
ZÁPIS 
z jednání XIII. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 19.12.2005 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

Přítomni:  dle prezenční listiny  (13) členů  ZM     Příloha č. 1  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Vladimír Soukop 
   Michal Boudný 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Mgr. Vladimír Soukop, Michal Boudný) 
  
Návrhová komise: Jaromír Seifert 
   Mgr. Věra Křivánková 
   Ing. Jiří Matyáš 
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Jaromír Seifert, Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří 
Matyáš)  

Omluven: Mgr. Bohuslav Sobotka  
 MUDr. Oldřich Pospíšil 
  
  
Pan starosta Mgr. Petr Kostík přivítal všechny přítomné na třináctém řádném zasedání 
zastupitelstva města.  

Program dnešního jednání: 
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZM. 
3. Hlavní zprávy: 
3.1. Návrh rozpočtu města na rok 2006 
3.2. Plnění programu rozvoje města 
4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
4.1. Soubor rozpočtových opatření 
4.2. Dodatek ke zřizovací listině Historického muzea ve Slavkově u Brna 
4.3. Schválení darovací smlouvy 
4.4. Vyhláška o systému nakládání s komunálním odpadem a vyhláška o poplatku za 
komunální odpad  - plnění usnesení 
4.5. Návrh vyhlášky o spádovosti škol 
4.6. Revize obecně závazných vyhlášek 
4.7. Sdružovací smlouvy IS Bučovická 
4.8. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod parkovištěm u Penny Marketu 
4.9. Prodej pozemků parc.č. 167 a 168 v ul. B. Němcové (Hradební) v k.ú. Slavkov u Brna 
4.10. Nabytí  pozemku parc.č.352/1 v k.ú. Slavkov u Brna od Jihomoravského kraje 
4.11. Ukončení projednání zániku mandátů 
4.12. Dopisy občanů – Vzpomínkové akce 
4.13. Slavkovská výzva 
5. Interpelace členů ZM. 
6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
7. Diskuse. 
8. Návrh na usnesení, závěr.   

Program byl rozšířen o body:  4.14.   Vyúčtování Vzpomínkových a pietních akcí k 200. 



výročí bitvy u Slavkova 
4.15.   Návrh rozpočtového opatření RO č. 33-36/2005 
4.16. Žádost o dotaci na opravu budovy Junáka z rozpočtu města Slavkov u Brna v roce 2006  
4.17. Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z „Fondu obnovy“ nemovitostí na území města 
Slavkova u Brna  

Starosta města Mgr. Petr Kostík navrhl bod Vyúčtování Vzpomínkových a pietních akcí k 
200. výročí bitvy u Slavkova zařadit jako bod 4.12., tj. před bod Dopisy občanů – 
Vzpomínkové akce, tím se ostatní body posunou.  

Schváleno 9 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Michal Boudný, Mgr. Petr Šafář, Ing. Jiří Tesák) 1 
hlas proti (Jaromír Seifert)         Příloha č. 2  

Mgr. Petr Šafář navrhuje předřadit bod č. 4.12. Dopisy občanů – Vzpomínkové akce před bod 
č. 4.1. 
6 hlasů pro (Ing. Jiří Kučera, Jaromír Seifert, Ing. Jiří Tesák, Mgr. Petr Šafář, Radoslav 
Lánský, Mgr. Vladimír Soukop), 7 hlasů se zdrželo – NÁVRH NEBYL PŘIJAT  

Starosta města Mgr. Petr Kostík přivítal na zasedání ZM Ing. Petra Miholu - zástupce TJ 
FIDES a předal mu slovo.  

Ing. Petr Mihola – seznámil členy ZM s průběhem MČR v zimním plavání na koupališti ve 
Slavkově, poděkoval za poskytnutí důstojného zázemí a předal starostovi města písemné 
poděkování.  

