
ZÁPIS 
z jednání 6. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 19.7.2004 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna  

Přítomni:  dle prezenční listiny  (12) členů  ZM     Příloha č. 1  

Ověřovatelé zápisu: pan Jaromír Seifert, pan Radoslav Lánský  
Schváleno 10 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely (pan Jaromír Seifert, pan Radoslav Lánský)  

Návrhová komise: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jiří Tesák, pan Zdeněk Pavlík   
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jiří Tesák) 
  
Omluveni:   Mgr. Bohuslav Sobotka 
  Mgr. Věra Křivánková 
  MUDr. Oldřich Pospíšil 
          
Pan starosta Mgr. Petr Kostík přivítal všechny přítomné na šestém mimořádném zasedání 
zastupitelstva města.  

Program dnešního jednání: 
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 
2. Hlavní zprávy: 
2.1. Projekt Slavkov u Brna – Austerlitz – centrum kulturně-historického dědictví 
3. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
3.1. Hotel Bonaparte – Prelax 
3.2. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – (rodinná poradna RP) 
3.3. Informace o protokolové přípravě přístupové komunikace do průmyslové zóny 
3.4. Obnova areálu městského koupaliště 
3.5. RO č. 12 – obnova střech zámku 
3.6. Směny a výkupy pozemků v lokalitě Zlatá Hora v k.ú. Slavkov u Brna – změna 
usnesení RM a ZM 
3.7. Prodej pozemků zastavěných stavbou silnice I/50 – obchvat Slavkova u Brna 
3.8. Prodej pozemku parc č. 3553/4 ostatní plocha o výměře 219 m2 v lokalitě Vinohrady v 
k.ú. Slavkov u Brna 
3.9. Návrh na pojmenování ulice v k.ú. Slavkov u Brna 
3.10. Text dohody s vojenskou akademií Vyškov 
4. Diskuse. 
5. Návrh na usnesení, závěr.   

Program byl rozšířen o bod 3.11.  Měření znečištění ovzduší 
Program byl schválen jednomyslně (11)        Příloha č. 2  

Příchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 18,09 hodin  

2.1.   Projekt „Slavkov u Brna (Austerlitz) – mezinárodní centrum kulturn ě-
historického dědictví“   

Starosta města Mgr. Petr Kostík přivítal na zasedání Dr. Galvasovou a její kolegyni z 



agentury GaREP a předal jim slovo.  

Dr. Galvasová poděkovala a začala vysvětlovat princip fungování strukturálních fondů EU, 
tzn. že města mohou získat na projekt 75 % z prostředků EU a až 15 % ze státního rozpočtu, 
tzn. možnost financování až 90 % z dotací. Program má i další závazné cíle – ne jen opravit 
dům, ale zvýšit atraktivitu města, návštěvnost zámku a nabídnout další služby – zejména 
ubytování. Projekt je rozložen v rámci termínů (do 30 měsíců) na etapy. Termín pro 
ukončení podání projektu je 30.7.2004. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík v souvislosti se zámkem informoval o přiznané dotaci ze 
státního rozpočtu ve výši 2,9 mil. Kč na střechu, což bude projednáváno v dalším průběhu 
zasedání.  

Pan Jaromír Seifert se ptá, zda není podmínkou účasti na projektu maximálně 7% zadlužení 
města .  

Dr. Galvasová vysvětlila, že se nesleduje zadluženost města, nýbrž se vyberou nejlepší 
projekty. Projektů je více, v tomto případě se jedná o projekt nadregionální .  

Pan Jaromír Seifert – zpráva o obchodních příležitostech uvádí 35% obsazenost hotelů ve 
Slavkově. Navrhuje zvážit, zda by nově vybudované ubytovací prostory na zámku byly 
životaschopné.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o jednání s panem Fuskem ohledně potřeby 
opravit střechu na Bonapartu – jedná se o částku cca 4,5 mil. Kč pro každou stranu. 
Informoval o možnosti provést tuto opravu v rámci projektu.  

