkládat ke zprávám 



vyjádření finančního odboru – toto chybí u této i předcházející zprávy.  

Ing. Ivan Charvát – vysvětlil.  

Mgr. Petr Šafář se ptá, zda se v objektu správní budovy nachází nájemci.  

Ing. Ivan Charvát – v současné době jsou zde tři nájemci, se kterými by se v případě koupě 
nájemní vztah prodloužil nebo ukončil.  

Mgr. Petr Šafář – reaguje na postup Ing. Daniela Fuska v případě budování obchodního 
centra- nejprve zjistit zájemce a poté budovat prostory, tzn. zda je to výhodné.  

Ing. Ivan Charvát – zájemci jsou; možnost využití i pro nekomerční účely; připouští určité 
problémy s naplněním prostor. Poslední termín pro vyjádření Města je 31.12.2004.  

Ing. Jiří Kučera – nakolik bude zatížen rozpočet při odkupu pozemků.  

Ing. František Varga – zástupce slečny Dany Dvořákové řekl, že zájemcem je on, jeho 
záměrem je zde zřídit hotel; jedná se o pozemky o rozloze více jak 3 tisíce m2 v hodnotě až 5 
mil. Kč. Komunikace probíhala jen elektronickou poštou, k osobnímu jednání nedošlo.  

Pan Szufnarowski – byl připraven složit dražební jistinu; chtěl dát 3.000,-Kč za 1 m2, ale 
nevyšlo jednání se slečnou Dvořákovou a Ing. Františkem Vargou.  

Ing. Ivan Charvát – s Ing. Františkem Vargou mluvil telefonicky; nechceme řešit něco, co by 
mohlo vyvolat spor mezi vlastníky.  

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města: 
1) schvaluje nabytí nemovitostí – pozemek p.č.625/4, budova č.p.727 na pozemcích 
p.č.625/1, 625/3, 625/4, včetně příslušenství – hospodářské budovy bez č.p. i č.e. na 
pozemku p.č.633/2, způsob využití jiná stavba, vše v katastrálním území Slavkov u Brna za 
cenu 4.550.000,-Kč, nabytí movitých věcí tvořících vnitřní vybavení za cenu 250.000,-Kč, 
vše v rozsahu a za podmínek podle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 1.12.2004 
mezi městem Slavkov u Brna a JUDr. Arnoštem Malíkem, správcem konkurzní podstaty 
AGROKLAS, a.s., a schvaluje úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí včetně 
odměny za zprostředkování ve výši 300.000,-Kč pro Dražební spol. s r.o., Brno, Příkop 6, 
IČ: 26220822. 
2) souhlasí s financováním kupní ceny a odměny zprostředkovatele dle odst. 1) tohoto 
usnesení formou bankovního úvěru, 
3) ukládá Radě města ve Slavkově u Brna zajistit bankovní úvěr za účelem financování 
záměru dle bodu 1) tohoto usnesení. 
4) při časovém nesouladu potřeby úhrady kupní ceny a možností čerpání úvěrových zdrojů 
souhlasí s použitím běžných rozpočtových zdrojů města na úhradu kupní ceny dle podmínek 
kupní smlouvy. 
7 hlasů pro, 3 hlasy se zdržely (Ing. Jiří Matyáš, Radoslav Lánský, Mgr. Petr Šafář), 4 hlasy 
proti (Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří Tesák, Jaromír Seifert, Ing. Jiří Kučera)   Příloha č. 6 



ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPŘIJALO ŽÁDNÉ USNESENÍ        

3.4. Návrh dílčího účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za III. čtvrtletí roku 2004  

Mgr. Vladimír Soukop – 18,22 – 18,24 hodin 
Mgr. Jaromír Pytela  18,22 – 18,24 hodin 
MUDr. Oldřich Pospíšil – 18,25 18,31 hodin 
Pan Zdeněk Pavlík – 18,27 – 18,31 hodin  

Ing. Jiří Matyáš rozvedl jednotlivé body zápisu ze schůze finančního výboru.  

Ing. Jiří Tesák – navrhuje, aby Ing. Jiří Matyáš doplnil usnesení.  

Pan Jaromír Seifert upozornil na to, že Město zanedbává údržbu nemovitostí a dále, že 
žijeme na dluh. Požaduje toto ošetřit usnesením.  

Mgr. Věra Křivánková – ptá se na řešení problémů s balkony na sídlišti Zlatá Hora a proč 
odbor dopravy a silničního hospodářství vyčerpal málo prostředků z tak důležité položky č. 
89 Bezpečnost silničního provozu.  

Ing. Ivan Charvát – nyní se zpracovávají podklady na revitalizaci bytových domů na sídlišti 
Zlatá Hora, za součinnosti SFRB je možné získat dotace nejen na balkony, ale i na 
nádstavbu.  

Mgr. Věra Křivánková se ptá, zda se v nájmech zohledňuje, že se balkony nemohou 
používat.  

Ing. Ivan Charvát – všichni nájemníci byli obesláni (zabránění vstupu) a nájem se jim snížil 
o tyto prostory.  

Mgr. Petr Šafář navrhuje prodiskutovat jednotlivé body, protože se Město zadlužuje.  