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: 
4.20., 4.24., 4.30.c), 4.30.d) z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005 
4.12.2., 4.14.3., z XI. řádného zasedání ZM – 20.6.2005 
2.3.2. z 11. mimořádného zasedání ZM – 8.8.2005 
4.2., 4.3., 4.4.3., 4.8., 4.11.1., 4.11.2., 4.12., 4.15., 4.16.1., 4.17. z XII. řádného zasedání ZM – 
19.9.2005 
3.10., 3.11.1., 3.6., 3.11.2. z 13. mimořádného zasedání ZM – 14.11.2005 
• vypouští ze sledování: 
4.14. z VIII. řádného zasedání ZM – 22.9.2004 
4.18.1., 4.18.2. z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005 
3.4.1., 3.4.2. z 9. mimořádného zasedání ZM – 18.5.2005 
4.9., 4.14.4. z XI. řádného zasedání ZM – 20.6.2005 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 3  

Ad 3)   Hlavní zprávy:  

3.1. Návrh rozpočtu města na rok 2006  

Usnesení: 



1)   Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku 
2006“ bere její obsah na vědomí a schvaluje: 
a)  návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2006 s celkovou výší příjmů a výdajů 
100.313.000,- Kč a plán podnikatelské činnosti (VHČ) s celkovou výší výnosů 18.962.000,- a 
nákladů 16.968.000,- Kč. 
b) delegování pravomoci na RM související s možností přijímat rozpočtová opatření v 
návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (soc.dávky). 
c) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících s 
mládeží do výše schválené rozpočtem Města Slavkova u Brna pro rok 2006, tj. do výše 
270.000,- Kč. 
2) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna ukládá Radě města ve Slavkově u Brna zajistit při 
vypracování rozpočtu na rok 2007 porovnání rozpočtovaných částek s rokem 2006. 
3) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje, že výdajová položka č. 22 MŠ 
Zvídálek – odloučené pracoviště nebude čerpána v termínu do 31.3.2006. 
4) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna doplňuje mezi priority města prozatím nezařazené 
do rozpočtu („pod čáru“): 
a) Rekonstrukce podlah tělocvičny na ZŠ Tyršova – 500.000,- Kč 
b) Bezpečnost města (kamerový systém) – bez částky 
c) Dovybudování sportovní části koupaliště (rozšíření kurtů) – 250.000,- Kč. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 4 
          
Odchod:  p. Zdeněk Pavlík – 18,30 hodin  

3.2. Plnění programu rozvoje města  

Mgr. Věra Křivánková - upozorňuje na „schodek“ na chodníku před domem pana Paryše na 
ulici Lidická; požaduje tento odstranit a poté informovat členy ZM.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města  Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu o plnění programu rozvoje 
města v roce 2005 na vědomí. 
Schváleno 11 hlasů pro, 1 hlas proti (Jaromír Seifert)                          Příloha č. 
5                                                                           

 
4.1.   Soubor rozpočtových opatření  

Odchod:  Mgr. Petr Kostík – 18,33 hodin 
Příchod:  Mgr. Petr Kostík – 18,37 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového 
opatření č.20,27-32/2005” bere její obsah na vědomí a schvaluje: 
1) následující rozpočtová opatření :  

RO č. 20 – školství : 
- v příjmech: 
zvýšení položky č. 15 – DSH – správní poplatky ve výši 116.000,- Kč  
- snížení položky č. 40  – dotace od obcí na školství ve výši 116.000,- Kč  



 RO č. 27 – 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. 28 – příspěvek církve 
- v příjmech :  
       zařazení nové položky – dotace ze SFŽP – výsadba remízu na bývalé skládce  127.000,- 
Kč 
- ve výdajích : 
        zvýšení položky č.10 – výsadba remízu na skládce o 32.000,-Kč 
        zařazení nové položky – příspěvky církvím ve výši 90.000,- Kč 
        navýšení položky č.14 – ostatní činnost odboru ŽP ve výši 5.000,-  
RO č. 29 – ostatní činnost místní zprávy: 
- ve výdajích : 
        zrušení položky  -  ostatní činnost místní zprávy ve výši 100.000,- Kč  
        zvýšení položky č.97 – Slavkovský zpravodaj ve výši  55.000,- Kč 
        zvýšení položky č.98 – propagace města  ve výši 45.000,- Kč. 
RO č.30 – Prelax: 
- ve výdajích : 
        snížení položky č.65 – Zlatá Hora garáže a sklad TSMS ve výši 90.000,- Kč  
        snížení položky č.37 – příspěvek na pořízení kamery ve výši 55.000,- Kč 
zařazení nové položky – zádveří v budově na Palackého nám. č.126 ve výši 145.000,- Kč  
RO č.31 – Projekty EU: 
- v příjmech :  
zařazení nové položky  – dotace ze Sítě historických měst a událostí v částce 88.000,- Kč  
- ve výdajích : 
        zvýšení položky č.1 – projekty EU ve výši 88.000,-Kč. 
RO č. 32 – SDH: 
-  v  příjmech: 
 zařazení nové položky  – dotace JMK pro SDH ve výši 80.000,- Kč  
-       ve výdajích: 
        zařazení nové položky – SDH – výzbroj a výstroj, plovoucí čerpadlo ve výši 80.000,- Kč 
2) přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 80.000,- Kč pro SDH 
3)    příspěvek církvím na opravy nemovitostí na území města Slavkova u Brna 
varianta b) Náboženská obec Církve československé husitské ve Slavkově u Brna ve výši 
15.000,- Kč 
                            Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve výši 15.000,- Kč 
                            Římskokatolická farnost Slavkov u Brna ve výši 60.000,- Kč          
Schváleno jednomyslně (12)           Příloha č. 6                                                                           
   

