
ZÁPIS 
z jednání XI. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 20.6.2005 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

Přítomni:  dle prezenční listiny  (10) členů  ZM     Příloha č. 1  

Ověřovatelé zápisu: Jaromír Seifert 
   Michal Boudný 
Schváleno jednomyslně (9) 
  
Návrhová komise: MUDr. Oldřich Pospíšil 
   Mgr. Věra Křivánková 
   Ing. Jiří Doležel 
Schváleno jednomyslně (9)  

Omluveni: Mgr. Bohuslav Sobotka , Zdeněk Pavlík, Radoslav Lánský, Mgr. Petr Šafář,    
Ing. Jiří Kučera 
   
Pan starosta Mgr. Petr Kostík přivítal všechny přítomné na jedenáctém řádném zasedání 
zastupitelstva města.  

Program dnešního jednání: 
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 
1.1.   Vyslovení zániku mandátu 
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZM. 
3. Hlavní zprávy: 
3.1. Rozbory hospodaření Města Slavkova u Brna za 1.Q.2005 
4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
4.1. Soubor rozpočtových opatření 
4.2. Fond rozvoje bydlení - Fond obnovy 
4.3. Vyhláška o systému nakládání s komunálním odpadem a vyhláška o poplatku za 
komunální odpad – plnění usnesení 
4.4. Prodej části pozemku parc.č.1784/256 ost. plocha  o výměře cca 50 m2 v k.ú. Slavkov u 
Brna 
4.5. Prodej pozemku parc.č.17/1 zastavěná plocha  o výměře 214 m2 v k.ú.  Slavkova u 
Brna  SBD Žuráň 
4.6. Pozemek parc. č. dle PK 1433/1 v k.ú. Slavkov u Brna  - žádost Římskokatolické 
farnosti Slavkov u Brna o bezúplatný převod 
4.7. Prodej pozemku parc.č.3593 zahrada o výměře 1279 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú. 
Slavkov u Brna 
4.8. Prodej pozemku v lokalitě Špitálská – jezdecký areál 
4.9. Směna pozemků s p. Martinem Doubkem – upřesnění usnesení 
4.10. Prodej objektu bývalé zvláštní školy Tyršova č.p. 500 – Jinlong, s.r.o.  
4.11. Prodej objektu bývalé zvláštní školy Tyršova č.p. 500 
4.12. Informativní zpráva – bývalá administrativní budova Agroklas, a.s. – aktuální stav  
5. Interpelace členů ZM. 
6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
7. Diskuse. 
8. Návrh na usnesení, závěr.         



Starosta města Mgr. Petr Kostík navrhl vypustit z programu bod č. 4.3. Vyhláška o systému 
nakládání s komunálním odpadem a vyhláška o poplatku za komunální odpad – plnění 
usnesení. Dále navrhl rozšířit program o body:  
4.13. Příprava výstavby „Prodloužení ul. Čelakovského“ – směna pozemků ve vlastnictví p. 
Slavoje Leitnera a ing. Štěpána Leitnera 
4.14. Zpráva o stavu připravované „napoleonské expozice“ 
4.15. Nástin choreografie Napoleonských dnů 13.-14.8.2005 ve městě a v zámeckém areálu 
ve Slavkově u Brna 
Program byl schválen jednomyslně (9)       Příloha č. 2  

1.1.   Vyslovení zániku mandátu 
Starosta města Mgr. Petr Kostík – dne 7.6.2005 jsme obdrželi dopis z krajského úřadu, na 
základě kterého jsme povinni svolat do 21 dnů zasedání zastupitelstva v záležitosti 
projednání zániku mandátu Mgr. Vladimíra Soukopa – ředitele ZŠ Tyršova a pana Radoslava 
Lánského – ředitele TSMS. Děje se tak na základě z.č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon 
238/1992 Sb., zákon o střetu zájmů a některé další předpisy. Podle nové právní úpravy se za 
překážku volitelnosti a tedy za neslučitelnou s funkcí člena zastupitelstva města považuje 
mimo jiné i funkci statutárního orgánu příspěvkové organizace obce, osoby oprávněné jednat 
za organizační složku obce a strážníka obecní policie. V našem zastupitelstvu se tato 
skutečnost týká dvou kolegů: Radoslava Lánského, který je ředitelem Technických služeb 
města Slavkova u Brna a Mgr. Vladimíra Soukopa, který je ředitelem Základní školy 
Tyršova. Na tomto místě se proto táži Mgr. Vladimíra Soukopa, zda mi chce předat 
písemnou rezignaci na svůj mandát? – Mgr. Vladimír Soukop odpověděl „NE“.  