Ing. Jiří Matyáš doporučuje přijmout obecné usnesení podle doporučení Finančního výboru. 
Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a schvaluje 
návrh dílčího účtu hospodaření Města Slavkova u  Brna za III. čtvrtletí roku 2004. 
2) Zastupitelstvo města ukládá Radě města rozpracovat doporučení Finančního výboru k 
bodu 1 ze zasedání Finančního výboru ze dne 13.12.2004 a podat informaci na nejbližším 
řádném zasedání ZM. 
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                 
Příloha č. 7  

3.5. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací města za 3/4 roku 2004  

Ing. Jiří Matyáš rozvedl jednotlivé body zápisu ze schůze Finančního výboru.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – účelem snížení částky pronájmu tělocvičny při ZŠ 
Komenského je snížení nájmu pro naše příspěvkové organizace a je třeba zviditelnit rozpis.  



Mgr. Jaromír Pytela – je rád, že je hala pořád vytížena; sdělil sazby pronájmů pro “cizí” 
návštěvníky  a PO; hlavní zájem je ze strany floorbalistů, nyní nastupují modeláři s 
bezmotorovými letadly a nově sportovní gymnastika dívek.  

Mgr. Petr Šafář – navrhl udělat na stávající betonovou podlahu náhradní palubkovou 
podlahu, z důvodu poškozování kloubů a kolen. Do budoucna je nutné při takových 
projektech více přemýšlet – všechny tělocvičny přechází na odpruženou palubovku.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík připustil toto jako možnou alternativu do budoucna.  

Ing. Jiří Tesák – chce vědět jaká je vytíženost tělocvičny - v jakém poměru jsou “domácí” a 
“cizí” a zda zůstává prostor pro další pronájem.  

Mgr. Jaromír Pytela – odpověděl na dotaz. Dále reagoval na připomínky k povrchu 
tělocvičny – myslí si, že není tvrdý, péruje a připomíná, že se vybíral středně tvrdý povrch, 
protože se nevědělo, co se zde bude hlavně hrát. Také slíbil předložit přehled vytížení do 
příštího zasedání ZM.  

Pan Jaromír Seifert – upozornil na malé čerpání položky Oprava a údržba  u HM a ptá se na 
důvod zakoupení služebního automobilu.  

Ing. Ivan Charvát – nyní se investuje do centrální nemovitosti; na příští rok se počítá s 
opravou zámeckých zdí; vysvětlil důležitost pořízení služebního automobilu. Informoval o 
snížení příjmů na zámku a proto se snižují náklady na údržbu. Cílem je, aby zisky šly zpět do 
nemovitosti.  

Ing. Jiří Tesák – ptá se na důvod vysokých nákladů na pořízení lávky na ohňostroj.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – vysvětlil důležitost pořízení lávky.  

Ing. Jiří Černý informoval o rozměrech a použitém materiálů.  

Ing. Jiří Doležel vybídl k respektování odborných posudků.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Rozbor hospodaření 
příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za první pololetí r. 2004“ : 
1) bere její obsah na vědomí a schvaluje hospodaření PO za 3/4 2004   
2) Zastupitelstvo města ukládá Radě města rozpracovat doporučení Finančního výboru k 
bodu 3 ze zasedání Finančního výboru ze dne 13.12.2004 a podat informaci na nejbližším 
řádném zasedání ZM. 
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                 
Příloha č. 8 
Přestávka – 19,20 – 19,30 hodin  

Mgr. Věra Křivánková navrhla posunout zprávu bod 4.4. Návrh na zřízení městské policie 
před zprávu bod 3.6. Návrh rozpočtového provizoria roku 2005. 
Schváleno 12 hlasů pro, 1 hlas proti (Ing. Jiří Matyáš)  



Mgr. Vladimír Soukop – příchod – 19,34 hodin  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – dne 15.12.2004 zasedala Národní rada, která posuzovala 
předložené projekty – projekt „Slavkov u Brna – centrum kulturně – historického dědictví“  
se umístil až na osmém místě. Pouze prvních pět návrhů získaly peníze na jejich realizaci, ale 
zároveň nebyly rozpuštěny všechny finanční prostředky. 
Dále vysvětlil důvody předložení rozpočtového provizoria: 
- nebyl schválen státní rozpočet 
- nebyl schválen projekt „Slavkov u Brna – centrum kulturně – historického dědictví“ 
- není jasné kolik finančních prostředků dostane kraj  

4.4.   Návrh na zřízení městské policie  

Pan Jaromír Seifert – jedná se o nepřetržitou nebo jen noční službu?  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – testovali jsme hlídací agenturu Jin long, která se povolala 
při hrozících problémech. Vysvětlil několik variant personálního obsazení Městské policie 
(MP)– vše je třeba dořešit.  

Mgr. Petr Šafář – navrhuje vyřadit lidský faktor a zapojit kamerový systém (viz. Historické 
muzeum, které má smlouvu s hlídací agenturou FDA) – bylo by to levnější. V první fázi 
zakoupit dvě kamery a napojit se na systém FDA – předpokládané náklady cca Kč 700 tisíc.  

Ing. Ivan Charvát – ve Šlapanicích mají městskou policii, protože kamerový systém dohlíží 
jen na určitou oblast.  

Mgr. Petr Šafář – kamerový systém napojený na FDA vyřeší parkování ve městě (rozlišení 
na 200 m – registrační značky) – záznam je průkazný a může se předat Policii ČR k dalšímu 
řešení.  

