
ZÁPIS 
z jednání 9. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 18.5.2005 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna  

Přítomni:  dle prezenční listiny  (11) členů  ZM     Příloha č. 1  

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Tesák, Radoslav Lánský  
Schváleno jednomyslně (9)  

Návrhová komise: Ing. Jiří Kučera, Zdeněk Pavlík, Mgr. Vladimír Soukop   
Schváleno 8 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Kučera) 
  
Omluveni:   Ing. Jiří Doležel 
  pan Jaromír Seifert 
Mgr. Bohuslav Sobotka 
  MUDr. Oldřich Pospíšil 
    

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

Program dnešního jednání: 
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 
2. Hlavní zprávy: 
2.1. Slavnostní předání insignií a Pravidla pro užívání insignií 
3. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
3.1. RO č. 1/2005 – koupaliště 
3.2. E-COM s.r.o. – otevřený dopis, cílený na otázky k Napoleonské expozici a zajišťování 
oslav 200 let Bitvy u Slavkova 
3.3. Informace o stavebně technickém stavu ohradní zdi Zámku ve Slavkově u Brna 
3.4. Prodej pozemků pod rodinnými domy Topolová 1342 a 1343 v k.ú. Slavkov u Brna 
3.5. Prodej pozemků zastavěných stavbou silnice I/50 – obchvat  Slavkova u Brna 
3.6. Prodej pozemku parc.č.1784/307 zastavěná plocha o výměře 1 m2 v lokalitě Zlatá Hora 
v k.ú. Slavkov u Brna  
3.7. Prodej pozemků parc.č.2690/114 a 2690/115 v k.ú.  Slavkova u Brna  SBD Žuráň 
3.8. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č.2020/3 v k.ú. Slavkov u Brna 
3.9. Napojení ulice Pod Vinohrady do ulice Tyršova – výkup částí pozemků 
3.10. Nabytí pozemků parc.č.2702/6; 2702/9; 2702/10; PK 1259 a  PK 1623/1 v k.ú. Slavkov 
u Brna 
4. Diskuse. 
5. Návrh na usnesení, závěr.   

Program byl rozšířen o body: 3.11.   Stavební úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce 
střechy a krovu – příjetí dotace a čerpání úvěru 
3.12. Návrh na přijetí dotace z Jihomoravského kraje – tábor pro děti 
3.13. Prodej bývalé zvláštní školy na ul. Tyršova  

Program byl schválen jednomyslně (9)        Příloha č. 2  



 
Příchod:  Mgr. Petr Šafář – 18,07 hodin  

2.1. Slavnostní předání insignií a Pravidla pro užívání insignií  

Starosta města Mgr. Petr Kostík přivítal na zasedání Zastupitelstva města tvůrce insignií 
města Slavkova akademického sochaře Adré Víchu a předal mu slovo.  

Akad. sochař André Vícha poděkoval a popsal jednotlivé insignie. Dále uvedl, že práce na 
souboru trvala jeden rok a poděkoval za výbornou spolupráci.  

Příchod:  Ing. Jiří Matyáš – 18,10 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje pravidla pro používání insignií města Slavkov u Brna v 
předloženém znění. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 3  

   

3.1.   Návrh rozpočtového opatření RO č. 1/2005 - koupaliště  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového 
opatření č.1/2005-koupaliště ‘‘bere její obsah na vědomí a schvaluje : 
RO č.1/205 – koupaliště:  
- ve  výdajích: 
snížení položky č.65 – Zlatá Hora – garáže a sklad TSMS o 60.000,- Kč. 
-     ve výdajích : 
       zvýšení položky č.62 – obnova areálu koupaliště v hodnotě 60.000,- Kč. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 4  

   

3.2. E-COM, s.r.o. – otevřený dopis, cílený na otázky k Napoleonské expozici a 
zajišťování oslav 200 let Bitvy u Slavkova  

Starosta města Mgr. Petr Kostík  - dne 10.3.2005 schválila Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. 
projekt – tento poté předá na JMK. Příští týden ve čtvrtek zasedá správní rada Mohyly míru – 
Austerlitz o.p.s. Řešení financování Napoleonské výstavy začalo již v dubnu loňského roku. 
Dále informoval o výběrovém řízení na zhotovitele Napoleonské expozice. Poté předal 
starosta města slovo zástupcům firmy E-COM, s.r.o.  