Mgr. Věra Křivánková navrhuje přerušit jednání do doby, než bude vydán nález Ústavního 
soudu a navrhuje usnesení v níže uvedeném znění:  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna přerušuje projednávání bodu 1.1. Vyslovení zániku 
mandátu. 
Schváleno 8 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Vladimír Soukop)  

 
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: 
3.2., 4.5., 4.6.1., 4.6.2., 4.12.2.  z IX. řádného zasedání ZM – 20.12.2004 
3.4.2., 4.6., 4.9., 4.10., 4.30.a), 4.30.b) z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005 
2.1. z 8. mimořádného zasedání ZM – 31.3.2005 
3.11.2., 3.12., 3.13.2. z 9. mimořádného zasedání ZM – 18.5.2005 
• vypouští ze sledování: 
4.3.  ze VII. řádného zasedání ZM – 21.6.2004 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 
Schváleno jednomyslně (9)                                                                                                 
Příloha č. 3  

 



Ad 3)   Hlavní zprávy:  

3.1. Návrh rozborů hospodaření města Slavkova u Brna za ¼ roku 2005  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření 
Města Slavkova u Brna za 1/4 roku 2005“ : 
1) bere její obsah na vědomí a schvaluje hospodaření města za 1/4 roku 2005, 
2) schvaluje úpravu plánu podnikatelské činnosti města na rok 2005 zvýšením nákladů na 
opravu a údržbu nebytových prostor a snížení výsledku hospodaření o částku 700.000,- Kč ( 
v případě realizace stavebních úprav v budově na Brněnská č.p.727 pro potřeby nového 
nájemce - Úřadu práce Vyškov).  
Schváleno 8 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Jaromír Seifert)                             Příloha č. 
4                                                                           
                 
                                                   
4.1.   Návrh rozpočtového opatření RO č. 2-5/2005  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového 
opatření č.2-5/2005“ bere její obsah na vědomí a schvaluje:  

RO č.2/2005 – LSPP:  
- v příjmech : 
zařazení nové položky - dotace KÚ JMK na LSPP – 599.000,- Kč 
zařazení nové položky - dotace od obcí na LSPP – 238.400,- Kč   
-      ve výdajích : 
       zvýšení položky č.102 – LSPP ve výši 837.400,- Kč.  

RO č.3 - Sociální dávky 
- v příjmech :  
snížení na položce 4112–neinvestiční  přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního 
vztahu o 24.000,-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 24.000,-Kč.  

RO č. 4 – proluka Husova 
- v příjmech :  
zvýšení položky č.47 – převody z FRR  o částku 360.000,- Kč 
zařazení nové položky – půjčka VHČ v částce 773.000,- Kč  
- ve výdajích : 
zvýšení položky č.83 – výkupy pozemků o 1.100.000,-Kč 
zvýšení položky - Městský úřad o 33.000,- Kč  

RO č.5 – rekonstrukce střechy a krovu zámku 
- v příjmech:  
zvýšení položky č.44 – zvýšení položky  o částku 7.610.000,- Kč 



zařazení nové položky – limitní dotace – rekonstrukce střechy a krovu zámku v částce 
7.600.000,- Kč  
- ve výdajích : 
zvýšení položky č.71 – střechy zámku o 15.210.000,-Kč. 
Schváleno 8 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Jaromír Seifert)                             Příloha č. 5  

Příchod:  Ing. Jiří Matyáš – 17,25 hodin  

 
4.2.   Fond rozvoje bydlení  

Ing. Jiří Tesák – proč jsou uvedeny různé úroky – je to stanoveno vyhláškou?  

