
ZÁPIS 
z jednání 11. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 8.8.2005 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: Ing. Jiří Kučera, Radoslav Lánský  
Schváleno 10 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely (Ing. Jiří Kučera, Radoslav Lánský)  

Návrhová komise: Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří Tesák, Ing. Jiří Doležel   
Schváleno jednomyslně (12) 
  
Omluven:   Mgr. Bohuslav Sobotka 
  Mgr. Petr Šafář 
  Mgr. Vladimír Soukop  

 Pan starosta Mgr. Petr Kostík přivítal všechny přítomné na jedenáctém mimořádném 
zasedání zastupitelstva města.  

Program dnešního jednání: 
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 
2. Hlavní zprávy: 
2.1. Žádost o poskytnutí půjčky z fondu obnovy pro opravu fasády objektů č.p. 89 a č.p. 123 
na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna 
2.2. Rekonstrukce kotelny ZŠ Tyršova 
2.3. Objekt Brněnská č.p. 727 (bývalá budova Agroklas) - informace 
2.4. Směna pozemků s p. Skřivánkem – prodloužení komunikace Jiráskova 
3. Diskuse. 
4. Návrh na usnesení, závěr.  
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 2  

   

2.1.   Žádost o poskytnutí půjčky z fondu obnovy pro opravu fasády objektů č.p. 89 a 
č.p. 123 na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna  

MUDr. Oldřich Pospíšil – jak je to dlouho, co se tyto fasády opravovaly?  

Ing. Jiří Černý – jedenáct let.  

MUDr. Oldřich Pospíšil – kolik korun by stála oprava fasády celého Panského domu?  

Ing. Jiří Černý – vše je uvedeno ve zprávě.  

Pan Jaromír Seifert – generální rekonstrukce Panského domu nás finančně vyčerpá. Navrhuje 
provést kvalitní izolaci.  

Ing. Jiří Černý – dle názoru NPÚ není vhodné u těchto nemovitostí provádět izolaci 
podřezáním základů a vysvětlil důvody.  



 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje:  
a)záměr opravy fasád budov č.p. 89 a č.p.123 na Palackého náměstí dle předloženého návrhu 
b)financování oprav půjčkou z Fondu obnovy dle navrženého rozpočtového opatření č.9 
RO č. 9– oprava fasád budov na Palackého nám č.89 a č.123 
- v příjmech: 
zařazení nové položky – převod z Fondu obnovy ve výši 750.000,- Kč 
- ve výdajích : 
zařazení nové položky – oprava fasád budov č.p.89 a č.p.123 na Palackého nám. ve výši 
750.000,- Kč 
c) splácení půjčky do Fondu obnovy po dobu tří let zapracováním splátek do rozpočtů v letech 
2006 až 2008 ve výši 250.000,- Kč ročně 
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se dva hlasy (Ing. Jiří Tesák, Jaromír Seifert)  Příloha č. 3  

 
2.2.   Rekonstrukce kotelny ZŠ Tyršova  

Ing. Jiří Doležel – doplnil zprávu. Potřeba výměny je signalizována již delší dobu. Po 
zapojení nových kotlů bude úspora minimálně dvacet procent a náklady se rychle vrátí.  

Pan Jaromír Seifert zdůraznil velké ohrožení bezpečnosti veřejnosti a ptá se, kdy byl kotel 
spuštěn do provozu.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – v roce 1992.  

Ing. Jiří Doležel – vysoké vytížení kotle se odráží na stavu průduchů a dále vysvětlil budoucí 
provoz kotle.  

Pan Jaromír Seifert – v roce 1998 byly v mateřské školce obdobné problémy a nemá důvěru v 
lidi, kteří toto dělali.  

Ing. Jiří Doležel – nebyl u montáže ani jednoho kotle a zdůraznil, že se jedná o zcela novou 
generaci kotlů.  

Mgr. Petr Kostík – vysvětlil důvody rychlého opotřebení vytápěcího zařízení.  

MUDr. Oldřich Pospíšil – musí se to opravit.  

Ing. Jiří Kučera – životnost koncových částí závisí na správném seřízení spalování a ne na 
tom, kdo to montoval.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr rekonstrukce kotelny v ZŠ Tyršova  a schvaluje RO č.8 
– kotelna ZŠ Tyršova v následujícím znění :  
RO č. 8 – kotelna ZŠ Tyršova 
- ve výdajích :  
snížení položky č.79 – TDI ZŠ Tyršova o částku 200.000,- Kč 
snížení položky č.43 – tvorba fondu BTH o částku 690.000,- Kč  
- ve výdajích : 



zařazení nové položky – kotelna ZŠ Tyršova o částku 890.000,-Kč 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 4  

 
2.3. Návrh na realizaci nového bezbariérového vstupu do budovy č.p. 727 na Koláčkově 
náměstí (bývalá budova Agroklasu, a.s.)  

