
ZÁPIS 
z jednání XII. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 19.9.2005 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

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

 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Šafář 
   Mgr. Vladimír Soukop 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Mgr. Petr Šafář, Mgr. Vladimír Soukop) 
  
Návrhová komise: MUDr. Oldřich Pospíšil 
   Mgr. Věra Křivánková 
   Ing. Jiří Doležel 
Schváleno 9 hlasů pro, zdržely se 4 hlasy (MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Věra Křivánková, 
Ing. Jiří Doležel, Jaromír Seifert)  

Omluven: Mgr. Bohuslav Sobotka  
  
  
Pan starosta Mgr. Petr Kostík přivítal všechny přítomné na dvanáctém 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. Průběžné plnění programu rozvoje města 
3.2. Rozbory hospodaření Města Slavkova u Brna z 1. pololetí roku 2005 
3.3. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za 1. pololetí 
roku 2005 
4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
4.1. Program vzpomínkových akcí 2005 
4.2. Nová napoleonská expozice-financování 
4.3. Financování stavebních úprav bývalé správní budovy Agroklasu, Brněnská 727 
4.4. ZŠ Komenského Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy 
4.5. Oprava střech historických objektů 
4.6. Rozpočtové opatření RO č. 6-7, 10-14/2005 
4.7. Příspěvek církvím na opravy nemovitostí na území města Slavkova u Brna 
4.8. Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého 
4.9. Žádost o podporu SIS 
4.10. Zrušení OZV 6/1991, 15/1994, 40/2002 
4.11. Žádost o povolení splacení kupní ceny za pozemky formou splátek 
4.12. Prodej pozemku parc.č.111/1 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 47 m2 v 
ulici Lidická v k.ú. Slavkov u Brna 
4.13. Prodej pozemku 167 a 168 v ulici B. Němcové (Hradební) 
4.14. Návrh na směnu pozemků – p.Leitner 
4.15. Žádost Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna o prominutí části kupní ceny 
4.16. Koupě pozemků parc.č.3698/5 a 3698/6 v lokalitě Zlatá Hora v k.ú. Slavkov u Brna 
4.17. Prodej pozemku parc.č.3298 zahrada v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna 



4.18. Prodej pozemku parc.č.3592 orná půda v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna 
4.19. JSDH Vážany nad Litavou 
4.20. Dopis pana Jandory členům ZM ( s vyjádřením HM) 
4.21. Rezignace Ing. Jiřího Matyáše na předsednictví a členství ve FV ZM 
5. Interpelace členů ZM. 
6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
7. Diskuse. 
8. Návrh na usnesení, závěr.   

Starosta města Mgr. Petr Kostík navrhuje projednat po bodu č. 4.1.  Program Vzpomínkových 
akcí 2005 bod č. 4.20. Dopis pana Jandory členům ZM s vyjádřením HM a dopis pana 
Vystrčila a dále rozšířit program o bod č. 4.22. Přijetí revolvingového úvěru.  

Pan Radoslav Lánský navrhuje uctít minutou ticha památku Oldřicha Klobase. Zastupitelstvo 
města uctilo minutou ticha památku pana Oldřicha Klobase.  

Ing. Jiří Matyáš navrhuje opravit název zprávy bod č. 4.6. Návrh rozpočtového opatření RO č. 
6-7, 10-14/2005.  

Příchod:  Jaromír Seifert – 17,10 hodin  

Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Jaromír Seifert)   Příloha č. 2  

 
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: 
4.14., 4.18., 4.21. z VII. řádného zasedání ZM – 21.6.2004 
4.8.  z IX. řádného zasedání ZM – 20.12.2004 
4.7., 4.13., 4.19., 4.21., 4.25., 4.26. z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005 
3.5., 3.7., 3.8., 3.9.1., 3.9.2., 3.11.3. z 9. mimořádného zasedání ZM – 18.5.2005 
2.1.2., 2.2.2. z 10. mimořádného zasedání ZM – 6.6.2005 
3.1.2., 4.4., 4.5., 4.13., 4.14.1., 4.14.2. z XI. řádného zasedání ZM – 20.6.2005 
2.4., 3.1.2. z 11. mimořádného zasedání ZM – 8.8.2005 
• vypouští ze sledování: 
4.31. z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005 
3.13.1. z 9. mimořádného zasedání ZM – 18.5.2005 
• vzít na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 3  