Ing. Ivan Charvát – výše úroků je brána ze stávající vyhlášky. Cílem nižší úrokové sazby je 
motivovat vlastníky, aby opravovali svoje nemovitosti. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Fond rozvoje bydlení‘‘  
bere její obsah na vědomí a schvaluje : 
1) zrušení stávající obecně závazné vyhlášky č.17 o vytvoření a použití účelových prostředků 
,,Fondu rozvoje bydlení“ na území města Slavkova u Brna, 
2) úplné znění pravidel Města Slavkova u Brna o tvorbě a použití účelových prostředků 
,,Fondu obnovy“ nemovitostí na území města Slavkova u Brna. 
Schváleno jednomyslně (10)        Příloha č. 6                  
                                   
   
4.4.   Prodej části pozemku parc.č.1784/256 ost. plocha  o výměře cca 50 m2 v k.ú. 
Slavkov u Brna  

Mgr. Vladimír Soukop – měla by být stanovena minimální cena, za jakou tento pozemek 
prodáme.  

Ing. Jiří Tesák – cena by měla být stejná jako v ostatních případech.  

Ing. Jiří Černý – cena byla stanovena na 400 Kč/m2, ale Rada města tuto zvedla.  

Ing. Jiří Tesák navrhuje vypustit z usnesení slovo „min.“.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji části pozemku 
parc.č.1784/256 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú.Slavkov u Brna z vlastnictví města 
do vlastnictví p.Pavla Čáslavy, Úzká 669, Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě. Přesnou výměru a nové parcelní číslo určí geometrický plán. Kupní cena ve výši 
500,-Kč/m2 bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a bude převedena do  
Fondu pro výkupy pozemků. Náklady spojené s prodejem (500,-Kč kolek za podání návrhu 
na vklad do KN, vypracování geometrického plánu) uhradí kupující rovněž při podpisu 
smlouvy. 
Schváleno jednomyslně (10)        Příloha č. 7  

 



4.5.  Prodej pozemku parc.č.17/1 zastavěná plocha  o výměře 214 m2 v k.ú.  Slavkova u 
Brna  SBD Žuráň  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji pozemku parc.č.17/1 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do 
vlastnictví SBD Žuráň, Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna za podmínky předložení usnesení 
představenstva, v němž se SBD Žuráň zaváže, že neprodá výše uvedené pozemky za cenu 
vyšší, než je cena kupní. Kupní cena ve výši 3.210,-Kč bude uhrazena nejpozději při podpisu 
kupní smlouvy a bude převedena do Fondu pro výkupy pozemků. Náklady spojené s 
prodejem (500,-Kč kolek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující rovněž při 
podpisu smlouvy. 
Schváleno jednomyslně (10)                                                                                                 
Příloha č. 8  

 
4.6.   Pozemek parc. č. dle PK 1433/1 v k.ú. Slavkov u Brna  - žádost Římskokatolické 
farnosti Slavkov u Brna o bezúplatný převod  

Pan Jaromír Seifert navrhuje formulaci usnesení „odkládá nesouhlas“ místo „nedává 
souhlas“.  

Mgr. Petr Kostík – usnesení nelze takto formulovat, protože pan děkan Mgr. Milan Vavro 
potřebuje jednoznačné stanovisko.  

MUDr. Oldřich Pospíšil – na těchto pozemcích něco stojí?  