Ing. Ivan Charvát – toto se řešilo celý rok.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – když zavedeme kamery, tak musí být nějaký člověk, který 
by toto řešil. Hlídací agentura Jin long dohlížela na skupiny, které ničily majetek města. 
Zřízení MP je nutnost.  

Mgr. Jaromír Pytela – z pozice ředitele školy nechce vypouštět lidský faktor; v Bučovicích 
městská policie ráno dozoruje přechody pro chodce.  

Pan Radoslav Lánský – hovořil o výhodách a nevýhodách zřízení MP vers. hlídací agentura; 
přiklání se kamerovému systému.  

Ing. Ivan Charvát – reagoval.  

Ing. Jiří Doležel vyzval k věcnému jednání.  

Mgr. Petr Šafář – ptá se proč je plné náměstí a parkoviště před poštou a proč jsou na náměstí 
ještě stále umístěny truhlíky se stromy, které zabírají dalších asi 18 parkovacích míst. 
Ing. Jiří Doležel – testovali jsme hlídací agenturu Jin long s pozitivním výsledkem. 



Ing. Jiří Matyáš – bude MP užívat služební automobil města?  

Ing. Ivan Charvát – potvrdil.  

Ing. Jiří Matyáš – předpokládané příjmy z automatů jsou nadhodnocené.  

Ing. Ivan Charvát – při výpočtu jsme počítali se třemi automaty na náměstí, s dobou 8-18 
hodin od pondělí do pátku, se sazbou Kč 5,-- za půl hodiny s 50% výtěžností.  

Mgr. Petr Šafář – ve města Břeclav také zavedli automaty a lidé zde přestali parkovat.  

Ing. Jiří Matyáš – ohledně nabídky SEKURITAS-pracovali by ve složení pěti pracovníků 
nepřetržitě?  

Ing. Ivan Charvát – potvrdil.  

Ing. Jiří Matyáš – myslí si, že po třech lidech toho vyžadujeme příliš. Dále se ptá, zda budou 
vybaveni technickými prostředky (botičky, pouta…).  

Ing. Ivan Charvát – ano, je to včetně vybavení.  

Ing. Jiří Matyáš – v případě zřízení MP nepoleví policie republiková?  

MUDr. Oldřich Pospíšil – zdá se, že se to osvědčilo (vyjmenoval názvy měst a počty 
strážníků).  

Ing. Ivan Charvát – na jeden tisíc obyvatel se počítá s jedním strážníkem.  

Mgr. Petr Kostík – můžeme zaměstnat strážníka na dobu určitou?  

Mgr. Bohuslav Fiala – potvrdil.  

Pan Radoslav Lánský – v případě získání kamery v rámci projektu o.p.s. se ptá na její 
umístění.  

Mgr. Petr Šafář – kdo by to obsluhoval?  

Ing. Ivan Charvát – musela by se uzavřít veřejnoprávní smlouva s městem Šlapanice.  

Ing. Jiří Tesák – zvážit alespoň možnost koupě atrapy kamer.  

Mgr. Petr Šafář navrhl protinávrh usnesení: 
Zastupitelstvo města ukládá Radě města získat bezpečnostní kamerový systém s napojením 
na bezpečnostní agenturu.  

Mgr. Petr Kostík požaduje doplnění protinávrhu o finanční náklady.  

Mgr. Petr Šafář bere protinávrh zpět.  



Pan Zdeněk Pavlík – materiál je rozpracován podrobně. Dotace ve výši 20 % není velká 
částka a dále uvažuje o možnostech zastupování se strážníků v případě dovolené, nemoci atd.  

 
Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města  Slavkova u Brna města bere výše uvedenou zprávu na vědomí a 
schvaluje záměr zřídit městskou policii. 
2) Zastupitelstvo města  Slavkova u Brna přijímá obecně závaznou vyhlášku k zřízení 
městské policie ve Slavkově u Brna. 
3) Zastupitelstvo města  Slavkova u Brna ukládá městskému úřadu zajistit potřebné kroky 
vedoucí ke zřízení městské policie k 1.4.2005 
7 hlasů pro, 7 hlasů se zdrželo (Radoslav Lánský, Mgr. Petr Šafář, Zdeněk Pavlík, Ing. Jiří 
Matyáš, Ing. Jiří Tesák, Mgr. Věra Křivánková, Jaromír Seifert)     Příloha č. 9 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPŘIJALO ŽÁDNÉ USNESENÍ  

 
3.6. Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2005  

Ing. Jiří Matyáš rozvedl stanoviska finančního výboru.  

Pan Jaromír Seifert – ve zprávě se uvádí 11% zadluženost města, ale po sečtení to nesedí.  

Paní Jarmila Olejníková – vysvětlila – není to součet.  

Ing. Jiří Kučera – čeho se týká projektová dokumentace na ZŠ Komenského ve výši Kč 800 
tisíc?  

Mgr. Petr Kostík – žádali jsme o dotaci v objemu Kč 12 milionů na pokračování 
rekonstrukce; Město vkládá jen částku na zpracování projektové dokumentace, ostatní se 
financuje z dotace.  

Ing. Jiří Černý – vysvětlil.  

Mgr. Petr Šafář – není uzavřena položka Kamerový systém – můžeme to chápat jako 
alternativu MP?  

Mgr. Petr Kostík – odpověděl.  

Mgr. Věra Křivánková – navrhuje přejmenovat položku č. 98 Městská policie na Zajištění 
bezpečnosti ve městě.  