 
Ad 3)   Hlavní zprávy:  

3.1. Průběžné plnění programu rozvoje města  

Pan Jaromír Seifert nedoporučuje prodat pozemek p.č. 3594/1 a navrhuje zřídit retenční 
nádrže na zachycení přívalových vod z pozemků pod Urbanem (hrozí zatopení ulic Tyršova, 



Sušilova až na Palackého náměstí).  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – toto má na starosti VaK Vyškov, a.s. – projekt GENEREL 
řeší kanalizaci a odvodnění srážkových vod - musí se nechat zpracovat projektová 
dokumentace.  

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění 
programu rozvoje města v roce 2005 na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 4 
          
        

3.2. Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za ½ roku  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření 
Města Slavkova u Brna za 1/2 roku 2005“ bere její obsah na vědomí a schvaluje rozbory 
hospodaření města za 1/2  roku  2005. 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jiří Tesák, Jaromír Seifert)                       
Příloha č. 5                                                                           

   

3.3. Návrh rozborů hospodaření příspěvkových organizací města za ½ roku 2005  

Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18,09 hodin 
Příchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18,11 hodin 
Odchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 18,14 hodin 
Příchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 18,16 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna po projednání zprávy „Rozbor hospodaření 
příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za 1. pololetí roku 2005“ bere její obsah na 
vědomí a schvaluje rozbory hospodaření PO za 1.pololetí roku 2005. 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Tesák), 1 hlas proti (Jaromír Seifert)   
Příloha č. 6                                                                           

 
Odchod:  Ing. Ivan Charvát – 18,20 hodin 
Příchod:  Ing. Ivan Charvát – 18,22 hodin 
             
    
                       
4.1. Návrh programu Vzpomínkových akcí ve Slavkově u Brna u příležitosti 200. výročí 
bitvy u Slavkova (2.-4.12.2005)  

Usnesení: 



Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere předloženou zprávu na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13)                                 Příloha č. 7  

   

4.2. Informace o změně umístění „dómu“ – virtuálního ztvárn ění bitvy u Slavkova  

Odchod:  Mgr. Petr Kostík – 18,52 hodin 
Příchod:  Mgr. Petr Kostík – 18,58 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zprávy bere její obsah na vědomí a mění své usnesení k 
bodu 4.14.4 z XI. zasedání dne 20.6.2005 tak, že poslední věta zní: 
V případě, že se nepodaří uvedené náklady či jejich část pokrýt z dotačních zdrojů či 
sponzorských darů, zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit financování nezbytné výše 
nepokrytých nákladů na realizaci uvedeného díla jiným vhodným způsobem, např. úvěrem, 
(popř. dodavatelským úvěrem, forfaitingem, revolvingem apod.), přitom s přijetím případného 
úvěru (nebo uzavřením jiného bankovního obchodu) na tento účel zastupitelstvo města 
souhlasí a zmocňuje pro tento případ radu dojednáním podmínek a schválením smlouvy. 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Tesák), 1 hlas proti (Jaromír Seifert)   
Příloha č. 8  

                                                                          
4.3. Financování stavebních úprav bývalé správní budovy Agroklasu, Brněnská čp. 727  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Financování stavebních úprav 
bývalé správní budovy Agroklasu, Brněnská čp.727“ bere její obsah na vědomí a schvaluje 
financování stavebních úprav bývalé správní budovy Agroklasu, Brněnská č.p. 727 variantou 
č. 1 z prodeje zvláštní školy na ulici  Tyršova č.p.500 a zálohou ve výši 600.000,- Kč z 
prostředků podnikatelské činnosti města se zapracováním do nákladů podnikatelské činnosti 
města v roce 2006. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 9                  

 
Starosta města Mgr. Petr Kostík vyhlásil přestávku v době od 19,32 do 19,45 hodin. 
        