                       
4.2.   Dodatek ke zřizovací listině Historického muzea ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 



Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině 
Historického muzea. 
Schváleno 10 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Tesák), 1 hlas proti (Jaromír Seifert)   
Příloha č. 7  

 
4.3.   Schválení darovací smlouvy  

Příchod:  p. Zdeněk Pavlík – 18,43 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvaluje Darovací smlouvu mezi Městem Slavkovem 
u Brna a Historickým muzeem ve Slavkově u Brna. 
Schváleno 11 hlasů pro, 2 hlasy proti (Jaromír Seifert, Ing. Jiří Tesák)      Příloha č. 8  
         
                                                                 
4.4.   Vyhláška o systému nakládání s komunálním odpadem a vyhláška o poplatku za 
komunální odpad  - plnění usnesení  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna vydává obecně závaznou vyhlášku o systému nakládání 
s komunálním odpadem  a vyhlášku o poplatku za komunální odpad.  
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 9                  
                
4.5.   Návrh vyhlášky o spádovosti škol  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví 
školské obvody spádových škol, v upraveném znění.  
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 10  

4.6.   Revize obecně závazných vyhlášek  

Odchod:  Mgr. Věra Křivánková, Mgr. Vladimír Soukop – 18,52 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města vydává předloženou obecně závaznou vyhlášku města, kterou se zruší 
obecně závazné vyhlášky č. 20/1996 a 23/1996. 
Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                 
Příloha č. 11  

 
4.7.   Sdružovací smlouvy IS Bučovická  

Příchod:  Mgr. Věra Křivánková – 18,54 hodin 
Příchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 18,55 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města Slavkova u Brna dává souhlas: 
1. K uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků, podle které  Mlýn Herold spol. s r.o., 



Bulharská 1049/52, 612 00 Brno, IČ 60730196  sdruží s Městem Slavkov u Brna částku 500 
tis. Kč na realizaci akce vybudování inženýrských sítí v ulici Bučovická ve Slavkově u Brna. 
2. K uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků, podle které pan Slavoj Leitner, 
bytem Polní 1198, 684 01 Slavkov u Brna sdruží s Městem Slavkov u Brna částku 200 tis. Kč 
na realizaci akce vybudování inženýrských sítí v ulici Bučovická ve Slavkově u Brna.  
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 12 
            
                                                                  
4.8.   Majetkoprávní vypořádání pozemků pod parkovištěm u Penny Marketu  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas ke zrušení smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě ze dne 26.1.2004 se společností PRELAX, spol. s.r.o. sídlem Přerov, Za Mlýnem 
2/602, PSČ 750 00 a vrácení uhrazené zálohy na sjednanou kupní cenu ve výši 120.000,-Kč 
společnosti PRELAX. 
2. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna  schvaluje prodej pozemků parc.č.PK 1709/5 díl 
„i“ o výměře 4 m2 a díl „g“ o výměře 157 m2; parc.č.758/1 díl „d“ o výměře 144 m2 a  
parc.č.792 díl „b“ o výměře 3 m2 (celkem 308 m2) z vlastnictví Města Slavkov u Brna do 
vlastnictví společnosti A+R, s.r.o. Jirny 353, PSČ 250 90. Kupní cena ve výši 400,-Kč/m2, tj. 
celkem 123.200,-Kč včetně nákladů spojených s prodejem (500,-Kč kolek za podání návrhu 
na vklad) bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.  
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 13          
4.9.   Prodej pozemků parc.č. 167 a 168 v ul. B. Němcové (Hradební) v k.ú. Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna rozhodnutí ve věci prodeje pozemků parc.č.167 a 
168 v k.ú. Slavkov u Brna  odkládá. T.: březen 2006 
2) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna ukládá Radě města ve Slavkově u Brna vyzvat 
majitele k předložení záměru. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Michal Boudný)    Příloha č. 14  