Ing. Jiří Kučera se ptá na mechanismus financování projektů z EU, protože neví o nikom, 
kdo by zaplatil akci ve výši 130 mil. Kč předem a zda se počítá s finanční částkou v rámci 
zadluženosti města.  

Dr. Galvasová – odpověděla, že ČR dlouhodobě vyjednávala o získání peněz do ČR. 
Systém financování je nastaven tak, aby to bylo pro města co nejvýhodnější – financuje 
pouze první etapu, poté do dvou měsíců přijde 75 % z EU a až 15 % ze státního rozpočtu.  

Ing. Ivan Charvát informoval o pátečním jednání se zástupci Komerční banky a objasnil tři 
varianty financování úvěrem.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík upozornil na to, že všechny dotace byly podmíněny 
zpracováním projektové dokumentace na náklady města, ovšem nyní je to zohledněno, tzn., 
že v případě úspěchu projektu, bude i projektová dokumentace financována tak, jako 
investice.  

Pan Jaromír Seifert potvrdil velký význam zámku pro město Slavkov u Brna; na to navazuje 
program pro regeneraci městské památkové zóny, vysvětlil další problémy zámku a města, 
které nejsou do projektu zahrnuty.  

Mgr. Petr Šafář schvaluje vylepšení expozice, protože je vše již zastaralé. Ptá se, na kolik 
zatíží město tento projekt v případě, že nevyjde.  



Starosta města Mgr. Petr Kostík – projektová dokumentace na zámek přijde na 1,6 mil. Kč.  

Ing. Ivan Charvát předložil členům ZM přehled prací na zámku v letech 1996-2003 v 
celkovém objemu 14,5 mil. Kč (7,5 mil. dotace ze státního rozpočtu a 7 mil. Kč zaplatilo 
Město Slavkov u Brna)  

Mgr. Vladimír Soukop - jsou zmapována rizika, která by to mohla ohrozit?  

Dr. Galvasová odpověděla, že součástí projektu je i vyhodnocení rizik – bude se zvažovat, 
jestli je projekt výhodný.  

Ing. Jiří Matyáš – z dílčího hlediska se pro zámek a Bonaparte jedná o šanci. Ptá se na 
zahrnutí uznatelných a neuznatelných nákladů.  

Dr. Galvasová doporučuje držet se co nejvíce v uznatelných nákladech.  

Ing. Jiří Matyáš se ptá na časový průběh.  

 
Odchod:  pan Radoslav Lánský – 19,30 hodin 
Dr. Galvasová – Ministerstvo má na výběr projektů dva měsíce. Smlouva se podepisuje až 
za šest měsíců.  

Ing. Jiří Matyáš se ptá na potřebu dokladování financování.  

Dr. Galvasová – stačí usnesení Zastupitelstva města.  

Příchod:  pan Radoslav Lánský – 19,33 hodin  

Ing. Daniel Fusek – uvedl členy ZM do situace – zatím bylo na střeše provedeno sedm sond 
– náklady na opravu střechy vyčíslil nad 7 mil. Kč  

Ing. Jiří Doležel zdůraznil, že vypracování projektové dokumentace nepřijde nazmar ani v 
případě nepřiznání dotace. Projektovou dokumentaci bude možné využít i v budoucnu.  

Mgr. Vladimír Soukop se ptá Dr. Galvasové, zda v případě úspěchu dostaneme 75 % 
(rovno) nebo do maximální výše 75 %.?  

Dr. Galvasová odpověděla rovno 75 %.  

Ing. Jiří Kučera se ptá Ing. Ivana Charváta, zda považuje ukazatel dluhové služby přes 10 % 
za únosnou míru zadlužení a upozornil, že na minulém zasedání ZM požadovali přehled 
úvěrů města.  

Ing. Ivan Charvát vysvětlil různé metodiky hodnocení zadluženosti a konstatoval, že i při 
variantě nejvyššího zatížení města by mělo být zadlužení únosné.  