Mgr. Petr Kostík – toto je rozpočtové provizorium, které se bude projednávat v březnu. Dále 
informoval, že na základě žádostí občanů bude ze dne 31.12.2004 na 1.1.2005 sloužit hlídací 
agentura Jin long.  

Ing. Jiří Matyáš – požaduje vysvětlit položku č. 95 Informační centrum.  

Mgr. Petr Kostík – vysvětlil.  



Mgr. Petr Šafář – upozornil na desinformaci ohledně vzpomínkových akcí (noviny, IRC) a 
myslí si, že spolupráce s ředitelkou HM nefunguje.  

Mgr. Petr Kostík – Rada města nabídla Historickému muzeu realizaci vzpomínkových akcí, 
ale HM toto odmítlo. Proto jsme pořádání akce předali firmě Davay Communications. Město 
zajistilo hlídací agenturu Jin long.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy rozpočtové provizorium pro 
rok 2005“ bere její obsah na vědomí a schvaluje: 
1) rozpočtové provizorium Města Slavkova u Brna pro rok 2005 s celkovou výší příjmů a 
výdajů v této výši z původních 100.381.800,- Kč na částku 97.617.800 po následujících 
úpravách: 
Příjmová část rozpočtu: 
Vyřazení položky č. 45 Ostatní příjmy – 2.000.000,- Kč 
Snížení položky č. 41 Předpokládaný výsledek hospodaření – o 764.000,- Kč 
Výdajová část rozpočtu: 
Vyřazení položky č. 57 Rekonstrukce topného systému – Pal. nám. 64, 54 – 1.200.000,- Kč 
Vyřazení položky č. 60 Návrh realizace Napoleonské expozice – 400.000,- Kč 
Vyřazení položky č. 62 Parkovací automaty – 640.000,- Kč 
Vyřazení položky č. 65 Přístřešek – B. Němcové – 100.000,- Kč 
Snížení položky  č. 99 Stadion – o 764.000,- Kč 
Zařazení položky REZERVA – 340.000,- Kč. 
2) a plán doplňkové podnikatelské činnosti (VHČ) s celkovou výší výnosů 16.988.000,- a 
nákladů 15.492.000,- Kč. 
3) delegování pravomoci na RM související s možností přijímat rozpočtová opatření v 
návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ( soc.dávky, školství) 
4) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících 
s mládeží do výše schválené rozpočtem Města Slavkova u Brna pro rok 2005, tj. do výše 
385.000,- Kč. 
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                 
Příloha č. 10  

3.7. Návrh hlavních úkolů programu rozvoje města na rok 2005  

Ing. Ivan Charvát – 21,04 – 21,07 hodin 
Odchod:  Ing. Jiří Matyáš – 21,05 hodin  

Ing. Jiří Kučera navrhuje doplnit okruh  2. Obchod a služby o bod ve znění Podporovat 
výstavbu obchodního centra v areálu „bývalého cukrovaru“.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města Slavkova u Brna schvaluje předložený  návrh hlavních úkolů programu 
rozvoje města na rok 2005. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 11  

Ad 4)    Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:  



4.1. Návrh rozpočtového opatření RO č. 30-47/2004 – soubor RO  

Odchod:  Mgr. Petr Kostík – 21,08 hodin  

Mgr. Petr Šafář se ptá, zda nebude v budoucnu problém kvůli uhrazení doplatku za zásahové 
vozidlo CAS pro SDH před schválením v ZM.  

Ing. Ivan Charvát vysvětlil.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového 
opatření č.30-47/2004-soubor RO‘‘bere její obsah na vědomí a schvaluje následující 
rozpočtová opatření: 
RO č.30 – splátka půjčky ROS s.r.o. ve výši 486.000,- Kč: 
- v  příjmech: 
zrušení položky č.45  – splátka půjčky ROS -  486.000,- Kč 
       navýšení položky č.16 – správní poplatky DSH  –  ve výši 176.000,- Kč 
       navýšení položky č.14 – správní poplatky občanské průkazy, pasy – ve výši 250.000,- 
Kč 
       navýšení položky č.15 -  správní poplatky matrika – ve výši 60.000,- Kč 
RO č. 31 – přijetí úvěru Obnova areálu městského koupaliště 3 mil. kč : 
- v  příjmech: 
       zařazení nové položky - přijetí úvěru - obnova areálu městského koupaliště ve výši 
3.000.000,- Kč  
- ve výdajích : 
       zařazení nové položky – obnova areálu městského koupaliště ve výši 3.000.000,- Kč  

RO č. 32 – čerpání úvěru na akci Střechy zámku ve výši 3,1 mil. Kč: 
- v  příjmech: 
       zařazení nové položky - přijetí úvěru - obnova střech zámku ve výši 3.100.000,- Kč  
- ve výdajích : 
       navýšení položky – obnova střech zámku ve výši 3.100.000,- Kč  
RO č. 33 – Lesní hospodářství: 
-  v příjmech: 
 zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29008 v částce 8.100,- Kč 
-  ve výdajích:  
 zařazení nové položky v odd.§ 1036-správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na 
příslušných položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 8.100,-Kč. 
RO č. 34 – recyklát : 
- v příjmech :  
zvýšení položky č. 3  – daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů  25.000,- Kč 
- ve výdajích:  
        zařazení nové položky – příspěvek pro TSMS na nákup recyklátu ve výši 25.000,- Kč 
RO č. 35 – Country bál – 18 tis. Kč: 
- v příjmech :  
zařazení nové položky – přijaté dary ve výši 5000,- Kč 
zvýšení položky č. 3  – daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů  13.000,- Kč 
- ve výdajích:  
navýšení položky č.27 –  Historické muzeum ve výši 18.000,- Kč. 