 
4.10.   Nabytí  pozemku parc.č.352/1 v k.ú. Slavkov u Brna od Jihomoravského kraje  

Odchod:  Ing. Jiří Matyáš – 19,12 hodin 
Příchod:  Ing. Jiří Matyáš – 19,16 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k nabytí pozemku parc.č.352/1 vodní 
plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 5361 m2 formou bezúplatného převodu z majetku 
Jihomoravského kraje, sídlem  v Brně, Žerotínovo nám.3/5 do vlastnictví Města Slavkov u 
Brna, Palackého nám.65, Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (13)              Příloha č. 15  

 
4.11.  Ukončení projednání zániku mandátů  

Odchod: Ing. Jiří Kučera – 19,17 hodin  



Usnesení: 
Vzhledem k tomu, že nálezem Ústavního soudu č. 283/2005 Sb., kterým byl zrušen z.č. 
96/2005 Sb., odpadl důvod zániku mandátů některých členů zastupitelstva města, jehož 
projednávání zastupitelstvo přerušilo usnesením k bodu 1.1. na svém XI. zasedání dne 
20.6.2005, končí zastupitelstvo projednávání této záležitosti bez přijetí rozhodnutí ve věci. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 16  

Příchod: Ing. Jiří Kučera – 19,19 hodin  

4.12.   Vyúčtování Vzpomínkových a pietních akcí k 200. výročí bitvy u Slavkova  

Mgr. Petr Šafář – se ptá, kolik bylo vydáno VIP vstupenek a zda byly číslovány? 
Mgr. Jana Omar - vstupenky VIP nebyly číslovány, ale byly barevně odlišeny. 
Mgr. Petr Šafář - opět se ptá, zda byly VIP a ostatní vstupenky číslovány. 
Mgr. Jana Omar - ne, ale byly evidovány - vysvětlila. 
Mgr. Petr Šafář - toto zpochybňuje, je to neprokazatelné. 
Mgr. Jana Omar - vše vyúčtováno na základě protokolu. 
Mgr. Petr Šafář - jakým způsobem byly rozlišeny zlevněné vstupenky od osmnácté hodiny? 
Mgr. Jana Omar - stejný postup. 
Ing. Ivan Charvát - doplnil - volné vstupenky pro obchodníky na náměstí, techničtí pracovníci 
atd. 
Michal Boudný - komu bylo určeno dvacet kusů VIP vstupenek pro město? 
Mgr. Jana Omar – VIP vstupenky předala tajemníkovi MěÚ.  
Mgr. Petr Šafář - kolik požaduje zaplatit Městská policie Bučovice za svoje služby? 
Ing. Eva Marečková – je vyfakturována částka 23.250,- Kč, ale ještě nebyla poukázána. 
Mgr. Petr Šafář - upozorňuje, že tato služba neplnila svoje základní povinnosti. 
Ing. Ivan Charvát - vysvětlil - řešení na koordinačních schůzkách. 
Ing. Jiří Tesák - navrhuje řešit toto prostřednictvím Finančního nebo Kontrolního výboru ZM. 
Jaromír Seifert - podstatou je nejen to co bylo, ale musíme se zamyslet co bude - požaduje 
uvádět konkrétní osoby: 
Policie ČR - Slavkov u Brna - npor. Miloš Bednařík; 
Hlídací agentura Jin long - p. Hlaváč a p. Hošek; 
Městská Policie ČR - Bučovice - p. Wasserburger.  

