
ZÁPIS 
z jednání I. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 18.12.2006 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

Přítomni:  dle prezenční listiny  (13) členů  ZM  
      Příloha č. 1  

Omluven:  Ing. Jiří Matyáš 
   Mgr. Bohuslav Sobotka  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Věra Křivánková 
   Ing. Jan Reichl 
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jan Reichl) 
  
Návrhová komise: pan Jaromír Seifert 
   PaedDr. Miroslav Charvát 
   Mgr. Jaromír Pytela 
Schváleno 9 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (pan Jaromír Seifert, PaedDr. Miroslav Charvát, 
Mgr. Jaromír Pytela)  

 
 Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na prvním 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.  Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za ¾ roku 2006  
3.2.  Rozbory hospodaření příspěvkových organizací města za ¾ roku 2006 
3.3.  Návrh rozpočtového provizoria na rok 2007 
4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
4.1. Soubor rozpočtových opatření 42-51/2006 
4.2. Poplatek za svoz komunálního odpadu 
4.3. Areál bývalého Agroklasu 
4.4. Doplnění usnesení  
4.5. Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z „Fondu obnovy“ nemovitostí na území města 
Slavkova u Brna 
4.6. Výbory zastupitelstva města  
5. Interpelace členů ZM. 
6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
7. Diskuse. 
8. Návrh na usnesení, závěr.         

Program byl rozšířen v bodě č. 4.1. Soubor rozpočtových opatření 42-51/2006 o rozpočtová 
opatření č. 52-56/2006 
4.7.  HM – Žádost o schválení přijetí dotace na Vzpomínkové akce z rozpočtu JMK 
Schváleno jednomyslně (12)                                                                                                 
Příloha č. 2  



 
Příchod:  Mgr. Petr Kostík – 17.06 hodin  

 
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: 
4.15.1. z XIV. řádného zasedání ZM – 20.3.2006 
3.4.1., 3.5.2., 3.7. z 15. mimořádného zasedání ZM – 15.5.2006 
4.3.1., 4.3.3., 4.4.1., 4.5.2., 4.11.2. z XV. řádného zasedání ZM – 19.6.2006 
4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7., 4.4., 4.5.4., 4.5.5., 4.10., 
4.15.1., 4.15.2., 4.15.3., 4.16., 4.18., 4.19., 4.20., 5.1. z XVI. řádného zasedání ZM – 
18.9.2006 
2.4.2., 2.7.1., 2.7.2., 2.12., 2.13.1., 2.13.2. z 16. mimořádného zasedání ZM – 16.10.2006 
• vypouští ze sledování: 
4.2.5. ze XIV. řádného zasedání ZM – 17.12.2001 
• ruší: 
4.11.2. z XV. řádného zasedání ZM – 19.6.2006 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Petr Kostík)           Příloha č. 
3                                                                       

 
Ad 3)   Hlavní zprávy:  

3.1.   Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za ¾ roku 2006  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření 
Města Slavkova u Brna za 3/4 roku 2006“ bere její obsah na vědomí a schvaluje rozbory 
hospodaření města za 3/4 roku 2006. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (pan Jaromír Seifert)          Příloha č. 
4                                                                       
          

3.2.  Rozbory hospodaření příspěvkových organizací města za ¾ roku 2006  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna po projednání zprávy „Rozbory hospodaření 
příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za 3/4 roku 2006“ bere její obsah na 
vědomí a schvaluje rozbory hospodaření PO za třetí čtvrtletí roku 2006 . 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 5   

 
3.3.   Návrh rozpočtového provizoria na rok 2007  

Usnesení: 



Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozpočtového 
provizoria roku 2007“ bere její obsah na vědomí a schvaluje: 
1) návrh rozpočtového provizoria Města Slavkova u Brna pro rok 2007 s celkovou výší 
příjmů a výdajů 112.952.000,- Kč.  
2) delegování pravomoci na RM související s možností přijímat rozpočtová opatření v 
návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (soc.dávky), dotací pro 
odbor ŽP týkající se lesního hospodářství, dotací souvisejících s výkonem přenesené 
působnosti (přijímaní nových pracovníků v souvislosti s přijetím nových zákonů, vybavení 
atd.)  
3) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících s 
mládeží do výše schválené rozpočtovým provizoriem Města Slavkova u Brna pro rok 2007, tj. 
do výše 350.000,- Kč. 
4) Zastupitelstvo města Slavkova u Brna ukládá RM projednat s představiteli JMK zhoršenou 
četnost spojů v rámci IDS a odstranění nepřípojů a ostrých přestupních časů u IDS JMK. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 6   

 
4.1.   Soubor rozpočtových opatření 42-56/2006  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a 
schvaluje:  

RO č.42 – vícepráce stadion: 
Výdaje: 
- snížení položky č.32 – příspěvek na pořízení kamery (spoluúčast) ve výši 100.000,- Kč 
- snížení položky č.70 -  MŠ Zvídálek – studie ve výši 62.000,- Kč 
- zvýšení položky RO č. 22- rekonstrukce kabin včetně střechy – fotbalový stadion ve výši 
162.000,- Kč  

RO č.43 – skládka: 
Výdaje: 
- snížení položky č. 7  – VaK – příspěvek na generel odvodnění Slavkova ve výši 149.000,- 
Kč 
- zvýšení položky č.6 – rekultivace městské skládky ve výši 102.000,- Kč 
- zvýšení položky č.38 – tvorba FRR ve výši 47.000,- Kč  

RO č.44 – zvyšování základního kapitálu: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – přijetí úvěru ve výši 3.576.000,- Kč  
Výdaje: 
-     zařazení nové položky – zvyšování základního kapitálu ve VaK Vyškov, a.s. ve výši 
3.576.000,- Kč  

RO č.45 – lesní hospodářství: 
-  v příjmech: 
        zařazení nové položky 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod 
UZ 29008 
        v částce 25.700,- Kč 



-  ve výdajích:  
zařazení nové položky - správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na příslušných 
položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 25.700,-Kč.  

RO č.46 – zpevňující dřeviny: 
-  v příjmech: 
 zařazení nové položky 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29004 v částce 49.200,- Kč 
-  ve výdajích:  
        zařazení nové položky - správa v lesním hospodářství pod UZ 29004 na příslušných   
        položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 49.200,- Kč.  

RO č.47 – program péče o krajinu: 
-  v příjmech: 
 zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
15091 v částce 65.000,- Kč 
-  ve výdajích:  
 zvýšení  položky č.38 – tvorba FRR ve výši 65.000,- Kč 
 snížení položky č.10 – výsadba remízku na skládce (vlastní zdroje) ve výši 65.000,- Kč 
 zvýšení položky č.10 – výsadba remízku na skládce – UZ 15091 ve výši 65.000,- Kč  

RO č.48 – nabytí pozemků : 
-  v příjmech: 
        zvýšení položky č.41 – převody z FRR v částce 200.000,- Kč 
-  ve výdajích:  
 zvýšení  položky č.77 – výkupy pozemků ve výši 200.000,- Kč  

RO č.49 – dokrytí drobných výdajů : 
-      ve výdajích:  
       snížení  položky č.67 – GIS ve výši 25.000,- Kč 
       zvýšení položky  č.76 – provozní prostředky IR ve výši 25.000,- Kč  

RO č.50 – pozemky – Koláčkovo nám.: 
-  v příjmech: 
 zařazení nové položky  – půjčka z VHČ v částce 250.000,- Kč 
-  ve výdajích:  
 zvýšení  položky č.77 – výkupy pozemků ve výši 250.000,- Kč  

RO č.51 – místní zastupitelské orgány : 
-  v příjmech: 
 zvýšení položky  – pokuty v částce 130.000,- Kč 
-  ve výdajích:  
 zvýšení položky – místní zastupitelské orgány ve výši 130.000,- Kč  