RO č.36 – volby do krajských zastupitelstev – 115.000,- Kč:  
- v  příjmech: 
zařazení nové položky 4111 – Neinvestiční dotace přijaté z všeobecné pokladní správy ve 
výši 115.000,- Kč pod UZ 98193 
- ve výdajích : 
       zařazení nové položky– Volby do krajských zastupitelstev ve výši 115.000,-Kč. 
RO č. 37 –topení v obřadní síni: 
 -     ve výdajích:  
snížení položky č.65 – rekonstrukci kotelny na Malinovského nám. č. - ve výši 74.000,- Kč 
       navýšení položky –  Městský úřad ve výši 74.000,- Kč. 
RO č. 38 - Sociální dávky: 
- v příjmech :  
snížení na položce 4112–neinvestiční  přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního 
vztahu o 500.000,-Kč  
- ve výdajích : 
snížením v oddíle § 4175 – ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené a 
položka 5410 - sociální dávky s účelovým   znakem  UZ    98072 –účelová dotace na sociální 
dávky  o 500.000,-Kč. 
RO č. 39 - Výsadba melioračních  a zpevňujících dřevin- 42.200,- Kč: 
- v příjmech :  
zvýšení položky  – neinvestiční  přijatá dotace od KÚ JMK v částce 42.200,- Kč 
- ve výdajích : 
zařazením nové položky – Meliorační a zpevňující dřeviny ve výši 42.200,- Kč. 
RO č. 40 – Geografický informační systém: 
- v příjmech :  
zvýšení položky – přijatá dotace od KÚ JMK v částce 70.000,- Kč. 
- ve výdajích : 
zvýšení  položky – Městský úřad v částce 70.000,- Kč. 
RO č. 41 – zásahové vozidlo CAS: 
- v příjmech :  
zvýšení položky č. 2 – daň z příjmů ze SVČ o 500.000,- Kč 
zvýšení položky č. 1 – daň z příjmů ze závislé činnosti o 500.000,- Kč   
- ve výdajích : 
zvýšení položky č.37 – nákup zásahového vozidla o 1 mil. Kč 
RO č. 42 - Sociální dávky: 
- v příjmech :  
snížení na položce 4112–neinvestiční  přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního 
vztahu o 6.000,-Kč  
- ve výdajích : 
snížením v oddíle § 4199 – ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené a 
položka 5410 - sociální dávky s účelovým   znakem  UZ    98072 –účelová dotace na sociální 
dávky  o 6.000,-Kč. 
RO č.43 –SDH: 
- v příjmech :  
zvýšení položky – dotace KÚ JMK ve výši 16.200,- Kč 
 -     ve výdajích:  
       zvýšení položky č.36 – požární ochran ve výši 16.200,- Kč v  příjmech: 
RO č. 44 – koupaliště : 
- ve výdajích:  
       zvýšení položky – příspěvek pro TSMS  ve výši 219.000,- Kč 



       snížení položky č.51- splátka úroků u úvěru v ulici Husova ve výši 219.000,- Kč  
RO č. 45 – ZŠ Komenského: 
- v příjmech :  
zařazení nové položky – limitní dotace ze SR ve výši 2.000.000,- Kč 
- ve výdajích:  
zařazení nové položky  –  ZŠ Komenského – podlahy  ve výši 2.000.000,- Kč. 
RO č.46 –doplatek investičních akcí: 
-    ve výdajích:  
     snížení položky č.60 – cesta podél zámecké aleje ve výši 280.000,- Kč 
     zvýšení položky č.52– revitalizace Palackého nám. ve výši150.000,-Kč 
     zařazení nové položky -  VO Špitálská – Slovákova ve výši 130.000,- Kč  
RO č. 47 – dotace ze SR pro školská zařízení zřízená obcemi : 
- v příjmech :  
       snížení na položce 4122–neinvestiční  přijatá dotace z KÚ JMK o -688 100,-Kč pro 
školská zařízení zřízená obcemi. 
- ve výdajích : 
zvýšení neinvestičních příspěvků  pro školská zařízení v následujícím členění   
ZŠ Komenského                    580 500,- 
ZŠ Tyršova              147 300,- 
Zvláštní škola                            - 1 888 900,- 
Základní umělecká škola                         246 000,- 
Dům dětí a mládeže                              61 000,- 
MŠ Koláčkovo                                        166 000,- 
Celkem                                                                          -  688 100,- 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Jaromír Seifert)     Příloha č. 12       

Příchod:  Ing. Jiří Matyáš – 21,10 hodin 
Příchod:  Mgr. Petr Kostík – 21,12 hodin                                                                       

4.2.   Fond bytového a tepelného hospodářství  

Odchod:  Mgr. Jaromír Pytela, p. Zdeněk Pavlík – 21,13 hodin  

Ing. Jiří Matyáš – budou tyto finanční prostředky vedeny na samostatném bankovním účtu + 
úroky? Navrhl rozšířit usnesení této zprávy o bod 5.  