Ing. Ivan Jandl – v dopise je uvedeno vše – mapuje informovanost naši i veřejnosti. Otázkou 
je, co z oslav bude Slavkov mít. Odhady uvádí 30 až 50 tisíc návštěvníků. Zajímá jej postoj 
zástupců města.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – JMK převzal záštitu a osloví v této věci Ministerstvo 
zahraničních věcí. Město Slavkov i Historické muzeum je zahlceno žádostmi i nabídkami. Z 



tohoto důvodu vznikla potřeba zřídit koordinační skupinu – všechny aktivity budou jedině na 
smluvním základě.  

Mgr. Věra Křivánková žádá o předložení materiálu na řádné zasedání Zastupitelstva města 
dne 20.6.2005.  

Mgr. Petr Šafář se ptá na existenci všech smluv k Napoleonským slavnostem a dále chce 
osvětlit pozici pana Miroslava Jandory.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík –JMK a Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. mají smlouvu na 
schválení projektu a poskytnutí  finančních prostředků. O žádné jiné neví. Poté přečetl dvě 
usnesení z Rady města, která se týkají pana Jandory. Před dvěma týdny proběhla schůzka, na 
které panu Jandorovi zástupci města sdělili, že v případě zveřejnění dalšího takového 
materiálu Město Slavkov u Brna vystoupí z Mohyly míru – Austerlitz, o.p.s. i z Projektu.  

Mgr. Petr Šafář – pan Miroslav Jandora je prezidentem projektu Mohyla míru – Austerlitz, 
o.p.s.?  

Starosta města Mgr. Petr Kostík vysvětlil vznik a historii sdružení.  

Mgr. Petr Šafář – co tato společnost za tři roky své existence vytvořila a jaký má program?  

Ing. Ivan Jandl přečetl předmět činnosti sdružení z výpisu obchodního rejstříku.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík navrhuje pozvat pana Miroslava Jandoru na příští řádné 
zasedání Zastupitelstva města. Pracovní skupina zpracovala program na srpen a ten je již 
daný, teď se musí naplnit program na prosinec.  

Pan Radoslav Lánský – zaznělo zde spoustu nových informací, ve kterých se těžko orientuje. 
Ptá se, kdo bude „Oslavy“ organizovat.  

Pan Zdeněk Pavlík – letní slavnosti organizuje Město Slavkov u Brna a Historické muzeum 
ve spolupráci s TSMS a Informačním centrem. JMK na zimní slavnosti vyčlenil ve svém 
rozpočtu 5 milionů Kč – tyto prostředky se použijí na rekonstrukci bitvy. Pro JMK je 
partnerem Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. a ne pan Miroslav Jandora. Myslí si, že 5 milionů 
je málo.  

Ing. Ivan Jandl se ptá, zda rozhoduje správní rada o.p.s.  

Pan Zdeněk Pavlík – rozhodují všichni (přes dvacet obcí).  

Mgr. Věra Křivánková – 5 milionů Kč „spolkne“ bojiště, ale co Slavkov? Máme na to již jen 
půl roku. Ptá se, s čím přijde Historické muzeum (konkrétní akce).  

Starosta města Mgr. Petr Kostík  - Historické muzeum dělá spoustu aktivit, které dříve ani 
nedělalo. Máme zablokovaných deset dnů – tyto budou „žně“ pro Město. HM intenzivně 
pracuje a připravuje se.  