Odchod:  Mgr. Petr Kostík – 18,35 hodin 
Příchod:  Mgr. Petr Kostík – 18,37 hodin 
Pan Michal Boudný – co Město zamýšlí s prostory po Úřadu práce – co tam bude?  

Ing. Ivan Charvát – to závisí na rozhodnutí ZM – možná tu bude Česká pojišťovna. Dále se ke 
konci roku se vystěhuje firma Bond Marketing - o tyto prostory projevil zájem Finanční úřad.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po pojednání zprávy Návrh na realizaci nového 
bezbariérového vstupu do budovy č.p. 727 na Koláčkově náměstí (bývalá budova Agroklasu, 
a.s.) bere její obsah na vědomí a schvaluje: 
1) realizaci nového bezbariérového vstupu do budovy čp. 727 v ul. Brněnská ze strany 
Koláčkova náměstí. 
2) Použití části finančních zdrojů získaných prodejem budovy čp. 500 v ulici Tyršova na 
úhradu nutných nákladů souvisejících s realizací stavebních prací dle bodu 1) tohoto usnesení, 
max. však do výše 700.000,- Kč. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 5  

 
2.4.   Směna pozemků s p. Skřivánkem – prodloužení komunikace Jiráskova  

Starosta města Mgr. Petr Kostík  uvedl zprávu a přivítal na zasedání ZM Ing. Iva Skřivánka.  

Ing. Ivo Skřivánek – oplocení chtěl umístit na horní stranu svahu. Po jednání a následné 
dohodě s panem Žemlou oplocení posunul. Toto proběhlo na základě ohlášky na Stavebním 
úřadě.  

Pan Jaromír Seifert – technická otázka – došlo k prokopání poldru?  

Starosta města Mgr. Petr Kostík  – ne, ten se nachází o kus dál.  

Usnesení: 
 Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí směnné 
a kupní smlouvě s manželi Skřivánkovými v předloženém znění. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 6  

3. Diskuse  

Mgr. Jana Omar podala na úvod pár informací k Napoleonským dnům. Předala členům ZM 
pozvánky na sobotní raut v Historickém sále. Díky sponzorům deníku Rovnost a rádia Petrov 
je finančně zajištěná celá akce.  



Starosta města Mgr. Petr Kostík – je v tom i příspěvek od Černé Hory?  

Mgr. Jana Omar – ne, jednáme s nimi. Na Historické muzeum volají lidé a pochvalují si 
pestrost programu. Záměrem soutěže je zvýšit příslušnost ke Slavkovu. Hlavní cenou je 
vyhlídkový let balonem. Celou akci zahájí ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka 
pravděpodobně výstřelem z děla. Dále vyjmenovala sponzory, kterými jsou deníky Mladá 
Fronta dnes, Blesk, Prager Zeitung, rádia Kiss Český rozhlas, AZ radio, Proglas, Petrov aj. 
Chceme se teď orientovat na rakouskou a ruskou klientelu a také se zaměřit na cestovní 
agentury a školy. Předpokládáme, že procentuální vzestup se projeví na konci tohoto nebo 
začátkem příštího roku. Také došlo k nárustu pronájmů prostor zámku. Oslovili jsme přes 
osmdesát firem, ale prozatím se jich s omluvou ozvalo pouze šest. S tímto nejsme spokojeni. 
Nabídku obohatíme o golf, beachvolejbal aj. Mgr. Petr Lukas vás seznámí s novým 
prohlídkovým okruhem.  

Mgr. Petr Lukas – naším záměrem je zpřístupnit podzemí - dříve to bylo maximálně dvakrát 
do roka a hlavně pro děti (strašení a kostýmy). Podzemí má dvě podlaží. Chceme zpřístupnit 
hlavně to horní a umístit do těchto prostor expozici, ve které veřejnosti představíme nejen 
významné osobnosti Slavkova, ale i osoby z běžného života např. církevní hodnostáři, 
řemeslníci, ponocný atd. Cílovou skupinou jsou školy. Dále chceme v expozici postihnout i 
vojenské události. Zájem na zpřístupnění těchto prostor má i Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, který nám ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem zdarma poskytne 
odvlhčovače, čímž se značně  rozšíří naše možnosti k umístění výstav.  