Ing. Ivan Charvát odpověděl.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Fond bytového a 
tepelného hospodářství“ bere její obsah na vědomí a schvaluje pravidla pro tvorbu a použití 
účelových prostředků Fondu bytového a tepelného hospodářství a doplňuje v článku II. bod 
5) Příjmy z úroků z bankovního účtu. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 13  

Příchod:  Mgr. Jaromír Pytela – 21,20 hodin 
Příchod:  p. Zdeněk Pavlík – 21,22 hodin  



4.3.   Žuráň, stavební bytové družstvo - žádost  

Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 21,15 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna projednalo žádost SBD Žuráň a pověřuje Radu 
města vypracováním standardu projektu regenerace sídliště Zlatá Hora. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 14  

 
4.5.   Koupě pozemku parc.č. dle PK 1965/1 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas ke koupi pozemku parc.č.dle PK 
1965/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 282 m2 od paní Ivy Fialové, Podolí 46 za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č.1617/2004, tj. 14.100,-Kč. Náklady spojené s převodem 
uhradí Město Slavkov u Brna. Na úhradu kupní ceny budou použity prostředky z Fondu pro 
výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                  
Příloha č. 15  

Příchod: MUDr. Oldřich Pospíšil – 21,21 hodin  

4.6.   Prodej pozemků parc.č.674/1; 674/2; 676/1 a 677/1 v k.ú.Rejhotice, obec Loučná 
nad Desnou  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k: 
1. Prodeji pozemku parc.č.674/2 zahrada o výměře 283 m2 v obci Loučná nad Desnou v k.ú. 
Rejhotice z majetku  Města Slavkov u Brna do vlastnictví manželů Vojtěcha a Aleny 
Pospíšilových, Družstevní 271, Smržice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj.16,76 
Kč/m2; kupující uhradí dále veškeré náklady spojené s prodejem (poměrná část nákladů na 
vypracování znaleckého posudku, poplatek za podání návrhu na vklad do KN). Kupní cena 
za pozemek bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Kupní cena bude 
převedena do Fondu pro výkupy pozemků. 
2. Prodeji pozemků parc.č.674/1 zahrada o výměře 103 m2, parc.č.676/1 trvalý travní porost 
o výměře 509 m2 a parc.č.677/1 trvalý travní porost o výměře 70 m2 vše v obci Loučná nad 
Desnou v k.ú. Rejhotice z majetku Města Slavkov u Brna do vlastnictví paní Ludmily 
Modrianské, Rejhotice 120, Loučná nad Desnou za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
tj.16,76 Kč/m2; kupující uhradí dále veškeré náklady spojené s prodejem (poměrná část 
nákladů na vypracování znaleckého posudku, poplatek za podání návrhu na vklad do KN). 
Kupní cena za pozemek bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Kupní cena 
bude převedena do Fondu pro výkupy pozemků. 
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Jaromír Seifert)    Příloha č. 16        

4.7. Podmínky bezúplatného převodu pozemku parc.č. dle PK 1039- Zlatá Hora  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna souhlasí s podmínkami bezúplatného převodu 



pozemku parc.č. dle PK 1039 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM Vyškov do 
majetku města Slavkov u Brna, tj.: 
- blokace na dobu 10 let od realizace bezúplatného převodu – zákaz převodu na další osobu, 
- majetek nebude využíván ke komerčním účelům, ani nebude k takovým účelům 
pronajímán, 
- v případě porušení podmínek bezúplatného převodu nabyvatel převede prostřednictvím 
převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené 
znaleckým posudkem ke dni bezúplatného převodu. 
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                  
Příloha č. 17 
                                                                                                                                  

4.8.   Nabytí pozemků od Státního statku Velké Pavlovice – v likvidaci  

Ing. Jiří Tesák – jak Státní statek Velké Pavlovice přišel k těmto pozemkům?  

Mgr. Petr Kostík vysvětlil.  

Ing. Jiří Matyáš – je nutné kupovat i ty meze?  

Mgr. Petr Kostík odpověděl.  

Usnesení:  
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas ke koupi pozemků parc.č.PK 1623/4; 
PK 1623/5;  PK 1623/6; PK 3756; KN 2702/8; KN 2713/2;  KN 2719/10; KN 2732/4;  KN 
2733/5; KN 2733/8; KN 2735/2;  KN 2735/5;  KN 2737/2;  KN 2740/2;  KN 2741/8  vše v 
k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Státního statku Velké Pavlovice-v likvidaci IČ:00171051 
sídlem Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice do majetku Města Slavkov u Brna, Palackého 
nám.65,  za dohodnutou kupní cenu 7,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem uhradí 
město. Na úhradu kupní ceny a nákladů spojených s prodejem budou použity prostředky z 
Fondu pro výkupy pozemků.      
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                  
Příloha č. 18 
              
                                                 
4.9.    Bezúplatné nabytí pozemku parc.č.338 v k.ú. Slavkov u Brna – ul.ČSA  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k nabytí pozemku parc.č.338 ostatní 
plocha o výměře 448 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR-ÚZSVM, OP Vyškov do 
vlastnictví Města Slavkov u Brna formou bezúplatného převodu. 
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                  
Příloha č. 19           
   
      
4.10.   Záměr  pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu pro výkupy pozemků  - plnění 
usnesení VI.řádného zasedání ZM bod 4.21.  