Mgr. Věra Křivánková – i minulý rok bylo HM připraveno a pak z toho vypadlo.  

Mgr. Jana Omar – JMK určil poslední termín na podání požadavků na pronájem prostor na 
zámku na 30.4.2005. Zatím jsou rezervované jen v sobotu a v neděli a na toto bude uzavřena 
smlouva.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – kdy jste dostala tyto informace?  

Mgr. Jana Omar – včera – elektronickou poštou. Přílohou byla tabulka akcí, ve které byl na 
den 13.8.2005 napsán koncert v parku - HM o tomto neví.  

Pan Radoslav Lánský se ptá na  současné finanční možnosti Města.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík použijeme zdroje města i jiné zdroje – budeme psát a žádat – 
osvětlil podmínky.  

Ing. Jiří Tesák – pobouřil ho článek o tom, jaké informace poskytovalo informační centrum a 
co se o nás šíří. Ptá se, kdo dělá za našimi zády svoje akce.  

Mgr.Vladimír Soukop – myslí si, že nemá smysl zvát pana Miroslava Jandoru na zasedání 
Zastupitelstva. Požaduje jasné informace; zimní slavnosti by mělo organizovat Město. 
Navrhuje svolat mimořádné zasedání ZM, na kterém se určí jaká je představa a co bude 
probíhat. 
Mgr. Petr Šafář – také navrhuje svolat mimořádné zasedání ZM, aby se určila hlavní osoba, 
zodpovědnost, vymezení kompetencí a kdo bude nositelem informací – HM nebo IC?  

Mgr. Jana Omar – zámek je schopný zajistit program i vzpomínkových akcí.  

Mgr. Petr Šafář – firma E-COM, s.r.o. by mohla zkoordinovat skupinu firem, který by měly 
o toto zájem – nabídnout všem.  

Mgr. Jana Omar – Mgr. Petr Lukas připravuje dopis pro firmy (včetně E-COM, s.r.o), ve 
kterém bude uvedeno, jakým způsobem se mohou na akcích podílet, co vytěžit atd.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík navrhuje termín konání 10. MZM na pondělí 6.6.2005 v 
18,00 hodin a současně by chtěl na jednání pozvat i pana Františka Kopeckého – starostu 
obce Tvarožná.  

Mgr. Vladimír Soukop přečetl návrh usnesení.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere dopis firmy E-COM, s.r.o. a informaci o přípravě 
vzpomínkových akcí ke 200. výročí bitvy u Slavkova na vědomí a ukládá Radě města 
Slavkova u Brna svolat mimořádné zasedání Zastupitelstva dne 6.6.2005 s jedním bodem 
jednání – Příprava vzpomínkových akcí. Na jednání Zastupitelstva města bude předložena 
zpráva Rady města a vedení zámku o obsahovém a organizačním zajištění vzpomínkových 
akcí a o stavu jejich příprav a na jednání budou pozváni pan Miroslav Jandora a pan 
František Kopecký – členové správní rady Mohyly míru – Austerlitz o.p.s. 



Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 4  

 
Starosta města Mgr. Petr Kostík vyhlásil přestávku v době od 20,05 hodin do 20,15 hodin.  

 
3.3. Informace o stavebně technickém stavu ohradní zdi Zámku ve Slavkově u Brna  

Odchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 20,17 hodin  

Pan Radoslav Lánský apeluje na členy ZM, aby podpořili tuto akci.  

Ing. Ivan Charvát informoval o tom, že je požádáno o vydání závazného stanoviska.  

Mgr. Petr Šafář – je dost materiálu, aby se zeď opravovala postupně?  

Mgr. Jana Omar – zabýváme se tím, ale peníze na tuto akci v rozpočtu HM nejsou. Firma 
Rekonstruktiva nám nabídla opravu zámecké zdi jako sponzorský dar, ale s tímto nesouhlasí 
NPÚ. Z tohoto důvodu je tento „dar“ fiktivně převeden do tohoto roku.  