               
4.4.  ZŠ Komenského Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna: 
1. Bere tuto zprávu na vědomí. 
2. Souhlasí se zadáním prací spojených s opravou krovu a střechy severovýchodní části 
objektu ZŠ Komenského Slavkov u Brna v rozsahu 750.000,- Kč firmě Pavel Čáslava-
Čáslava-Stav, Masarykova 31, Brno se splatností do 30.6.2006. 
3. Souhlasí se zařazením částky 750.000,- Kč potřebné pro opravu krovu a střechy  
severovýchodní části objektu ZŠ Komenského Slavkov u Brna do návrhu rozpočtu na rok 
2006. 



Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 10  

 
4.5.  Oprava střech historických objektů  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 11  

 
4.6.   Návrh rozpočtového opatření RO č. 6-7, 10-14/2005  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového 
opatření č. 6-7, č.10-14/2005“ bere její obsah na vědomí a  schvaluje:  

 
RO č.6 - dotace KÚ JMK pro Historické muzeum: 
- v  příjmech: 
       zařazení nové položky  – přijatá dotace z rozpočtu KÚ JMK v částce 200.000,- Kč 
       ve výdajích : 
- zařazení nové položky – Historické muzeum ve výši 200.000,- Kč 
 RO č. 7 – ,,Výchovně rekreační tábor pro děti“ 
- v  příjmech: 
       zařazení nové položky - přijatá dotace z rozpočtu KÚ JMK v částce 18.000,- Kč  
- ve výdajích : 
       zařazení nové položky – ,,Výchovně rekreační tábor pro děti“ ve výši 18.000,- Kč 
 RO č.10 - 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. 11 – Prořez a dosadba stromů v zámecké zahradě  
- v příjmech :  
snížení položky č.39 – dotace ze SFŽP o částku 909.000,- Kč 
- ve výdajích : 
snížení položky č.13 - prořez a dosadba stromů v zámecké zahradě o 909.000,-Kč (dotace) 
zvýšení položky č.13 - prořez a dosadba stromů v zámecké zahradě o 14.000,-Kč (vlastní 
zdroje) 
snížení položky č.14 - ostatní činnost místní správy odboru ŽP o 14.000,- Kč 
RO č.12 – Židovská expozice 
- ve výdajích : 
zvýšení položky č.69 – Židovská expozice o 150.000,-Kč. 
snížení položky č. 9 – spoluúčast k MPZ o 150.000,- Kč. 
RO č. 13 – 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. 14 – Evidence zemědělských podnikatelů: 
-  v příjmech: 
 zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29433 v částce 9.600,- Kč  
-  ve výdajích:  
        zařazení nové položky evidence zemědělských podnikatelů pod UZ 29433 na 
příslušných  
        položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 9.600,-Kč. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Jaromír Seifert)                        Příloha č. 12 
            
                                                                  
4.7. Žádosti církví na opravy nemovitostí na území města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna se rozhodlo nepřispět na opravu církevních objektů 
na území města žadatelům z rozpočtu města 2005 s ohledem na neplnění příjmové stránky 
rozpočtu města. 
Schváleno 8 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Michal Boudný, Mgr. Vladimír Soukop), 3 hlasy 
proti (MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. Jiří Tesák, Jaromír Seifert)           Příloha č. 13              
4.8.   Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvaluje zařadit částku 80.000,-Kč  potřebnou pro 
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého do návrhu  rozpočtu na rok 2006. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 14  

 
4.9.   Žádost o poskytnutí finanční podpory pro Slavkovskou iniciativu smíření  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna neschvaluje příspěvek na Slavkovskou iniciativu 
smíření (SIS) z rozpočtu města 2005 s ohledem na neplnění příjmové stránky rozpočtu města. 
Schváleno 9 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Michal Boudný, Mgr. Vladimír Soukop), 2 hlasy 
proti (Ing. Jiří Tesák, Jaromír Seifert)               Příloha č. 15  