Paní Jarmila Olejníková předložila členům ZM několik variant úrokového zatížení při přijetí 



úvěrů  

Ing. Ivan Charvát – v případě přijetí úvěru na výše uvedenou akci se bude ukazatel dluhové 
služby pohybovat v rozmezí 12,5 % - 15 %.  

Ing. Jiří Kučera - jsme schopni se s tím vypořádat?  

Ing. Ivan Charvát odpověděl, že o dotace se mohou ucházet jen „zdravá“ města.  

Pan Jaromír Seifert – hranice zadluženosti obcí a města v EU je 7 %. Preferuje hospodaření 
bez dluhů.  

Ing. Jiří Matyáš – je třeba zpracovat výhled na šest let – s uvážením: úroveň dotačních 
příjmů, stanovení výdajů, chybí výhled běžné spotřeby; případných 19 % zadlužení je 
limitní nebezpečná hranice.  

Mgr. Petr Šafář – na minulém zasedání ZM požadovali materiál, který by navrhoval 
možnosti dalších zdrojů – např. odprodej bytových domů nebo bytů.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík odpověděl, že materiál je již zpracován a po doplnění 
způsobu řešení ve městě Vyškově bude materiál předložen na řádné ZM v září.  

 
Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje realizaci projektu – „Slavkov u Brna 
(Austerlitz) – mezinárodní centrum kulturně – historického dědictví“ v rozsahu do výše 
částky 121.500.000,- Kč do programu Společný regionální operační program (strukturální 
fondy EU) 
2) Zastupitelstvo města se zavazuje k finančnímu krytí 1. etapy projektu ve výši 
68.000.000,- Kč. Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit spolufinancování z 
prostředků města v letech 2005 až 2007 nutných na realizaci projektu. 
3) Zastupitelstvo města schvaluje k zajištění zdrojů na financování výdajů projektu přijetí: 
a) dlouhodobého úvěru ve výši 22.625.000,- Kč na financování výdajů projektu, které 
nejsou kryty ze Společného regionálního operačního programu 
b) střednědobého úvěru ve výši 37.625.000,- Kč na předfinancování projektu – na řešení 
časového nesouladu mezi potřebou hradit uznatelné výdaje projektu a čerpáním dotace ze 
Společného regionálního operačního programu. 
Schváleno 9 hlasů pro, 1 hlas proti (pan Jaromír Seifert), 2 hlasy se zdržely (Ing. Jiří 
Matyáš, Ing. Jiří Tesák)           Příloha č. 3  

 
Přestávka – 20,10 – 20,20 hodin 
Odchod:  Mgr. Petr Šafář – 20,20 hodin  

 
3.1.   Hotel Bonaparte - PRELAX  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o partnerství na projektu s obchodní 



společností PRELAx spol. s r.o., se sídlem Za Mlýnem 2/602, PSČ 750 00, IČ: 25375997 s 
těmito základními podmínkami: 
- PRELAX vstoupí v rozsahu akce vybudování hotelu ve společenském centru Bonaparte - 
budova č.p. 126 na poz. p.č. 966 v k.ú. Slavkov u Brna jako partner města do projektu 
„Slavkov u Brna – Austerlitz – mezinárodní centrum kulturně historického dědictví“ v 
rámci Společného regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR, 
- podíl PRELAXu na financování akce bude stanoven tak, že pokryje veškeré odsouhlasené 
náklady na její realizaci převyšující podporu přiznanou z programu SROP, popř. dotaci ze 
státního rozpočtu, 
- nedojde ke změně spoluvlastnických podílů k uvedené budově, 
- hotel bude po kolaudaci provozovat PRELAX, přitom je povinen zajistit dodržení 
podmínek SROP. 
a s dalšími podmínkami, k jejichž sjednání je rada města oprávněna tak, aby došlo zejména 
k co největšímu souladu s podmínkami SROP. 
Schváleno 9 hlasů pro, 1 hlas se zdržel (Ing. J. Matyáš), 1 hlas proti (J. Seifert)  Příloha č. 4  