Odchod:  Ing. Jiří Kučera – 20,24 hodin 
Příchod:  Ing. Jiří Kučera – 20,26 hodin  

Mgr. Petr Šafář – dají se použít cihle ze „statku“?  

Mgr. Jana Omar – ano, máme je, ale NPÚ jejich použití nepovolil. Dále je možné případně 
použít i cihle z cukrovaru.  

Ing. Jiří Tesák  - „statek“ není náš.  

Mgr. Petr Šafář – NPÚ posuzuje jeho možné rozebrání a majitel s tím souhlasí. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města  Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (10)        Příloha č. 4  

   

3.4. Prodej pozemků pod rodinnými domy Topolová 1342 a 1343 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji: 
1. pozemků parc.č. KN 2927/28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2; parc.č.KN 
2927/30 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2; parc.č.KN 2927/29 zahrada o výměře 
51 m2 a parc.č.KN 2927/31 zahrada o výměře 57 m2 (celkem 170 m2) z vlastnictví Města 
Slavkov u Brna do vlastnictví manželů Miloslava a Dagmar Podzimkových, Topolová 1343, 
Slavkov u Brna. Kupní cena ve výši 51.000,-Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy. 
Kupující dále uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN ve výši 500,-Kč. 
Kupní cena bude převedena do fondu pro výkupy pozemků. 
2. pozemků parc.č. KN 2927/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2; parc.č.KN 



2926/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2; parc.č.KN 2927/6 zahrada o výměře 
108 m2 a parc.č.KN 2927/27 zahrada o výměře 70 m2 (celkem 291 m2) z vlastnictví Města 
Slavkov u Brna do vlastnictví pana Antonína Pelky, Topolová 1342 , Slavkov u Brna. Kupní 
cena ve výši 87.300,-Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy. Kupující dále uhradí 
správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN ve výši 500,-Kč. Kupní cena bude 
převedena do fondu pro výkupy pozemků. 
Schváleno jednomyslně (10)        Příloha č. 4  

 
Příchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 20,26 hodin  

 
3.5. Prodej pozemků zastavěných stavbou silnice I/50 – obchvat  Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji pozemků parc.č.2703/9; 
2703/11; 2712/3; 2713/3 vše v k.ú. Slavkov u Brna, zastavěných stavbou silnice I/50 – 
obchvat Slavkova o celkové výměře 1605 m2 z majetku města do vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 
56, Praha 4, IČ 65993360 za odhadní cenu. Prodejní cena bude převedena do Fondu pro 
výkupy pozemků. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 4  

 
3.6. Prodej pozemku parc.č.1784/307 zastavěná plocha o výměře 1 m2 v lokalitě Zlatá 
Hora v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji pozemku parc.č.1784/307 
zastavěná plocha o výměře 1m2 v lokalitě  Zlatá Hora v  k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví 
města do vlastnictví pana Davida Doležela, bytem Zlatá Hora 1354, Slavkov u Brna. Kupní 
cena ve výši 300,-Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy. Kupující dále uhradí správní 
poplatek za podání návrhu na vklad do KN ve výši 500,-Kč. Kupní cena bude převedena do 
Fondu pro výkupy pozemků. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 4  

   

3.7. Prodej pozemků parc.č.2690/114 a 2690/115 v k.ú.  Slavkova u Brna  SBD Žuráň  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji pozemků parc.č.2690/114 
ostatní plocha o výměře 8 m2  a parc.č.2690/115 ostatní plocha o výměře 8 m2 vše 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 240,-
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 (11)        Příloha č. 4  

3.8. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č.2020/3 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k bezúplatnému převodu pozemku 
parc.č.2020/3 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 149 m2 z vlastnictví  Jaroslava 
Doležela a Marty Doleželové,  Bučovická 163, Slavkov u Brna do vlastnictví Města Slavkov 
u Brna. Náklady spojené s převodem (správní poplatek za podání návrhu na vklad) uhradí  
spoluvlastníci Jaroslav a Marta Doleželovi.  
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 4  