Mgr. Petr Šafář – na základě jakých pokynů byl povolen vjezd na uzavřené náměstí 
zahraničnímu autobusu a později zahraničnímu osobnímu automobilu a kdo to měl na 
starosti?  

Mgr. Petr Lukas - toto zajišťovala Hlídací agentura Jin long - měli pokyny z Historického 
muzea.  

Odchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 19,40 hodin 
Příchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 19,41 hodin  

Ing. Jiří Kučera - dostali jsme materiály a ptá se, zda je to konečné hodnocení. 
Ing. Ivan Charvát - toto je vyúčtování - navrhuje kontrolou pověřit Finanční nebo Kontrolní 
výbor. 
Mgr. Petr Šafář - ptá Mgr. Jany Omar, zda si myslí, jestli je částka 800 tisíc Kč za dva dny, 
která se zaplatila produkční agentuře GLANC - p. Janáček, odpovídající. Jeho osobní názor - 
je to předražené. 



Mgr. Jana Omar - srovnávali jsme nabídky několika agentur. Dvě odpovídající nabídky 
předložily  řádově stejné náklady - u agentury GLANC - p. Janáček - jsme vsadili na jistotu. 
Michal Boudný - jaké byly ostatní agentury? 
Mgr. Jana Omar  - vyjmenovala - materiály jsou k nahlédnutí na Historickém muzeu. 
Jaromír Seifert - jak to, že se počítalo s takovou ztrátou? Proč máme vykrývat „díru“, když to 
měl být obchodní tah pro město Slavkov u Brna? 
Ing. Ivan Charvát - není to ztráta, je to dofinancování. 
Mgr. Petr Šafář - ptá se, z čeho se to dofinancuje? 
Ing. Ivan Charvát - odpověděl - rozpočtové opatření RO č. 36/2005. 
Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere na vědomí předložené vyúčtování 
Vzpomínkových akcí k 200. výročí bitvy u Slavkova. 
2) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna ukládá Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města 
provést dokladovou kontrolu výnosů a nákladů obsažených ve vyúčtování Vzpomínkových a 
pietních akcí. 
Schváleno 9 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely (Michal Boudný, Ing. Jiří Tesák), 2 hlasy proti 
(Jaromír Seifert, Mgr. Petr Šafář)        Příloha č. 17  

 
4.13. Dopisy občanů – Vzpomínkové akce  

Mgr. Petr Kostík - s panem Jandorou bylo ústně domluveno na pochod městem cca 250 
vojáků. Smluvně je toto ošetřeno Projektem Austerlitz, o.p.s. - je závazný pro všechny členy.  

Odchod:  Michal Boudný – 20,09 hodin 
Odchod:  Ing. Jiří Matyáš – 20,10 hodin 
Příchod:  Ing. Jiří Matyáš – 20,12 hodin 
Příchod:  Michal Boudný – 20,15 hodin  

Zdeněk Pavlík - informoval o schůzce na JMK a vyjmenoval přítomné. Dále doplnil - pochod 
vojáků garantoval p. Jandora - začátkem října ústně, později potvrzeno e-mailem. V předmětu 
smlouvy je uvedeno - zajištění důstojného průběhu vzpomínkových akcí - nedošlo k dodržení 
smlouvy mezi Davay Communications, s.r.o. a Mohylou Míru Austerlitz, o.p.s. Pochod byl 
všude prezentován (plakát, skládačka i na internetových stránkách).  

Mgr. Věra Křivánková - je šance, že dotace bude zkrácena za nedodržení programu?  

Mgr. Petr Kostík - odpověděl.  

Mgr. Petr Šafář - udivuje ho, že ve smlouvě nemáme sankční ujednání. Byl ve smlouvě 
zakomponován pochod v Brně?  

Mgr. Petr Kostík  - ne, ani v příloze smlouvy - vysvětlil.  

Mgr. Petr Šafář - jak je možné, že na oficiálních plakátech nebylo uvedeno, že se bude vybírat 
vstupné?  

Mgr. Petr Lukas - na plakátech pana Malečka vstupné uvedeno.  

Mgr. Petr Šafář - v pátečním programu se uváděl pochod vojáků ke kapličce, ale tato byla 



uzavřena.  