RO č.52 – příspěvek na žáka: 
Příjmy: 
- Zvýšení položky č.35 – dotace od obcí na školství ve výši 24.800,- Kč  
Výdaje: 
zvýšení položky – rezerva o částku 24.800,- Kč  



RO č.53 – SDH: 
Příjmy: 
-  zařazení nové položky – dotace JMK – ,,neinvestiční výdaje“ pro SDH ve výši 3 600,- Kč  
Výdaje: 
-  zvýšení položky č.33 -  Sbor dobrovolných hasičů ve výši 3.600,- Kč  

RO č.54 – lesní hospodářství: 
-  v příjmech: 
 zařazení nové položky 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29008 v částce 13.300,- Kč 
-  ve výdajích:  
        zařazení nové položky - správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na příslušných  
        položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 13.300,-Kč. 
RO č.55 – sociální dávky: 
- v příjmech :  
snížení na položce 4112–neinvestiční  přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního 
vztahu o 3.600,-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 3.600,-Kč. 
RO č.56 – dotace na Vzpomínkové akce: 
- v příjmech :  
zařazení nové položky – dotace z rozpočtu JMK na Vzpomínkové akce ve výši 300.000,- Kč  
- ve výdajích : 
zařazení nové položky – neinvestiční příspěvek pro HM na Vzpomínkové akce ve výši 
300.000,- Kč. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 7   

 
4.2.   Poplatek za svoz komunálního odpadu  

Odchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 17.57 hodin 
Příchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 18.00 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy souhlasí se 
zachováním předložené výše poplatků za komunální odpad.  
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 8 
        

4.3.   Areál bývalého Agroklasu  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města: 
1. schvaluje odprodej hospodářské budovy na parcele p.č.633/2 v k.ú. Slavkov u Brna (zděná 
stodola při Kollárově ulici - vjezd naproti hřbitovní zdi) za cenu 250.000,-Kč Daně 
Dvořákové, Němčany čp.194, PSČ : 684 01, pro stávající nevyužitelnost a vzhledem ke 
skutečnosti, že zde Město Slavkov u Brna nevlastní pozemky pod budovou, 



2. schváluje dohodu o finanční náhradě za bezesmluvní užívání pozemků 625/1, 633/2, 625/2 
a 633/1 v k.ú. Slavkov u Brna ve výši 91.250,-Kč s paní Danou Dvořákovou, Němčany 
čp.194, PSČ : 684 01, za dobu ode dne koupě nemovitosti (26.1.2005) do dne kolaudace 
vstupu z čelní strany budovy čp.727 (17.3.2006) (u poz. p.č. 625/2 a 633/1) a do dne uzavření 
smlouvy podle odstavce 1 a usnesení 4.11.1 z XVI. zasedání ZM dne 18.9.2006 (u poz. p.č. 
625/1 a 633/2). 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 9  

 
4.4.   Doplnění usnesení  

Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18.09 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a 
schvaluje: 
Zastupitelstvo Města Slavkova u Brna schvaluje kladné výsledky hospodaření příspěvkových 
organizací zřízených Městem Slavkovem u Brna vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od 
zřizovatele za rok 2002, 2003, 2004 a 2005.  Město Slavkov u Brna nepožaduje a 
nepožadovalo vrácení ušetřených prostředků z hlavní činnosti (kladných výsledků 
hospodaření PO) do rozpočtu zřizovatele. Tyto finanční prostředky byly po schválení v ZM 
převedeny do fondů jednotlivých organizací dle usnesení platných v daných letech.  Jedná se 
o následující příspěvkové organizace:   
1) Technické služby Města Slavkova u Brna 
2) Historické muzeum ve Slavkově u Brna 
3) Základní škola Komenského 
4) Základní škola Tyršova  
5) Základní umělecká škola Františka France 
6) Mateřská škola Zvídálek 
7) Dům dětí a mládeže   
Schváleno jednomyslně (12)                                                                                                 
Příloha č. 10                                                                           
     
     