Ing. Jiří Matyáš – definovat platnost od 1.1.2005 



  -  převést prostředky ze stávajícího fondu  

Pan Jaromír Seifert – určit ve Fondu procentní část, která se nechá na „nápravy“  

Mgr. Petr Kostík – odbor finanční a životní prostředí toto připraví do příštího zasedání ZM.  

Odchod:  Mgr. Věra Křivánková – 21,41 hodin 
Usnesení: 
1)   Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje následující  pravidla pro tvorbu a 
čerpání Fondu pro výkupy pozemků platná od 1.1.2005: 
a) Evidence finančních zdrojů „fondu“ bude vedena prostřednictvím účetní evidence Města 
Slavkova u Brna, a to v rámci analytického členění Fondu rezerv a rozvoje (FRR). 
b) Finanční zdroje budou uloženy na běžném bankovním účtu u Komerční banky, a.s. 
pobočky Vyškov číslo 1222-729-731/0100, na němž jsou uloženy zdroje FRR. Tyto finanční 
prostředky budou spolu s ostatními finančními prostředky účtu FRR aktivně zhodnocovány 
formou ukládání na termínovaný účet u Komerční banky, a.s., pobočky Vyškov. 
c) Zdrojem „fondu“ je vždy finanční  příděl ve výši 100% výnosu z prodejní ceny veškerých  
prodávaných pozemků z majetku Města Slavkova u Brna po zdanění. Tato částka bude 
součástí výsledku hospodaření podnikatelské činnosti města a do „fondu“ bude převáděna v 
následujícím účetním období. 
d) Zdrojem fondu může být v případě potřeby i mimořádný příděl z rozpočtu Města 
Slavkova u Brna, jehož výše vždy bude nárokována a finančně stanovena při tvorbě návrhu 
rozpočtu města pro příslušný rok, popř. zvýšena v průběhu rozpočtového roku rozpočtovým 
opatřením schváleným řádným způsobem ve volených orgánech města. 
e) Čerpání fondu bude možné pouze na úhradu veškerých nákladů souvisejících s výkupy 
pozemků, tj.úhradu vlastní kupní ceny, platby poplatků, znaleckých posudků, geometrických 
plánů a daně z převodu nemovitostí. O jiném využití fondu může rozhodnout Zastupitelstvo 
města Slavkov u Brna. 
f) Počátečním zdrojem fondu bude převod stávajícího zůstatku Fondu pro výkupy pozemků v 
rámci řešení pozemkových náprav k datu účetní závěrky 31.12.2004. 
2)Zastupitelstvo města ukládá Radě města připravit do březnového zasedání ZM nejnižší 
částku, která by měla být trvale udržována v tomto fondu. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                  
Příloha č. 20           
      

4.11.  Zrušení vyhlášky 2/2003 o částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz 
mateřské školy a školní družiny  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere na vědomí zprávu o zrušení obecně závazné 
vyhlášky č.2/2003 o částečné  úhradě neinvestičních nákladů na provoz Mateřské školy 
Zvídálek Koláčkovo náměstí č.107, Slavkov u Brna, příspěvkové organizace a školní družiny 
při Základní škole Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2004 a vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se s účinností k 1.1.2005 ruší 
obecně závazná vyhláška č. 2/2003, v předloženém znění. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 21  



Příchod:  Mgr. Věra Křivánková – 21,44 hodin  

4.12. Zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu, návrh na změnu vyhlášky města  

Pan Radoslav Lánský – navrhuje prodávat známku typu „M“ za 510 K č – vysvětlil 
důvody.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání předložené zprávy: 
1. Schvaluje předloženou obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 43/2002, 
kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad s tím, že cena známky typu „M“ zůstává v 
nezměněné výši dle návrhu odboru ŽP. 
2. Ukládá městskému úřadu připravit novelu obecně závazné vyhlášky č. 34/2001 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu s 
termínem do 31.3.2005. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 22 
4.13.   Novela OZV 5/2004 o zabezpečení některých místních záležitostí veřejného 
pořádku  

Pan Jaromír Seifert – všem poděkoval. Myslí si, že není využito všech možností k zajištění 
pořádku. Navrhuje nepřijímat výše uvedenou vyhlášku z důvodu platnosti dříve schválené 
vyhlášky (dle občanského zákoníku). Myslí si, že zde chybí „policejní hodiny“.  

Mgr. Petr Kostík – jaké sankce v případě nepřijetí vyhlášky?  

Mgr. Bohuslav Fiala – odpověděl.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města přijímá v předloženém znění obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 5/2004. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 23  

 
4.14.   Zpráva o činnosti kontrolního výboru   

Pan Zdeněk Pavlík doporučuje vyřadit z usnesení bod 3.  

Mgr. Vladimír Soukop – 22,02 – 22,04 hodin  

Mgr. Petr Kostík osvětlil pořádání vzpomínkových akcí v tomto roce a „představu“ na 200. 
výročí v roce 2005 (stánky, vojáci na náměstí…)  

Mgr. Věra Křivánková – Historické muzeum má ve zřizovací listině, že bude pořádat tyto 
akce. Dále uvedla, že HM na toto dostává příspěvek od Města.  

Mgr. Petr Kostík odpověděl. Dále pochválil a poděkoval TSMS za výbornou práci v průběhu 
vzpomínkových akcí.  