Dušan Frýbort  (občan – zástupce vojáků) - pochod ke kapličce nebo k pomníku u Rousínova 
je naše soukromá - přídavná akce k hlavnímu programu.  

Marie Čechová (občan – zástupce vojáků) - k nedostavení se vojáků do Slavkova uvedla, že 
nikdo není schopen sehnat fyzicky po bitvě jednotky.  

Odchod:  Ing. Ivan Charvát – 20,36 hodin 
Příchod:  Ing. Ivan Charvát – 20,38 hodin  

Jaromír Seifert citoval z e-mailu p. Jandory ze dne 30.8.2005.  

Zdeněk Pavlík - může doložit další e-maily od p. Jandory.  

Mgr. Petr Šafář - silnou motivací jsou peníze a když se dal zorganizovat pochod do Brna nebo 
do Šlapanic, tak proč to nešlo do Slavkova. Navrhuje zrevidovat smlouvu s JMK - ať to 
zaplatí.  

Mgr. Petr Kostík - město má silnou kartu - p. Pavlík je předsedou dozorčí rady o.p.s.  

Ing. Jiří Kučera - při oslavách měl s paní Kyjovskou na starosti 35 členů delegace z Polska. 
Tito lidé se zúčastnili mnoha akcí nejen ve Slavkově ale i okolí. Myslí si, že obsahová náplň 
schváleného programu ZM byla z 85 % splněna. Navrhuje ustanovit komisi, která by 
hodnotila hlavně negativní „chyby“ (finanční, organizační, pietní,...), abychom tyto již 
neopakovali.  

 Jaromír Rozsypal (občan – zástupce vojáků) již v srpnu se vědělo, že v zimních měsících 
vojáci ve Slavkově nebudou.  

Ing. Jiří Doležel - reagoval na Ing. Kučeru - psal se dopis hejtmanovi JMK a dále článek ve 
Slavkovském zpravodaji.  
Pan Hrouz – občan - ztrátou není 360 tisíc Kč, ale ztráta dobrého jména města Slavkova.  

Mgr. Věra Křivánková - s dvouměsíčním až tříměsíčním zpožděním budou mít lidě jiný 
postoj. Nejvíce „utrpěli“ Slavkováci, protože byli ve Slavkově a vojáky neviděli.  

Jaromír Rozsypal - jak to, že lidé po 18,45 hodin platili vstupné ve výši 50 Kč, když to mělo 
být zdarma?  

Mgr. Petr Lukas - odpověděl - program schválilo ZM.  

Mgr. Petr Šafář - ano, program schválilo zastupitelstvo, ale neschvalovali jsme, kdo tu bude 
vystupovat. Je nutné najít viníka, který poškodil dobré jméno Slavkova.  

Odchod:  Ing. Jiří Doležel – 21,15 hodin 
Příchod:  Ing. Jiří Doležel – 21,19 hodin  

Zdeněk Pavlík - citoval e-mail od p. Jandory ze dne 24.10.2005.  



Mgr. Jana Omar - Historické muzeum připravuje pro občany Slavkova prohlídky virtuální 
bitvy, zámku a podzemí za zvýhodněných podmínek ve formě sníženého vstupného.  

Jaromír Seifert - navrhl omluvu občanům.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík vyhlásil přestávku, během níž návrhová komise dopracuje 
návrh usnesení. Přestávka – 21,23 hodin – 21,36 hodin  

Ing. Jiří Matyáš – přečetl návrh usnesení a požádal kolegy o vyjádření.  

Jaromír Seifert – toto je omluva za město, ne jako hlavního organizátora - v případě, že se 
Historické muzeum k omluvě nepřipojí, požaduje odvolání ředitelky HM k 31.12.2005  

Mgr. Vladimír Soukop - na 13. MZM dne 14.11.2005 jsme schválili program. Nemyslí si, že 
se máme omluvit za organizaci vzpomínkových akcí.  

Mgr. Petr Šafář - myslí si, že hlavní organizátor by se měl připojit k omluvě.  

Mgr. Jana Omar – Historické muzeum ve Slavkově u Brna se připojí k omluvě.  

Ing. Jiří Tesák – navrhuje, že Historické muzeum se k omluvě připojí ve Slavkovském 
zpravodaji.  