 
4.10.  Zrušení OZV 6/1991, 15/1994, 40/2002  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku o zrušení některých obecně 
závazných vyhlášek města, v předloženém znění. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 16  

   



4.11.   Žádost o povolení zaplacení kupní ceny za pozemky formou splátek  

Pan Radoslav Lánský navrhuje protinávrh – schválit variantu C. 
Ing. Jiří Matyáš navrhuje schválit usnesení v předloženém znění. 
Mgr. Vladimír Soukop navrhuje schválit usnesení s dopracováním dovětku. 
Návrhová komise spolu s právníkem města zpracovala nový návrh usnesení, který byl 
hlasován:  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na prodej pozemků manželům Podzimkovým, Topolová 1343, Slavkov u Brna v 
intencích  usnesení 9.MZM k bodu č.3.4 dle jejich výběru buď s termínem úhrady kupní ceny 
a poplatků souvisejících s převodem nemovitostí do 30.9.2006 jako podmínkou pro realizaci 
vlastní kupní smlouvy s tím, že kupní cena  pro tento případ činí 53 055,-Kč, nebo s termínem 
úhrady kupní ceny a poplatků souvisejících s převodem nemovitostí do 30.9.2007 jako 
podmínkou pro realizaci vlastní kupní smlouvy s tím, že kupní cena  pro tento případ činí 57 
406,-Kč. Nebude-li ve sjednané lhůtě kupní cena uhrazena,  smlouva o budoucí kupní 
smlouvě zanikne. 
2. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na prodej pozemků panu Antonínu Pelkovi, Topolová 1342, Slavkov u Brna v 
intencích usnesení 9.MZM k bodu č.3.4 dle jeho výběru buď s  termínem úhrady kupní ceny a 
poplatků souvisejících s převodem nemovitostí do 30.9.2006 jako podmínkou pro realizaci 
vlastní kupní smlouvy s tím, že kupní cena pro tento případ činí 90 818,-Kč, nebo termínem 
úhrady kupní ceny a poplatků souvisejících s převodem nemovitostí do 30.9.2007 jako 
podmínkou pro realizaci vlastní kupní smlouvy s tím, že kupní cena pro tento případ činí 
98.265,-Kč. Nebude-li ve sjednané lhůtě kupní cena uhrazena,  smlouva o budoucí kupní 
smlouvě zanikne. 
3. Souhlasem podle odstavců 1. a 2. není dotčena možnost uzavření kupních smluv podle 
usnesení k bodu č.3.4. z 9. MZM ze dne 18.5.2005. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 17 
4.12. Prodej pozemku parc.č.111/1 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 47 
m2 v ulici Lidická v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji pozemku parc.č.111/1 
zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 47 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z majetku 
Města Slavkov u Brna do vlastnictví pana Ivo Tesaře, Komenského nám.333, Slavkov u Brna. 
Kupní cenu ve výši 1.000,-Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (500,-Kč kolek za podání 
návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. Kupní cena bude 
převedena do Fondu pro výkupy pozemků. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 18  

 
4.13.   Prodej pozemku 167 a 168 v ulici B. Němcové (Hradební)  

Ing. Jiří Kučera přednesl protinávrh: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna: 
1) odkládá projednání materiálu k bodu 4.13. na příští řádné zasedání ZM s tím, že ukládá 
radě města doplnit zprávu o konkrétní návrh využití parcel č. 167 a 168 v ulici B. Němcové a 
ulici Hradební. 



2) ukládá provést do poloviny října 2005 zabezpečení hradební zdi proti padání uvolněných 
kamenů a to umístěním ochranného pletiva. 
3) ukládá zaměnit nejpozději do poloviny října 2005 dřevěné seschlé podpěry za kovové a tím 
zabránit možnému zborcení. 
4) ukládá zajistit opravu narušené tepelně-izolační vrstvy při demolici domu na pozemku č. 
166 na východní stěně rodinného domu č. 289 a to nejpozději do konce října 2005.  