Mgr. Petr Kostík odpověděl ne a ukázal situaci na mapě.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nedává souhlas k převodu pozemku parc.č.dle PK 
1433/1 v k.ú. Slavkov u Brna z majetku města Slavkov u Brna do vlastnictví 
Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna s odkazem na §29 zákona č.229/1991 Sb. v 
platném znění. 
Schváleno 8 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jiří Tesák, Jaromír Seifert)                     
 Příloha č. 9 
            
                                                                  
4.7. Prodej pozemku parc.č.3593 zahrada o výměře 1279 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú. 
Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nedává souhlas k prodeji pozemku parc.č.3593 
zahrada o výměře 1279 m2 v lokalitě Vinohrady v  k.ú. Slavkov u Brna.  
Schváleno 8 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Michal Boudný, MUDr. Oldřich Pospíšil)       
Příloha č. 10 
            
                 



4.8.   Prodej pozemků v lokalitě Špitálská – jezdecký areál  

Starosta města Mgr. Petr Kostík přivítal na zasedání Zastupitelstva města pana Pavla 
Zieglera a předal mu slovo.  

Pan Pavel Ziegler poděkoval a uvedl členy zastupitelstva do aktuální situace – jednání s 
panem Holubářem, panem Sklenářem a jeho chotí a paní Přepechalovou. Naším záměrem je 
získat 100 %.  

Ing. Jiří Tesák – usilujete také o položku č. 12 (viz. Mapa – Záměr- varianta č. 3) – parkur, 
který vlastní Jezdecký klub?  

Pan Pavel Ziegler – visí zde pohledávky – buď to odkoupíme nebo pronajmeme - ano máme 
o pozemek zájem. Dále nastínil budoucí možné rozmístění staveb, které by bylo v souladu s 
územním plánem.  

Usnesení: 
     Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna: 
1. nedává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s panem Pavlem Zieglerem, 
Kotvrdovice 108 a paní Samanthou Zieglerovou, Kotvrdovice 108 o prodeji částí pozemků 
parc.č. PK 1709/1 a PK 3581/1 o celkové výměře cca 1700 m2, které jsou specifikovány v 
přiložené mapce, v předloženém znění; 
2. nedává souhlas k prodeji částí pozemků parc.č.dle PK 4500; 3863; 4501 a 4502 a celých 
pozemků parc.č. KN 803; 804/2 ; 758/2; 3073/22 a 807 v k.ú. Slavkov u Brna; 
3. deklaruje záměr prodeje uvedených pozemků v případě dořešení majetkoprávních vztahů 
v lokalitě umožňujících bezproblémovou realizaci záměru žadatelů. 
Schváleno jednomyslně (10)        Příloha č. 11  

Odchod:  Ing. Jiří Matyáš – 17,54 hodin  

4.9.   Směna pozemků s p. Martinem Doubkem – upřesnění usnesení  

Usnesení: 
Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zastupitelstvu města  změnit svoje usnesení  k 
bodu č.4.18 z  X.zasedání ZM konaného dne 21.3.2005  v bodě č.1 takto: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje směnu poloviny pozemku parc.č.340/1 o 
výměře cca 2300 m2 (přesnou výměru a nové parcelní číslo  určí geometrický plán před 
uzavřením směnné smlouvy) a pozemků parc.č.340/2 o výměře 96 m2, parc.č.2719/4 o 
výměře 2248 m2, parc.č.2719/5 o výměře 225 m2 a parc.č.2718 o výměře 39 m2 z 
vlastnictví pana Martina Doubka, Jiráskova 1180, Slavkov u Brna (1/4) a společnosti M plus, 
s.r.o. Palackého nám.67, Slavkov u Brna (3/4)  za část pozemku parc.č.2733/4 o výměře cca 
7000 m2 a celé pozemky parc.č.2734 o výměře 1711 m2 a budovu bez č.p./č.e. na pozemku 
parc.č.2734, technické vybavení (objekt bývalé ČOV určený k demolici) a  parc.č. 2732/3 o 
výměře 1466 m2 z vlastnictví Města Slavkov u Brna. Náklady spojené se směnou 
(vypracování geometrického plánu, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) 
uhradí p.Martin Doubek. 
Bod č.2 zůstává beze změn. 
Schváleno jednomyslně (9)        Příloha č. 12  