   
   
3.2. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (rodinná poradna – RP)  

Ing. Jiří Matyáš doporučil doplnit smlouvu pro případ, že v příštím roce nastane jiná 
situace.  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo  města  Slavkova u Brna  schvaluje uzavření  smlouvy o poskytování 
služeb  Poradnou  pro rodinu, manželství a mezilidské  vztahy Vyškov  ve  spádovém  
území  obce s rozšířenou  působností  a  o úhradě za tyto služby formou pololetních záloh  a 
jejich následného vyúčtování, po snížení nákladů  RP o získané dotace a granty, případně o 
tržby. 
2. Zastupitelstvo  města  Slavkov  u  Brna   schvaluje  zařazení  nákladů  na  úhradu  služeb  
poskytovaných Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy od roku 2005 do 
rozpočtu  Města. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 5  

 
3.3. Informace o protokolové přípravě přístupové komunikace do průmyslové zóny  

Starosta města Mgr. Petr Kostík objasnil příčiny nepřiznání dotace na akci „Sjížďák“.  

Mgr. Vladimír Soukop se ptá, co za ty peníze dostaneme?  

Mgr. Petr Kostík odpověděl, že se tím odstraní jedno nebezpečné místo.  

Příchod:  Mgr. Petr Šafář – 20,40 hodin  

Pan Zdeněk Pavlík navrhuje zrušení tohoto projektu.  

Usnesení: 



1) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna ruší usnesení k bodu 4.12. ze VII. řádného 
zasedání Zastupitelstva města, které se konalo dne 21.6.2004. 
2) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje dopracování projektu „Přístupová 
komunikace do průmyslové zóny Jihozápad – Slavkov u Brna“ a úhradu nezbytných 
nákladů. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 6  

 
3.4. Obnova areálu městského koupaliště  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Obnova areálu městského 
koupaliště“ bere její obsah na vědomí a schvaluje : 
1) Financování výše uvedených prací z prostředků úvěru ve výši 3 mil. Kč  
2) Ukládá RM zajistit výběrové řízení na přijetí úvěru ve výši 3 mil. Kč 
3) Ukládá RM zajistit snížení závazku města vůči Sportovnímu klubu – beachvolleybal 
Slavkov ve výši 200.000,- Kč dle Smlouvy o vypořádání některých vzájemných vztahů    
Schváleno 11 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (pan Jaromír Seifert)    Příloha č. 7  

Odchod:  Ing. Ivan Charvát – 21,00 hodin 
Příchod:  Ing. Ivan Charvát – 21,02 hodin  

Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o nabídce od Pivovaru Černá Hora na 
provozování občerstvení na koupališti. Řekl, že je nutné nastavit výběrová kritéria a vypsat 
výběrové řízení. Dále hovořil o výrazně lepší situaci kolem pořádání diskoték na koupališti, 
kdy se tohoto stavu dosáhlo po domluvě s panem Durkem a ve spolupráci s hlídací 
agenturou Jin long.  

Ředitel TSMS Radoslav Lánský vysvětlil a zdůvodnil specifikum nájemní smlouvy na 
koupališti, nejedná se o klasický pronájem. Nájemce a provozovatel občerstvení resp. 
kvalita těchto služeb podstatně ovlivňuje spokojenost návštěvníků, potažmo návštěvnost. 
Zajištění těchto služeb se úzce prolíná s provozem koupaliště a plážového volleyballu. Dále 
kladně hodnotil dosavadní zkušenosti se stávajícím nájemcem.  

Mgr. Petr Šafář doplnil jeho úvahu.  

