
ZÁPIS 
z jednání 10. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 6.6.2005 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna  

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří Tesák  
Schváleno 12 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely (Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří Tesák)  

Návrhová komise: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Petr Šafář, Ing. Jiří Doležel   
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Petr Šafář, Ing. Jiří 
Doležel) 
  
Omluven:   Mgr. Bohuslav Sobotka  

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

Program dnešního jednání: 
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 
2. Hlavní zprávy: 
2.1. Příprava vzpomínkových akcí 
3. Diskuse. 
4. Návrh na usnesení, závěr.   

Ing. Ivan Charvát navrhl program pozměnit a rozšířit takto:  
2.1.   Příprava napoleonských dnů ve dnech 12.-14.8.2005 
2.2.   Vzpomínkové akce ve dnech 2.-4.12.2005 
Návrh Ing. Ivana Charváta byl schválen jednomyslně (13)    Příloha č. 2  

Příchod:  Ing. Jiří Matyáš – 18,23 hodin  

 
2.1.   Příprava napoleonských dnů ve dnech 12.-14.8.2005  

K tématu proběhla rozsáhlá diskuse, ve které kromě členů zastupitelstva města vystoupili 
pozvaní hosté z o.p.s Mohyla míru-Austerlitz p. Miroslav Jandora a p. František Kopecký  a 
dále pracovníci Historického muzea.  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města schvaluje pořádání Napoleonských dnů ve dnech 12.-14.8.2005 
Historickým muzeem. 
2. Zastupitelstvo města ukládá Historickému muzeu zpracovat návrh programu 
Napoleonských dnů a předložit jej radě města dne 10.6.2005. Rada města po projednání 
předá Zastupitelstvu města k projednání tento materiál dne 15.6.2005. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 3  

   



2.2.   Vzpomínkové akce ve dnech 2.-4.12.2005  

Odchod:  Ing. Ivan Charvát – 19,23 hodin 
Příchod:  Ing. Ivan Charvát – 19,25 hodin 
V diskuzi sdělil pan Miroslav Jandora následující – „Rozhodnutí o reklamních plochách ve 
Slavkově na vzpomínkových akcích je věc Slavkova u Brna.“ (vloženo do zápisu na žádost 
Mgr. Petra Šafáře)  

Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města schvaluje přípravný výbor pro pořádání Vzpomínkových akcí ve 
dnech 2.-4.12.2005 ve složení: Mgr. Jana Omar, Mgr. Jiří Blažek, Mgr. Vladimír Soukop. 
2) Zastupitelstvo města ukládá tomuto přípravnému výboru, aby předložil program své práce 
na jednání Rady města dne 27.6.2005. 
Schváleno 13  hlasů pro, zdržel se jeden hlas (Mgr. Vladimír Soukop)   Příloha č. 4  

3. Diskuse  

Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o otevření expozice v bývalé židovské škole na 
Koláčkově náměstí, ocenil úsilí všech, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli a zejména 
vyzvedl práci pana Jaromíra Seiferta.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík ocenil i vystoupení žáků ZŠ Tyršova v rámci hry „Příběh 
Ruth“ a vyzval ředitele ZŠ Tyršova Mgr. Vladimíra Soukopa, aby představení hry 
zopakovali s tím, že město uhradí nájemné v sále.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o zahajovacím koncertě festivalu Concentus 
Moraviae  a ocenil pracovníky Historického muzea za zdárný průběh celé akce.  

Pan Jaromír Seifert – děkuje všem, kdo mu pomohli s expozicí – je to kolektivní dílo. Děkuje 
zastupitelstvu a to i minulému za podporu.  

Ing. Jiří Matyáš – oceňuje p. Seiferta  a doporučuje pokračovat v rozvoji expozice v dalších 
letech.  

Úsilí p. Seiferta ocenili i další členové zastupitelstva a tajemník MěÚ.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – informoval o stavu nemovitosti Bonaparte a jednání se 
zástupci firmy Prelax.  

Odchod:  Mgr. Petr Šafář – 21,03 hodin.  

Pan Jaromír Seifert – apeloval na Historické muzeum v souvislosti s ochranou soch umělce 
Guilianiho (zejména výstřely).  

Starosta města Mgr. Petr Kostík ukončil zasedání zastupitelstva města ve 21.07 hodin.  

Slavkov u Brna  6.6.2005 
Zapsal: Ing. Pavel Dvořák 
   



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

--------------------------------------------------                 -------------------------------------------------
                              
              Mgr. Věra Křivánková                                                     Ing. Jiří Tesák  

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

 

  
 