Mgr. Jana Omar – na sobotu 3.12.2005 je zámek z velké části zablokován pro Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. Volný bude pouze park a nádvoří. Vše nasvědčuje tomu, že se 
„podzemí“ podaří finančně pokrýt ze sponzorských darů.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík  – aktivity zámku o tomto víkendu jsou detailně popsány ve 
Slavkovském zpravodaji. Po celou dobu konání slavností je zajištěna hlídka od hlídací 
agentury Jin Long – bude podávat informace i o uzavírce města. Dále informoval o 
souběžných akcích ve městě – Mistrovství republiky v beachvolejbalu - ženy a mezinárodní 
výstava vín GRAND PRIX AUSTERLITZ 2005 ve Společenském domě Bonaparte.  

Ing. Jiří Tesák – v programu jej zaujaly ledové sochy. Když nebude vhodné počasí, tak 
nebudou?  

Starosta města Mgr. Petr Kostík  – navrhuje nejprve uzavřít program letních slavností.  

Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 19,25 hodin 
Příchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 19,27 hodin  

Ing. Jiří Matyáš – pozvánka platí pro dvě osoby?  

Mgr. Jana Omar – ano.  

Ing. Jiří Matyáš – dotaz na ředitelku HM - jak se vyvíjí návštěvnost?  

Mgr. Jana Omar předala slovo Mgr. Petru Lukasovi.  

Mgr. Petr Lukas uvedl hodnoty za jednotlivé měsíce. Na údajích je vidět, že Napoleonská 



expozice opravdu chybí, jinak návštěvnost vykazuje stagnaci.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík přečetl usnesení z XXVI. mimořádné schůze RM a vysvětlil 
jednotlivé body. Potvrdil záměr rezignovat na funkci předsedy Mohyly Míru Austerlitz o.p.s. 
Dne 1.9.2005 proběhne volba nové správní a dozorčí rady.  

Ing. Jiří Doležel – se ptá ředitelky HM, zda je zakomponovanost vojáků do programu 
ohrožena.  

Mgr. Jana Omar – vojáky zajišťujeme prostřednictvím agentury CENS. Program není založen 
na vojácích – letos jich bude přítomno minimálně sto.  

Pan Zdeněk Pavlík – dostal otázku od novinářů – které Napoleonské slavnosti jsou ty pravé.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík vysvětlil dva pohledy.  

Pan Zdeněk Pavlík si myslí, že zimní slavnosti by mohlo Město Slavkov u Brna nebo 
Historické muzeum pořádat samo a nevázat se na Mohylu Míru Austerlitz, o.p.s.  

Pan Radoslav Lánský navrhuje ujednotit program Napoleonských slavností, aby se 
neopakovala situace z loňského roku. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík  – programy nebyly na jednom programu a Město ani tuto 
možnost nemělo. Dále si myslí, že Město chce mít vojáky ve Slavkově a to znamená ubytovat 
je zde – prostory na to máme. 
Odchod:  Ing. Jiří Matyáš – 20,18 hodin 
Příchod:  Ing. Jiří Matyáš – 20,20 hodin  

Mgr. Jana Omar požaduje od Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna pověření k jednání na 
přípravu Napoleonských dnů.  

Pan Zdeněk Pavlík podal protinávrh – požaduje usnesení doplnit o návrh rozpočtu a 
financování Vzpomínkových akcí.  

3.1.   Pověření pro Historické muzeum ve Slavkově u Brna - Vzpomínkové akce ke 200. 
výročí Bitvy u Slavkova u Brna  

Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna pověřuje Historické muzeum ve Slavkově u Brna 
přípravou organizace Vzpomínkových akcí ke 200. výročí Bitvy u Slavkova u Brna ve dnech 
2.-4.12.2005 a současně pověřuje Historické muzeum ve Slavkově u Brna k výhradnímu 
jednání s partnery podílejícími se na organizaci a financování této akce. 
2) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna ukládá Historickému muzeu ve Slavkově u Brna 
zpracovat návrh programu Vzpomínkových akcí včetně návrhu rozpočtu a financování 
uvedené akce a předložit jej Radě města dne 22.8.2005. Rada města po projednání předá 
Zastupitelstvu města k projednání tento materiál dne 19.9.2005. 
Schváleno jednomyslně (12)  

 
Starosta města Mgr. Petr Kostík – informoval o účasti zástupce SLAFPARKu na jednání 
Rady města. V pátek byl opět hluk. Starosta města se ptá členů Zastupitelstva města na další 



postup jednání.  