Usnesení: 
Členové Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna se omlouvají občanům a návštěvníkům 
města Slavkova za zklamání spojené s průběhem závěrečné části sobotního programu 
Vzpomínkových a pietních akcí u příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova.  
Schváleno 12 hlasů pro, 1 hlas proti (Jaromír Seifert)      

Jaromír Seifert navrhuje, aby Zastupitelstvo města uložilo Radě města odvolat k 31.12.2005 
vedení Historického muzea ve Slavkově u Brna.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík nejprve požádal členy ZM o vyjádření k formě připojení se 
HM k omluvě.  

Mgr. Jana Omar – Vedení Historického muzea ve Slavkově u Brna se připojuje k omluvě.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík přednesl návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere prohlášení vedení Historického muzea ve 
Slavkově u Brna na vědomí.  

Jaromír Seifert navrhuje protinávrh - doplnit – HM jako hlavní organizátor. 
3 hlasy pro (Jaromír Seifert, Mgr. Petr Šafář, Radoslav Lánský), 10 hlasů se zdrželo - 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT  

Ing. Jiří Doležel - na základě usnesení mimořádného ZM určilo, kdo je odpovědný - navrhuje 
nic nedoplňovat.  

Radoslav Lánský - kdo je hlavním organizátorem je konstatování.  



Michal Boudný - pravidelný čtenář Slavkovského zpravodaje ví, kdo je hlavní organizátor.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere prohlášení vedení Historického muzea ve 
Slavkově u Brna na vědomí. 
Schváleno 1 hlasů pro, 1 hlas se zdržel (Ing. Jiří Tesák), 1 hlas proti (Jaromír Seifert) Příloha 
č. 18  

 
4.14. Slavkovská výzva  

Ing. Jiří Matyáš - doporučuje připojit se k výzvě.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna se připojuje ke Slavkovské výzvě. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 19  

4.15.   Návrh rozpočtových opatření RO č. 33-36/2005  

Jaromír Seifert navrhl hlasovat o rozpočtových opatřeních jednotlivě.  

Usnesení: 
 Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového 
opatření č.33-36/2005” bere její obsah na vědomí a  schvaluje : 
RO č. 33 – odbor životního prostředí : 
- v příjmech :  
zařazení nové položky  – dotace ze SR na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši 
105.000,- Kč  
-      ve výdajích : 
       zvýšení položky č.17  -  lesní hospodářské osnovy ve výši  105.000,- Kč 
       snížení položky č. 17 – lesní hospodářské osnovy (vl.zdroje) ve výši 45.000,- Kč 
       zvýšení položky č. 5 – sběrový dvůr ve výši 45.000,- Kč 
       snížení položky č.16 – měření prašnosti ve výši 15.000,- Kč 
       zvýšení položky č.14 – ostatní činnost místní správy ve výši 15.000,- Kč 
Schváleno jednomyslně (13) 
 RO č. 34 – SDH: 
- v příjmech :  
zařazení nové položky  – příspěvek od obce Holubice na SDH 41.000,- Kč 
- ve výdajích : 
zvýšení položky č.1 – Sbor dobrovolných hasičů ve výši 129.000,-Kč 
snížení položky – rezerva ve výši 88.000,- Kč 
Schváleno jednomyslně (13) 
RO č. 35 – čerpání revolvingového úvěru: 
- v příjmech :  
zařazení nové položky  –  revolvingový úvěr ve výši 2.243.000,- Kč  
- ve výdajích : 
zařazení nové položky  – Napoleonská expozice ve výši 2.243.000,-Kč. 
Schváleno jednomyslně (13) 
RO č. 36 – Vzpomínkové akce: 
- ve výdajích : 



snížení položky rezerva do výše 363.000,- Kč 
zvýšení položky č. 29 – Historické muzeum do výše 363.000,- Kč 
Schváleno 9 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely (Radoslav Lánský, Mgr. Petr Šafář), 2 hlasy proti 
(Ing. Jiří Tesák, Jaromír Seifert)        Příloha č. 20  

 
4.16.   Žádost o dotaci na opravu budovy Junáka z rozpočtu města Slavkov u Brna v 
roce 2006  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna ukládá Radě města rozpracovat tuto žádost a předložit 
ji s řešením na řádné jednání Zastupitelstva města. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 21  

 
4.17.   FRB  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí půjček z „Fondu obnovy“ 
nemovitostí  na území města Slavkova u Brna podle úplného znění pravidel  a to 1. kolo dnem 
2. ledna 2006 a 2. kolo dnem 3. dubna 2006.  
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 22  

 
Interpelace: 
Mgr. Věra Křivánková - informovala členy ZM o aktuální situaci ohledně chodníku na ulici 
Bezručova - chodník je nyní zasypán štěrkem a do 30.3.2006 bude předlážděn.  