 
3.5. RO č. 12 obnova střech zámku  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „RO č. 12 – obnova střech 
zámku“ bere její obsah na vědomí a schvaluje :  

1) přijetí dotace ze SR ve výši 2,9 mil. Kč 
2) RO č. 12 – obnova střech zámku 
a) zařazení nové položky v příjmové části schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna pro 
rok 2004 - přijetí dotace ze SR na akci ,, Stavební úpravy zámku Slavkov u Brna – 
rekonstrukce střechy a krovu v částce  2.900.000,-Kč  
b)  zařazení nové položky ve výdajové části schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna 



pro rok 2004- stavební úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy a krovu v 
částce  2.900.000,-Kč 
3)    schvaluje čerpání úvěru ve výši 3,1 mil. Kč z přijatého úvěru dle úvěrové smlouvy č.  
7490004200128 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (pan Jaromír Seifert)    Příloha č. 8  

 
3.6. Směny a výkupy pozemků v lokalitě Zlatá Hora v k.ú. Slavkov u Brna – změna 
usnesení RM a ZM  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna mění  své usnesení z 5.mimořádného zasedání ZM 
dne 20.4.2004  bod č.2.4. následujícím způsobem: 
    Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas ke směně pozemků parc.č.3732/6 
o výměře 55 m2, parc.č.3745/3 o výměře 207 m2, parc.č.3750/46 o výměře 45 m2, parc.č. 
3750/60 o výměře 335 m2 a parc.č. 3745/10 o výměře 2 m2 – celkem 644 m2 ve 
spoluvlastnictví  paní Blanky Ostřížkové,nar.16.2.1964, bytem Tyršova 208, Slavkov u 
Brna, pana Radka Ostřížka, nar.6.11.1968, bytem Tyršova 208, Slavkov u Brna, pana 
Milana Ostřížka, nar.3.6.1961, bytem Tyršova 208, Slavkov u Brna, pana Karla Ostřížka, 
nar. 9.12.1926, bytem Ríšova 32, Žebětín, 641 00 a paní Marie Dubinové, nar.25.8.1928, 
bytem Školní 45, Slavičín, 763 21  za pozemek parc.č.3750/49 o výměře 165 m2 ve 
vlastnictví Města Slavkov u Brna, s finančním dorovnáním ve výši 143.700,-Kč. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 9  

 
3.7. Prodej pozemků zastavěných stavbou silnice I/50 – obchvat Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji pozemků parc.č.2713/6; 
2713/7; 3073/8; 3073/18 vše v k.ú. Slavkov u Brna, zastavěných stavbou silnice I/50 – 
obchvat Slavkova o celkové výměře 8299 m2 z majetku města do vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 
56, Praha 4, IČ 65993360 za odhadní cenu. 30% prodejní ceny bude převedeno do Fondu 
pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 10  

 
3.8. Prodej pozemku parc č. 3553/4 ostatní plocha o výměře 219 m2 v lokalitě 
Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji pozemku  parc.č.3553/4 
ostatní plocha o výměře 219 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví 
pana Milana Lepky, Lidická 204, Slavkov u Brna. Cena za pozemek ve výši 20,-Kč/m2 + 
náklady spojené s prodejem (geometrický plán, správní poplatek za vklad do KN) bude 
uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 30% prodejní ceny bude převedeno do 
Fondu pro výkupy pozemků. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 11  



 
3.9. Návrh na pojmenování ulice v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města  ve Slavkově u Brna schvaluje  název ulice  U Vily v úseku  od ulice 
ČSA po ulici Topolovou na pozemcích parc.č.2911/3 a 2912/5 v k.ú. Slavkov u Brna. 
Schváleno 10 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely (Ing. Jiří Matyáš, Ing. Jiří Tesák)  Příloha č. 12  

 
3.10. Text dohody s vojenskou akademií Vyškov  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje předložený text Smlouvy o partnerské spolupráci mezi 
městem Slavkov u Brna a Vojenskou akademií „Hranických akademiků“ ve Vyškově. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 13  

 
3.11.   Měření znečištění ovzduší  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna ukládá odboru životního prostředí zajistit měření 
znečištění ovzduší a souhlasí se zahrnutím nákladů na toto měření do rozpočtu města na rok 
2005.  
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 14  

 
Diskuze různé:  

Ředitel TSMS Radoslav Lánský předložil písemně všem zastupitelům Informace o 
průběžném plnění rozpočtu TSMS resp. koupaliště příjmy – vývoj rok 2004.  