 
Příchod:  Ing. Jiří Matyáš – 17,57 hodin  

 
4.10. Prodej objektu bývalé zvláštní školy Tyršova č.p. 500 – Jinlong, s.r.o.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nedává souhlas k prodeji objektu bývalé zvláštní 
školy v ulici Tyršova - budova s číslem popisným 500, způsob využití bydlení, na pozemku 
parc.č.1704 a pozemků parc.č.1704, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 525 m2 a 
parc.č.1705 zahrada o výměře 663 m2  formou přímého prodeje společnosti Jinlong, s.r.o., 
Brněnská 96, Slavkov u Brna za cenu určenou odborným odhadem tržní ceny ve výši 
1,700.000,-Kč. 
Schváleno 9 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš)    Příloha č. 13  

 
4.11.  Prodej objektu bývalé zvláštní školy Tyršova č.p. 500  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna  schvaluje způsob realizace prodeje objektu bývalé 
zvláštní školy Tyršova 500 včetně pozemků parc.č.1704 a 1705 v k.ú. Slavkov u Brna 
formou veřejné dražby s nejnižším podáním 1,700.000,-Kč prostřednictvím dražební 
společnosti ROYAL SEAL, s.r.o. Merhautova 173, 613 00 Brno. 
Schváleno jednomyslně (10)        Příloha č. 14  

 
4.12. Informativní zpráva – bývalá administrativní budova Agroklas a.s. – aktuální stav 

Ing. Jiří Tesák si myslí, že je to další mrtvá investice – první se nachází na ulici Husova.  

Ing. Ivan Charvát – nesouhlasí. Potřebujeme zpřístupnit budovu a právní páky na to máme. 
Vysvětlil dvě varianty řešení – 1. výkup pozemků; 2. vybudování vlastního vchodu.  

Ing. Jiří Matyáš navrhuje v usnesení snížit částky na polovinu požadované ceny.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání Informativní zprávy o 
administrativní budově na ul. Brněnská 727 bere její obsah na vědomí a: 
1) Pověřuje Radu města ve Slavkově u Brna jednáním s paní Danou Dvořákovou, stávající 
vlastnicí pozemků pod budovou a pozemků umožňujících příchod pěších, příjezd a 
parkování vozidel (označeno v příloze jako var. 1) za maximální cenu 1.000,-Kč/m2 u 
zastavěných ploch a 500,-Kč/m2 u nezastavěných ploch. 
2) Pověřuje Radu města ve Slavkově u Brna, v případě neakceptování návrh uvedeného v 
bodě 1) tohoto usnesení ze strany vlastníka pozemků, zahájit přípravné a realizační práce k 
výstavbě bezbariérového přístupu do budovy ze strany Koláčkova náměstí.  
Schváleno jednomyslně (10)        Příloha č. 15 
4.13. Příprava výstavby „Prodloužení ul. Čelakovského“ – směna pozemků ve 
vlastnictví p. Slavoje Leitnera a ing. Štěpána Leitnera  



Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává  souhlas ke směně části pozemků parc.č. 
1787/9, 1787/10, 1787/11, 1787/12, 1787/13; 3751/10, 3753/4, 3753/3, 3751/9 v k.ú. 
Slavkov u Brna, která bude skutečně zastavěna stavbou komunikace, ve vlastnictví pana 
Slavoje Leitnera, Polní 1198, Slavkov u Brna a ing.Štěpána Leitnera, Polní 1328, Slavkov u 
Brna za pozemek o stejné výměře v lokalitě Zelnice (část pozemku parc.č.354/1) v k.ú. 
Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí  smlouvě. Přesná výměra směňované části 
pozemků pánů Leitnerových a specifikace pozemku, který bude předmětem směny ze strany 
města bude určena geometrickým plánem před uzavřením vlastní směnné smlouvy. Náklady 
spojené se směnou uhradí rovným dílem obě smluvní strany. 
Schváleno jednomyslně (10)        Příloha č. 16  

 
4.14.   Zpráva o stavu připravované „napoleonské expozice“  

Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18,22 hodin 
Příchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18,26 hodin  

Mgr. Jana Omar chce zdůraznit kladný přístup krajského zastupitelstva za to, že vyčlenilo 
1,000.000,- Kč na dotaci, která je určena na financování projektu od firmy E-COM, s.r.o. – 
jedná se o ojedinělou expozici v celé Evropě.  