5.   Diskuse:  

Jaromír Seifert - vyslovil pochvalu Junákům za vydání kalendáře.  

Mgr. Vladimír Soukop - žádá o doplnění člena Finančního výboru.  

Zdeněk Pavlík - navrhuje do FV Mgr. Jaromíra Pytelu - tento s tím souhlasí.  

5.1. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje doplnění Finančního výboru o Mgr. 
Jaromíra Pytelu. 
Schváleno jednomyslně (13)          

 
Mgr. Petr Šafář - byl přítomen na koordinační schůzce, kde bylo řečeno, že náměstí bude 
uzavřeno v době od pátku od 16.00 hodin do nedelě do 18.00 hodin. Ptá se, jak to že město 
bylo uzavřeno již v pátek od 10.00 hodin. Přestože byl zaveden systém vrácenek, i přesto byla 
páteční tržba podnikatelů na náměstí o několik desítek procent nižší.  

Mgr. Petr Kostík - uzávěra měla být pouze v horní části náměstí u kostela po křižovatku na 



ulici Husova.  

Odchod:  Mgr. Věra Křivánková - 22,24 hodin  

Ing. Jiří Tesák - přestože zde nebyla vojska, zábrana u kostela byla uzavřena ještě v neděli 
dopoledne a dále hlídka nepustila na volné parkoviště ani občany s průkazem ZTP.  

Mgr. Petr Kostík - vysvětlil - technické zázemí (pódium) a v neděli - mimořádná návštěva 
kostela.  

Příchod:  Mgr. Věra Křivánková - 22,26 hodin  

Jaromír Seifert - navrhuje do budoucna nezatarasovat „hlavní koridor“.  

Mgr. Petr Kostík - od 11.12.2005 je ve Slavkově u Brna a okolních obcích zaveden 
Integrovaný dopravní systém (IDS) - přečetl e-mail k tomuto tématu od občanky Slavkova. V 
případě, že IDS nebude do poloviny ledna 2006 fungovat jak má, do konce měsíce ledna 
dojde k první úpravě jízdních řádů. Jestliže problémy budou i nadále přetrvávat, je představa, 
že do konce března 2006 budou nové jízdní řády. Dále podáme žádost, aby především ranní 
spoje zajížděly i k poliklinice. Ke konci roku proběhně schůzka se starosty okolních obcí - 
hlavně info o IDS a LSPP.  

Mgr. Vladimír Soukop - školy podají hlášení k IDS v prvním týdnu měsíce ledna 2006.  

Jaromír Seifert - myslí si, že zavedení IDS - propojení i vlakové dopravy je krok správným 
směrem.  

Ing. Pavel Dvořák - přečetl dopis od Sdružení věřejně prospěsných služeb se sídlem ve Žďáru 
nad Sázavou - poděkování p. Radoslavu Lánskému za organizaci celorepublikového setkání 
Sdružení.  

Mgr. Petr Kostík - poděkoval p. Radoslavovi Lánskému - řediteli TSMS za reprezentaci města 
Slavkova u Brna a dále poděkoval Historickému muzeu za umožnění prohlídek zámku.  

 
Starosta města Mgr. Petr Kostík ukončil zasedání Zastupitelstva města ve 22.55 hodin.  

Slavkov u Brna  19.12.2005 
Zapsala: Simona Kovářová  

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

--------------------------------------------------                 --------------------------------------------------
                              
         Michal Boudný                                                      Mgr. Vladimír Soukop  



   

--------------------------------------------------                 -------------------------------------------------- 
                   Ing. Ivan Charvát                                                         Mgr. Petr Kostík 
                      místostarosta                                                               starosta města  

 
 