Usnesení: 



1) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního 
výboru v roce 2004. 
2) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna odvolává z funkce člena KV paní Libuši 
Přerovskou. 
3) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna ukládá funkcionářům města průběžně informovat 
ZM o přípravě vzpomínkových akcí v roce 2005. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 24  

   

4.15. Návrh rozpočtového opatření – RO č. 48  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového 
opatření č. 48/2004 ‘‘bere její obsah na vědomí a schvaluje následující rozpočtové opatření: 
RO č.48 – ZŠ Tyršova: 
        ve výdajích : 
- Snížení položky .č 26 – rezerva školství  ve výši 17.500,- Kč 
- Zvýšení položky č. 19- ZŠ Tyršova ve výši 17.500,- Kč 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 25  

   

4.16. Návrh rozpočtového opatření - RO č. 49  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového 
opatření č. 49/2004“ bere její obsah na vědomí a schvaluje následující rozpočtové opatření: 
RO č. 49 – stadion: 
- v příjmech: 
zvýšení položek č. 1 – 7 – příjmy z daní o 764.000,- Kč 
- ve výdajích: 
zařazení nové položky – stadion o 764.000,- Kč 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 26  

 
4.17. Žádost o finanční příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele ve Slavkově u 
Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového 
opatření č. 50/2004 ‘‘bere její obsah na vědomí a schvaluje následující rozpočtové opatření: 
RO č. 50 – oprava kostela sv. Jana Křtitele: 
 ve výdajích: 
- snížení položky č. 90 – dopravní obslužnost ve výši 85.000,- Kč 
- a zařazení nové položky č.  příspěvek pro římskokatolickou církev ve výši 85.000,- Kč. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 27  

 



Interpelace:  

Mgr. Věra Křivánková – před třemi lety zde byla delegace dětí a pan starosta jim slíbil 
vybudování hřiště.  

Mgr. Petr Kostík odpověděl, že hřiště bude.  

 
Diskuse:  

Ing. Jiří Tesák – v souvislosti s otevřením obchodního centra Penny market navrhuje 
zpevnění přístupové cesty z ulice Slovákova.  

Pan Radoslav Lánský – apeloval na investora, který toto slíbil, ale zatím nesplnil.  

Ing. Jiří Černý doplnil – v projektu se s chodníkem z ulice Slovákova počítá.  

Mgr. Petr Kostík se vrátil ke dvěma bodům: 
1) Problematika Agroklasu – pozemky – je třeba svolat schůzku a toto vyřešit, protože 
konečný termín je 31.1.2005. 
2) Problematika zřízení Městské policie – taktéž je třeba svolat schůzku a toto vyřešit do 
března 2005.  

Mgr. Vladimír Soukop – myslí si, že je chyba, když to Město nekoupilo, protože je to 
výhodné. Navrhuje revokovat usnesení.  

Pan Jaromír Seifert – ceny pozemků půjdou dolů. Budova Agroklasu je neprodejná.  

Ing. Jiří Doležel – jsme schopni revokovat usnesení.  

MUDr. Oldřich Pospíšil – souhlasí. 
Pan Zdeněk Pavlík – také souhlasí. Dnes bychom tu budovu za tuto cenu nepostavili a 
pozemky kupovat nemusíme.  

Mgr. Petr Kostík doplnil.  

Ing. Jiří Kučera - co se stane, když to nekoupíme?  

Pan Zdeněk Pavlík – soud rozhodne o výši nájmu. Upozornil na možnosti umístit do těchto 
prostor Státní policii a Městskou knihovnu.  

Mgr. Petr Kostík seznámil členy ZM s obsahem e-mailů od Ing. Františka Vargy (zástupce 
slečny Dany Dvořákové), které se týkají prodeje pozemků pod budovou Agroklasu.  

Mgr. Bohuslav Fiala – hovořil o jednáních a možnostech.  

Mgr. Věra Křivánková – nebude v případě rekonstrukce budovy problém v tom, že to není 
náš pozemek?  



Mgr. Bohuslav Fiala – odpověděl.  

Ing. Jiří Matyáš: -  spustit přípravu prodeje bývalé zvláštní školy na ul. Tyršova – 
specifikovat 
- jednat o úpravě ceny dražby 
- blíže zmapovat nájmy  

Ing. Jiří Tesák – když to nebude celé z úvěru, tak to mění situaci.  

Mgr. Petr Šafář – navrhl umístit sem státní policii a ptá se na výši nájmu.  

Mgr. Petr Kostík – nájem by se pohyboval ve stejné výši.  

Mgr. Petr Kostík – Krajský úřad JMK vydal v letošním roce  na LSPP finanční prostředky ve 
výši 50% jako loni. Vyjmenoval tři možnosti řešení této situace: 1) platit příspěvek v 
stávající výši, 2) spojit se Bučovicemi, 3) LSSP zrušit.  

 
Starosta města Mgr. Petr Kostík ukončil zasedání Zastupitelstva města ve 23.10 hodin.  

Slavkov u Brna  20.12.2004 
Zapsala: Simona Kovářová  

Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis je proveden v souladu s jednáním ZM i s přijatými 
usneseními, což potvrzují svým podpisem. 
                                           
          
                                                  

--------------------------------------------------                 -------------------------------------------------
                              
                  Ing. Jiří Matyáš                                                           Mgr. Petr Šafář  

   

--------------------------------------------------                 ------------------------------------------------- 

 
                   Ing. Ivan Charvát                                                         Mgr. Petr Kostík 
                      místostarosta                                                               starosta města  

 

  
 