Pan Radoslav Lánský přednesl protinávrh: navrhuje vyhovět žadateli – prodat pozemky 
parc.č. 167 a 168 v ul. B. Němcové.  

Zastupitelstvo města nejprve hlasovalo o protinávrhu pana Radoslava Lánského:  
4 hlasy pro (Radoslav Lánský, Mgr. Petr Šafář, Michal Boudný, Ing. Jiří Tesák), 4 hlasy se 
zdržely (MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří 
Kučera), 5 hlasů proti – Zastupitelstvo města nepřijalo protinávrh pana Radoslava Lánského  

Dále zastupitelstvo města hlasovalo o protinávrhu Ing. Jiřího Kučery, předneseném v úvodu 
projednávání tohoto bodu:  

Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna: 
1) odkládá projednání materiálu k bodu 4.13. na příští řádné zasedání ZM s tím, že ukládá 
radě města doplnit zprávu o konkrétní návrh využití parcel č. 167 a 168 v ulici B. Němcové a 
ulici Hradební. 
2) ukládá provést do poloviny října 2005 zabezpečení hradební zdi proti padání uvolněných 
kamenů a to umístěním ochranného pletiva. 
3) ukládá zaměnit nejpozději do poloviny října 2005 dřevěné seschlé podpěry za kovové a tím 
zabránit možnému zborcení. 
4) ukládá zajistit opravu narušené tepelně-izolační vrstvy při demolici domu na pozemku č. 
166 na východní stěně rodinného domu č. 289 a to nejpozději do konce října 2005. 
Schváleno 9 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Ing. Jiří Tesák, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík), 
1 hlas proti (Jaromír Seifert)  

 
V diskuzi zastupitelů a po vyjádření zaměstnanců úřadu se ukázalo, že usnesení v této podobě 
nebylo možné schválit.  

Mgr. Petr Kostík poznamenal k návrhu  usnesení Ing. Jiřího Kučery v bodě č. 4 – IZOLACE – 
zajistit opravu je povinen majitel.  

Ing. Jiří Matyáš navrhuje revokovat usnesení a navrhuje ponechat pouze bod č. 1 – 
ODLOŽENÍ. 
Zastupitelstvo města revokovalo usnesení schválené dle návrhu Ing. Jiřího Kučery a schválilo 
je opuze v části 1 tohoto bodu:  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna odkládá projednání materiálu k bodu 4.13. na příští 
řádné zasedání ZM s tím, že ukládá radě města doplnit zprávu o konkrétní návrh využití 
parcel č. 167 a 168 v ulici B. Němcové a ulici Hradební. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 19  

 



4.14.   Návrh na směnu pozemků – p.Leitner  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nedává souhlas ke směně pozemků parc.č. 3594/1; 
parc.č.3750/37; parc.č. 3750/36 nebo parc.č.1423 PK  vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve 
vlastnictví města za pozemky parc.č.3567 a 3568 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví  Slavoje 
a Vladimíry Leitnerových, Polní 1198, Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 20  

   

4.15.   Žádost Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna o prominutí části kupní ceny  

Pan Jaromír Seifert přednesl protinávrh: navrhuje dát souhlas s prominutím části 
kupní ceny.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas s prominutím části kupní ceny  ve výši 
50.662,50 Kč při prodeji pozemků parc.č.345/1 a 346/7 v k.ú. Slavkov u Brna Mysliveckému 
sdružení Slavkov u Brna. 
Schváleno 9 hlasů pro, 3 hlasy se zdržely (Mgr. Petr Kostík, Ing. Ivan Charvát, Ing. Jiří 
Doležel), 1 hlas proti (Ing. Jiří Matyáš)        Příloha č. 21  

Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 20,59 hodin  

4.16.  Koupě pozemků parc.č.3698/5 a 3698/6 v lokalitě Zlatá Hora v k.ú. Slavkov u 
Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna:  
1. dát souhlas ke koupi pozemku parc.č.3698/6 orná půda o výměře 2070 m2 v k.ú. Slavkovu 
Brna z vlastnictví pana Bohumíra Možného, Zlatá Hora 1372, Slavkov u Brna do vlastnictví 
města za kupní cenu  9,12 Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí město. Na úhradu 
kupní ceny budou použity prostředky z Fondu pro výkupy pozemků. 
2. dát souhlas ke koupi pozemku parc.č.3698/5 orná půda o výměře 1566 m2 v k.ú. Slavkov u 
Brna z vlastnictví paní Josefky Lohnické, Špitálská 791, Slavkov u Brna do vlastnictví města 
za kupní cenu  9,12 Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí město. Na úhradu kupní ceny 
budou použity prostředky z Fondu pro výkupy pozemků. 
Schváleno 9 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely (Ing. Jiří Tesák, Jaromír Seifert), 1 hlas proti (Ing. 
Jiří Matyáš)          Příloha č. 22  

Příchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 21,02 hodin  

4.17.  Prodej pozemku parc.č.3298 zahrada v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji  pozemku parc.č.3298 
zahrada o výměře 663 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna  z majetku města do 
vlastnictví pana Pavla Pospíšila, bytem Nádražní 37/7, Žďár nad Sázavou 6, 591 01. Kupní 
cena ve výši 13.260,-Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s 



převodem (500,- Kč kolek za podání návrhu na vklad) uhradí kupující. Kupní cena bude 
převedena do Fondu pro výkupy pozemků. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 23  

 
4.18. Prodej pozemku parc.č.3592 orná půda v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nedává souhlas k prodeji  pozemku parc.č.3592 orná 
půda v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna. 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Michal Boudný, Mgr. Petr Šafář)  Příloha č. 24  

 
4.19. Zřízení společné jednotky sboru dobrovolných hasičů s obcí Vážany nad Litavou  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předložené smlouvy o zřízení společné požární 
jednotky s obcí Vážany nad Litavou. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 25  

 
4.20. Dopis pana Jandory členům ZM s vyjádřením HM  

Příchod:  Zdeněk Pavlík – 21,10 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna projednalo dopis pana Jandory, vyjádření HM k 
dopisu pana Jandory a dopis pana Vystrčila. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 26  

4.21. Rezignace Ing. Jiřího Matyáše na předsednictví a členství ve FV ZM  

Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna odvolává na vlastní žádost Ing. Jiřího Matyáše z 
funkce předsedy a člena Finančního výboru ZM a za dlouholetou spolupráci mu vyslovuje 
poděkování. 
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš) 
2) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna jmenuje Mgr. Vladimíra Soukopa předsedou 
Finančního výboru ZM. 
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Vladimír Soukop)  

4.22. Přijetí revolvingového úvěru   

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje přijetí 
revolvingového úvěru do výše 2.500.000,- Kč od Komerční banky a.s., se splatností do 12. 
měsíců. Úvěr bude bez zajištění. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jiří Tesák, Jaromír Seifert)  Příloha č. 18 
5.   Diskuse:  



Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval členy ZM o dopisu od pana Milana Floriana – TJ 
Sokol, ve kterém děkuje pracovnicím Domu dětí a mládeže ve Slavkově u Brna za pomoc při 
pořádání akce Běh Terryho Foxe 2005. Starosta města Mgr. Petr Kostík tímto děkuje všem, 
kteří se této akce zúčastnili.  

 
Starosta města Mgr. Petr Kostík ukončil zasedání Zastupitelstva města ve 21.41 hodin.  

Slavkov u Brna  19.9.2005 
Zapsala: Simona Kovářová  

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

--------------------------------------------------                 --------------------------------------------------
                              
                   Mgr. Petr Šafář                                                        Mgr. Vladimír Soukop  

   

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

 
 