Ing. Jiří Kučera – ano, pátek byl hlučnější. Navrhuje znovu pozvat zástupce a domluvit jim, 
aby např. kolem 24. hodiny ztlumili hudbu aj., ale zároveň upozorňuje, že se dodržování musí 
kontrolovat.  

Pan Michal Boudný – je třeba měřit všem stejným metrem.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík  – řešením by byla Městská policie, ale tu si nemůžeme zatím 
dovolit. Alespoň částečně zde dohled vykonává hlídací agentura Jin Long, se kterou každé 
pondělí konzultujeme výsledky. Dále upozornil, že po celý víkend slouží pouze dva policisté.  

Mgr. Věra Křivánková – jak z naší strany probíhá kontrola nalévání alkoholu mladistvým? V 
loňském roce toto bylo výborně zajištěno a dodržováno.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – v květnu byla ve spolupráci s Policií ČR a za asistence naší 
sociální pracovnice provedena namátková kontrola v Nonstopu, ve Victorii aj.  

Mgr. Věra Křivánková – jedná se mi vyloženě o letní měsíce.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – tuto akci můžeme zopakovat.  

Pan Zdeněk Pavlík – upozorňuje, že od značky „Slavkov u Brna“ až po Střelnici již není ani 
jedna značka.  

Pan Radoslav Lánský – potvrdil. Myslí si, že jsou to jedni a ti samí. Tento problém by vyřešil 
kamerový systém nebo alespoň makety kamer. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík – je tu reálná možnost získat kamery s napojení na pult ve 
Šlapanicích.  

Ing. Jiří Kučera – při posledních moto závodech nebyly ze strany organizátorů dodrženy 
podmínky pro pořádání. Nejde mi o to je zakázat. Ptá se, kdo závody na městské úřadě 
povoluje a navrhuje stanovit podmínky  a tyto kontrolovat.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík  – vloni závody pořádal pan Kuneš – vše bylo v pořádku. 
Letos to byla firma CAC, ale po zkušenostech s nimi jim toto již nepovolíme. Ptá se, zda má 
smysl závody povolovat?  

Pan Jaromír Seifert – je třeba se zamyslet nad tím, co je pro Město přínosem.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – od prosince tohoto roku bude Město Slavkov u Brna 
zařazeno do integrovaného dopravního systému – upozornil na webové stránky. Ve čtvrtek 
29.9.2005 v 19,00 hodin proběhne v kině Jas beseda na toto téma.  

Pan Jaromír Seifert – uvažuje se o poskytnutí příspěvků církvím?  

Starosta města Mgr. Petr Kostík  – dnes pan děkan Mgr. Vavro přinesl žádost, protože dostal 
dotaci z Kraje ve výši 1 mil. Kč a potřebuje ještě 750 tis. Kč – má jen 250 tis. Kč.  

Ing. Jiří Matyáš – rozpočet je přepjatý a stále chodí žádosti o dary, příspěvky, umoření 



nájemného atd.  

Mgr. Věra Křivánková – nájemní smlouva na byt po panu Mikulíkovi, kde vázl dluh přes 320 
tisíc korun, je uzavřena na dobu určitou?  

Ing. Pavel Dvořák – ano, na jeden rok.  

Ing. Jiří Matyáš – je stále pevně rozhodnutý rezignovat na své předsednictví i členství ve 
finančním výboru.  Navrhuje, aby se členem Finančního výboru stal pan Michal Boudný, 
případně může zvážit i předsednictví.  

Pan Jaromír Seifert – informoval o možnosti získat od pana Doubka hradební kámen na 
opravu zámecké hradební zdi - protihodnotou požaduje stavební kámen.  

Pan Radoslav Lánský – pan Doubek také slíbil, že zřídí dočasné kotce pro psy na dobu určitou 
(po dobu karantény) za poplatek 50 Kč/den/pes.  

 
Starosta města Mgr. Petr Kostík ukončil zasedání zastupitelstva města ve 21.37 hodin.  

Slavkov u Brna  8.8.2005 
Zapsala: Simona Kovářová  

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

   

--------------------------------------------------                 --------------------------------------------------
                              
                Radoslav Lánský                                                           Ing. Jiří Kučera  

   

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

 
 