3.9. Napojení ulice Pod Vinohrady do ulice Tyršova – výkup částí pozemků  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas ke koupi: 
1. částí pozemků parc.č.1554/2 a 1594/2 v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 14 m2  
z vlastnictví ing.Radomíra a Heleny Filipových, Tyršova 303, Slavkov u Brna do vlastnictví 
Města Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Přesná výměra 
vykupovaných částí bude určena geometrickým plánem; vlastní kupní smlouva bude 
uzavřena do  1 roku od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu komunikace. 
Kupní cena ve výši 300,-Kč/m2 bude uhrazena do 15ti dnů od doručení  kupní smlouvy  s 
vyznačenou doložkou o povolení a zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Náklady spojené s převodem uhradí město. 
2. části pozemku  parc.č.1597 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1,5 m2 z vlastnictví 
ing.Vítězslava a Anny Vozdeckých, Tyršova 567, Slavkov u Brna formou smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě. Přesná výměra vykupované části bude určena geometrickým 
plánem; vlastní kupní smlouva bude uzavřena do  1 roku od nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí na stavbu komunikace. Kupní cena ve výši 300,-Kč/m2 bude uhrazena do 15ti 
dnů od doručení  kupní smlouvy  s vyznačenou doložkou o povolení a zápisu vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Náklady spojené s převodem uhradí město. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 4  

3.10. Nabytí pozemků parc.č.2702/6; 2702/9; 2702/10; PK 1259 a  PK 1623/1 v k.ú. 
Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo  města ve Slavkově u Brna ruší své usnesení č.4.17 ze VI. řádného zasedání 
ZM, konaného dne  29.3.2004. 
2. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje nabytí pozemků parc.č. 2702/6; 
2702/9; 2702/10; PK 1259 a  PK 1623/1 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR-Valašské 
hotely a restaurace Vsetín, státního podniku v likvidaci IČ 00098418, sídlem Trávníky 1824, 
Vsetín, 755 01 do majetku Města Slavkov u Brna ve veřejné dražbě a  ukládá radě města 
zajistit nabytí těchto pozemků včetně stanovení kupní ceny. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 4 
3.11. Stavební úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy a krovu – přijetí 
dotace a čerpání úvěru   

Usnesení: 



Zastupitelstvo města Slavkova u Brna 
1. Bere tuto zprávu na vědomí.  
2. Souhlasí  s přijetím systémové investiční dotace od MMR ČR z programu  Podpory 
rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů na rok 2005 ve výši 7,6 mil. 
Kč na akci: Stavební úpravy zámku Slavkov u Brna-rekonstrukce střechy a krovu. 
3. Souhlasí s čerpáním podílu města na akci: Stavební úpravy zámku Slavkov u Brna-
rekonstrukce střechy a krovu   ve výši  7,61 mil. Kč  z již přijatého úvěru Komerční banky 
Vyškov. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 4  

   

3.12.   Návrh na přijetí dotace z Jihomoravského kraje – výchovně rekreační tábor pro 
děti   

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvaluje přijetí účelové finanční podpory z 
rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje ve formě dotace na realizaci projektu - 
Výchovně rekreačního tábora a pověřuje starostu Města uzavřením přiložené smlouvy. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 4  

   

3.13.   Prodej bývalé zvláštní školy na ul. Tyršova  

Ing. Jiří Matyáš – odhadnutá cena nemovitosti je optimistická; forma prodeje veřejnou 
dražbou se mu nejeví jako vhodná (vysoké poplatky dražebníkovi, procesní termíny…). Toto 
by řešil formou přímého prodeje.  

Mgr. Bohuslav Fiala – osvětlil důvody a výhody veřejné dražby.  