Pan Jaromír Seifert – upozorňuje na devastaci soch v zámeckém parku a na vysokou míru 
zadlužení Města.  

Ing. Ivan Charvát – výše zadlužení činí 48 mil. Kč bez čerpání úvěru ve výši 7,610.000,-Kč.  

Ing. Jiří Doležel – ano, jsme zadlužení, ale toto není tak vysoké. Berme to jako varování, ale 
je třeba tuto akci realizovat.  

Ing. Jiří Matyáš – je stavba dómu odsouhlasena NPÚ?  

Mgr. Jana Omar – jedná se o mobilní záležitost – NPÚ se toto dá na vědomí.  

Ing. Jiří Matyáš – jaká je životnost expozice?  

Mgr. Jana Omar – životnost vnitřní expozice je deset let a dómu pět let – po uplynutí této 
doby firma E-COM, s.r.o. doporučuje obnovit software. Výhodou dómu je možný pronájem 
jiným firmám na promítání prezentace.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – je to dar našim dětem a zároveň je naší povinností 
seznámit je s historií. Záměrem je nabídnout expozici i rakouským a jiným zahraničním 
turistům. Jedná se o mimořádný a důležitý projekt.  

Mgr. Jana Omar – zaměření se na zahraniční turisty je dlouhodobý projekt – výsledky až po 
roce a půl.  

Odchod:  Ing. Jiří Doležel – 18,55 hodin 



Příchod:  Ing. Jiří Doležel – 18,56 hodin  

Ing. Jiří Matyáš – již 2,5 měsíce je sezona – jaká je návštěvnost ve srovnání s minulým 
obdobím?  

Mgr. Jana Omar – ve výroční zprávě záměrně neuvedla žádný údaj, protože se ho neodvážila 
odhadnout. Návštěvnost je zhruba na stejné úrovni jako minulý rok – mírný propad. Příjmy 
jsou vyšší z důvodu zvýšení ceny vstupného.  

Ing. Jiří Tesák – počítá se zvýšením vstupného – dóm – a do jaké míry (max. hranice).  

Mgr. Jana Omar – expozice by měla vlastní vstupné. Myslím si, že můžeme požadovat 100 
Kč.  

Odchod:  Mgr. Petr Kostík – 19,01 hodin 
Příchod:  Mgr. Petr Kostík – 19,02 hodin  

Pan Jaromír Seifert – od JMK máme na expozici 1 mil. Kč. Kolik finančních prostředků má 
město a jedná se o účelovou dotaci?  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – odpověděl. Dále uvedl, že na opravy střech zámku se 
použily prostředky z GAREPu.  

Pan Jaromír Seifert – jaké jsou varianty financování vnitřní výstavy a dómu?  

Mgr. Jana Omar – dóm je možné při mediální šikovnosti zafinancovat z darů. Na vnitřní 
expozici zkusíme požádat Ministerstvo kultury a.j. Expozici je možné otevřít při zahájení 
příští sezony.  

Ing. Jiří Matyáš navrhuje držet se při zemi a možná otevřít jen část expozice.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – co vlastně letos chceme? Na virtuální bitvu potřebujeme 
3,243 mil. Kč.  

Mgr. Vladimír Soukop – 1 mil. Kč máme.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík vyhlásil přestávku.  

Přestávka – 19,15 – 19,30 hodin.  

Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna ukládá Radě města ve Slavkově u Brna projednat 
možnosti veškerých dotačních titulů, u kterých je možnost získání finančních prostředků pro 
záměr zřízení Napoleonské expozice v předloženém rozsahu. 
2) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna předběžně souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu 
JMK ve výši 1,000.000,-Kč na částečné financování části Napoleonské expozice – „dómu“. 
3) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna souhlasí se zadáním realizace části Napoleonské 
expozice – „dómu“ s celkovými pořizovacími náklady ve výši 3,242.750,-Kč podle projektu 
akad. malíře Alexandra Ulmy. 



4) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna pověřuje Radu města ve Slavkově u Brna 
zajištěním dofinancování uvedeného díla nad rámec účelové dotace uvedené v bodě 2) 
tohoto usnesení, tj. do výše 2,242.750,-Kč. V případě, že se nepodaří uvedené náklady či 
jejich část pokrýt z dotačních zdrojů či sponzorských darů, Zastupitelstvo města ve Slavkově 
u Brna souhlasí s dofinancování nezbytné výše nepokrytých nákladů na realizaci uvedeného 
díla formou dodavatelského úvěru. 
5) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna pověřuje Radu města ve Slavkově u Brna 
sjednáním konkrétních podmínek smluv. 
Schváleno 8 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Jaromír Seifert, Ing. Jiří Tesák)  Příloha č. 17  

Odchod:  Ing. Jiří Doležel – 19,35 hodin 
4.15.   Nástin choreografie Napoleonských dnů 13.-14.8.2005 ve města a v zámeckém areálu 
ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere předloženou zprávu na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (9)        Příloha č. 18  

 
5.   Interpelace:  

Starosta města Mgr. Petr Kostík nechal prověřit připomínky Mgr. Vladimíra Soukopa k 
velkému sálu ve Společenském domě Bonaparte a přednesl závěry. Tento materiál půjde 
jednateli Prelaxu.  

 
6.   Diskuse:  

Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval členy ZM o žádosti (e-mail) ze dne 11.6.2005 o 
označení příčného prahu pod zámkem. Toto je upraveno dopravním značením, které 
povoluje max. rychlost 30 km/hod.  

Ing. Jiří Tesák – je tento příčný práh nutný – počítalo se s ním, je tam záměrně?  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – ano, nachází se před přirozeným chodníkem – má funkci 
bezpečnostní a zároveň slouží jako zábrana pro vodu, která je odváděna do přilehlé 
kanalizace.  

Mgr. Vladimír Soukop – příčný práh z kostek by měl být viditelně označen (žluté a černé 
pruhy).  

Pan Jaromír Seifert nabádá k opatrnosti s umisťováním dopravního značení u zámku ve 
vztahu k baroku.  

Mgr. Vladimír Soukop – za kostelem – v blízkosti Speciální školy – je zvláště odpoledne 
zvýšený pohyb osob. Navrhuje zvážit vyznačení přechodu pro chodce.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – již třikrát jsme o toto usilovali. Vyznačení přechodu pro 
chodce by bylo možné provést jedině až po úpravě – stažení dopravy do šesti metrů. 



Zkusíme to znovu.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval členy ZM o dopisu ohledně integrovaného 
dopravního systému (IDS). Do poloviny prosince 2005 město Slavkov u Brna v těchto 
jízdních řádech zapracováno nebude - ale jsou zde jiné obce. Ví o tom, že obce Holubice, 
Křenovice a Zbýšov mají podepsané petice, protože po zavedení IDS by došlo ke zrušení 
vlakových spojů (Vyškov – Křenovice). Faktem je, že v případě zavedení IDS ve Slavkově u 
Brna by se zvýšila četnost vlakových spojů na trase Slavkov – Brno. Město Slavkov u Brna 
může být do IDS zařazeno od 1.1.2006.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík dále informoval o schůzce s představiteli VYDOS BUS, a .s. 
kvůli zbořené zdi na autobusovém nádraží. Na tomto jednání předložil návrh Ing. Arch. 
Antonína Havlíčka. Výsledkem je příslib vybudování stěny (pevná zábrana).  

Mgr. Věra Křivánková upozornila na otočené lavičky na autobusovém nádraží – tzn. sedí se 
zády k autobusu.  