5.1. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna ukládá Radě města řešit před příštím zasedáním 
ZM pravděpodobný příjmový propad TSMS - kapitola koupaliště. 
Schváleno jednomyslně (12)  

Mgr. Petr Šafář – pozval členy ZM na turnaj ME ve beachvolleyballu, které se koná ve 
dnech 5.-8.8.2004 – slavnostní zahájení proběhne v pátek 6.8.2004 v Historickém sále HM. 
Dále upozornil na účast olympijského páru, který po této akci odlétá do Atén.  

Ing. Jiří Tesák apeloval na ředitele TSMS a tajemníka MěÚ na vyšší zálivku květin.  

Mgr. Petr Šafář se zeptal ředitelky HM Mgr. Jany Omar na řešení problému ohledně 
parkování při pořádání akce Oldtimer festival.  

Mgr. Jana Omar odpověděla, že toto se bude řešit s organizátory akce před příštím 
festivalem.  



Pan Jaromír Seifert navrhl, zda by se v rámci rekonstrukce ulice Husova mohla vydláždit 
jinou barvou prohlídková trasa Bučovská brána.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o otevření Židovského muzea v příštím roce  při 
příležitosti 60. výročí osvobození města – jedná se o trvalou expozici. Dne 6.6.2005 bude 
neoficiální otevření, na které přijedou potomci občanů města Slavkova. Město má zájem 
oživit naučnou stezku města (mj. dokončení fasády kaple a fasády hřbitovní zdi).  

Mgr. Jaromír Pytela doplnil, že materiál z Bučovské brány byl použit na výstavbu budov 
radnice a pošty.  

Ing. Jan Reichl (občan) – dotaz na Mgr. Janu Omar – v minulosti byla při vstupu do 
zámecké zahrady z Golfu umístěna dopravní značka zákaz vjezdu. Nyní tam není. Znamená 
to tedy, že zákaz již neplatí.  

Mgr. Jana Omar – dopravní značení patří Golfu.  

Pan Radoslav Lánský – upozornil na zkorodované značky umístěné na severní bráně.  

Mgr. Jana Omar informovala o umístění nové napoleonské expozice v prostorách přízemí 
severního křídla zámku – toto proběhne v příštím roce ve dvou etapách na dobu deseti let. 
Expozice je určena pro všechny cílové skupiny (děti, odborníci, tělesně postižení,…)  

Ing. Jiří Matyáš – na úřední desce je vyvěšeno výběrové řízení na obsazení místa referent 
vodoprávního úřadu na odboru životního prostředí – upozornil na zvýšení nákladů.  

Ing. Pavel Dvořák – vysvětlil důvody vyhlášení a dále upozornil na výběrové řízení na 
místo odboru dopravy (povinné ručení – přestupky – zástup za rodičovskou dovolenou na tři 
roky). Upozornil, že se jedná o změny v rámci schválené organizační struktury. Dále 
upozornil, že i nadále trvá úspora pracovních míst.  

Pan Jaromír Seifert apeloval, aby se nepovolil prodej pozemku na ulici Hradební, ale aby se 
iniciovala oprava hradební zdi.  

Pan Radoslav Lánský řekl, že jednal s panem Arnoštem Urbancem, který přislíbil 
předložení návrhu.  

 
Starosta města Mgr. Petr Kostík ukončil zasedání zastupitelstva města ve 22.00 hodin.  

Slavkov u Brna  19.7.2004 
Zapsala: Simona Kovářová 
   

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

                  
   



                                                                                          

--------------------------------------------------                 ------------------------------------------------
                              
                   Jaromír Seifert                                                         Radoslav Lánský  

   

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

 
                   Ing. Ivan Charvát                                                         Mgr. Petr Kostík 
                      místostarosta                                                               starosta města  

 

  

  
 