Mgr. Vladimír Soukop  se ptá na výši nákladů dražební společnosti?  

Ing. Jiří Matyáš – pohybují se v řádu do  deseti procent (1. náklady fixní, 2. vázané na 
výsledek)  

Mgr. Vladimír Soukop – jak se vybírá dražební společnost? Navrhuje vyzvat několik 
společností a doplnit o tyto údaje zprávu na řádné zasedání ZM.  

Ing. Jiří Matyáš doporučuje doplnit usnesení (viz. usnesení).  

 
Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti bývalé zvláštní školy Tyršova č.p. 500 
včetně příslušenství a pozemků, tvořící jednotný funkční celek p.č. 1704 a 1705 v k.ú. 
Slavkov u Brna. 
2) Zastupitelstvo města ukládá Radě města: 
- vyhodnotit finanční náročnost obou metod prodeje (veřejná dražba, přímý prodej), 
- předložit časový harmonogram pro obě metody, 



- zjistit nabídky obdobných nemovitostí ve Slavkově u Brna. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 4  

   

Diskuse: 
Mgr. Petr Šafář informoval členy Zastupitelstva města o situaci na koupališti a o stavu 
přilehlých sportovišť. Na další zasedání ZM chce připravit o tomto komplexní zprávu. Dále 
uvedl, že již přes rok usiluje o vytvoření tréninkového centra beachvolleyballu. Poslední 
takové vzniklo ve Frýdku – Místku. Také je možné se zapojit do projektu v Brně. Zázemí na 
zimní přípravu ve Slavkově není tak kvalitní a proto navrhuje zaměřit se na zázemí letní.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – navázal na kolující foto od pana Radoslava Lánského, na 
kterém jsou záběry východní zdi na autobusovém nádraží. Firma VYDOS BUS, a.s. 
požádala Stavební úřad o odstranění stavby - demolice proběhla v pátek a v sobotu. Pan 
Zdeněk Pavlík byl Radou města pověřen ke sjednání schůzky se zástupci firmy VYDOS 
BUS, a.s., na které zjistí záměr a další jednání této společnosti.  

Pan Radoslav Lánský – Město dostává za správu těchto prostor 60 tisíc Kč ročně (osvětlení, 
zimní údržba,…).  

Pan Michal Boudný – kdo bude celý projekt a následnou stavbu financovat – bude se Město 
finančně angažovat?  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – zatím nedokáže odpovědět - až proběhne jednání s 
VYDOS BUS, a.s.  

Ing. Jiří Kučera – Rada města měla projednat budoucnost hradby v ulici Hradební.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – odpověděl v intencích přijatého usnesení.  

Mgr. Vladimír Soukop – dnes byl ve velkém sále Společenského domu Bonaparte na 
vystoupení Základní umělecké školy a konstatoval, že jsou zde „polní podmínky“. Navrhuje 
vstoupit v jednání se zástupci firmy Prelax, a vyřešit nevyhovující osvětlení, vytápění a 
netěsnící okna (průvan). 
  
Starosta města Mgr. Petr Kostík přivítal na zasedání ZM manžele Durkovy, kteří žádají o 
změnu smluv.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík vyzval manžele Durkovy o sepsání všech požadavků a 
předložení na dalším zasedání Zastupitelstva města.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík ukončil zasedání zastupitelstva města ve 21.35 hodin.  

Slavkov u Brna  18.5.2005 
Zapsala: Simona Kovářová 
   
Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis je proveden v souladu s jednáním ZM i s přijatými 



usneseními, což potvrzují svým podpisem.  

                                         

--------------------------------------------------                 -------------------------------------------------
                             
                   Ing. Jiří Tesák                                                           Radoslav Lánský  

   

--------------------------------------------------                 ------------------------------------------------- 
                  

                   Ing. Ivan Charvát                                                         Mgr. Petr Kostík 
                      místostarosta                                                               starosta města  

 

  
 