Pan Michal Boudný – uvažuje se o umístění příčných prahů na náměstí?  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – Rada města ve Slavkově u Brna předkládala různé 
varianty řešení   (parkovací automaty, městská policie atd.). Zatím se o tom neuvažuje.  

Ing. Jiří Tesák - v dolní části Palackého náměstí je umístěna dopravní značka, která zakazuje 
parkování před vjezdy. Toto se nekontroluje a tudíž nedodržuje.  

Mgr. Vladimír Soukop – usiluje o umístění dopravní značky Dej přednost v jízdě na Zlatou 
Horu (naproti restaurace Gól).  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – usilovali jsme o označení křižovatky u DPS a nepovolili 
to, protože zde platí pravidlo pravé ruky.  

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák – doplnil a potvrdil, že z pohledu dopravního inspektorátu 
platí pravidlo pravé ruky a toto je dostatečné.  

Ing. Jiří Tesák – v souvislosti s oslavou 200. výročí Bitvy u Slavkova se ptá, dokdy bude 
prostranství na ulici Husova rozbité a zarostlé keři? Na náměstí jsou to pak nemovitosti pana 
Fajta a pana Rudolfa.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – odbory BTH a IR toto řeší – mají za úkol předložit 
estetický návrh, který by vydržel i několik let.  

Ing. Jiří Matyáš informoval členy ZM o tom, že v nejbližší době podá demisi na funkci 
předsedy finančního výboru nebo člena RM, protože se jedná o „neslučitelnost“, resp. střet 
zájmů-člen RM vers. finanční výbor.  

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák: 
1) informoval členy ZM o možnosti zakoupit na TSMS permanentky na koupaliště za 
zvýhodněnou cenu (50 %). 
2) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna na své VI. mimořádné schůze ZM dne 19.7.2004 



přijalo usnesení, jehož součástí byla i smlouva o poskytování služeb Poradnou pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy Vyškov ve spádovém území obce s rozšířenou působností, o 
úhradě za tyto služby formou pololetních záloh a jejich následného vyúčtování a zařazení 
nákladů na úhradu těchto služeb od roku 2005 do rozpočtu Města. Na základě tohoto 
usnesení musela být změna schválené smlouvy na 1. pololetí 2005 rovněž dána k projednání 
na X. řádné ZM dne 21.3.2005. V současné době se připravuje smlouva na 2. pololetí 2005. 
S ohledem na četnost jednání RM by bylo potřebné, aby uzavření smlouvy o poskytování 
služeb Poradnou pro rodinu, až do výše schváleného rozpočtu na rok 2005, mohla dále 
schvalovat RM (v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). 
3) Na minulém zasedání ZM proběhlo hodnocení osobního podílu pana Jaromíra Seiferta. 
Rada města se tímto zabývala a přijala usnesení, ve kterém doporučila v souladu s pravidly 
přijatými zastupitelstvem udělení pamětních medailí panu Jaromíru Seifertovi za osobní 
podíl na vybudování židovské expozice.  

 
Pravidla schválená ZM hovoří takto: 
Stolní medaili, jednostrannou, Ø 80 mm, na aversu znak města Slavkova a latinský text a 
jednostrannou Ø 60 mm, aversu znak Kauniců a latinský text, v jedné kazetě, lze se 
souhlasem zastupitelstva města udělit jako cenu města.  

 
6.1. Udělení ocenění města  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna uděluje panu Jaromíru Seifertovi stolní medaili 
jednostrannou jednostrannou Ø 80 mm (na aversu znak města Slavkova a latinský text) a 
jednostrannou Ø 60 mm (aversu znak Kauniců a latinský text) jako cenu města za jeho 
osobní podíl na vybudování židovské expozice. 
Schváleno 8 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Jaromír Seifert) 
Starosta města Mgr. Petr Kostík ukončil zasedání Zastupitelstva města ve 20.10 hodin.  

Slavkov u Brna  20.6.2005 
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                                                            Michal Boudný  

   

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



  
 