4.5.   Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z „Fondu obnovy“ nemovitostí na území 
města Slavkova u Brna  

Příchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18.11 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí půjček z „Fondu obnovy“ 
nemovitostí  na území města Slavkova u Brna, podle úplného znění pravidel schválených na 
XI. řádném zasedání  ZM dne 20. 6. 2005, vyvěšením na úřední desce, a to 1. kolo dnem 16. 
ledna 2007 a 2. kolo dnem 3. dubna 2007.  
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 11 
                 
                     



4.6.   Výbory zastupitelstva města  

Ing. Jiří Doležel navrhuje stávající systém hlasování při volbě členů finančního a kontrolního 
výboru (dále jen FV a KV). 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Mgr. Petr Kostík, pan Jaromír Seifert)  

Ing. Jiří Doležel navrhuje, aby byl KV složen z 5 členů a FV ze 7 členů a přečetl návrh 
jednotlivých kandidátů. 
Kontrolní výbor: pan Michal Boudný, PhDr. Hana Frimmerová, PaedDr. Miroslav Charvát, 
Mgr. Petr Kostík, Mgr. Věra Křivánková, Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Aleš Šilhánek. 
Finanční výbor: pan Petr Cigánek, Ing. Jaromír Herzán, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. 
Marie Jedličková, Ing. Jiří Matyáš, paní Pavla Novoměstská, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. 
Alena Syslová. 
Hlasování:  Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (pan Jaromír Seifert, Ing. Jiří Tesák)  

Pan Jaromír Seifert navrhuje, aby měl kontrolní i finanční výbor sedm členů a dále navrhuje, 
aby byl KV rozšířen o Ing. Jiřího Tesáka.  

Ing. Jiří Doležel – všechny politické strany jsme vyzvali k předložení návrhů na kandidáty do 
FV a KV.  

Ing. Jiří Tesák – na toto jsme měli málo času.  

Ing. Jiří Doležel vyhlásil přestávku v době 18.30 – 18.40 hodin.  

Ing. Jiří Doležel navrhuje zrušit počet pěti členů u kontrolního výboru. 
Schváleno jednomyslně (13)  

Ing. Jiří Doležel navrhuje sedm členů u kontrolního výboru. 
Schváleno jednomyslně (13)  

Ing. Jiří Doležel navrhuje tajné hlasování a ptá se, zda má někdo jiný návrh.  

Mgr. Petr Kostík navrhuje veřejné hlasování. 
Hlasování:  5 hlasů pro (Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jaromír Pytela, pan Jaromír Seifert, Ing. Jiří 
Tesák, Mgr. Věra Křivánková), 8 hlasů se zdrželo – NÁVRH NEBYL PŘIJAT 
Ing. Jiří Doležel navrhuje do volební komise Mgr. Jaromíra Pytelu a Mgr. Jiřího Půčka. 
Ing. Ivan Charvát navrhuje do volební komise Ing. Jiřího Doležela. 
Schváleno 9 hlasů pro, zdržely se 4 hlasy (Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jaromír Pytela, Ing. Jiří 
Tesák, pan Jaromír Seifert)  

Ing. Jiří Doležel vyhlásil přestávku v době 18.50 – 19.00 hodin.  

Ing. Jiří Doležel přečetl výsledek hlasování.  

Kontrolní výbor: PhDr. Hana Frimmerová, PaedDr. Miroslav Charvát, Mgr. Petr Kostík, Mgr. 
Věra Křivánková, Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Aleš Šilhánek, Ing. Jiří Tesák.  

Finanční výbor: pan Petr Cigánek, Ing. Jaromír Herzán, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. 



Marie Jedličková, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Alena Syslová.  

Ing. Jiří Doležel navrhuje na funkci předsedy finančního výboru Mgr. Vladimíra Soukopa a 
kontrolního výboru Mgr. Věru Křivánkovou a navrhuje tyto volit veřejně.  

Návrh Ing. Jiřího Doležela na předsedu KV – Mgr. Věra Křivánková. 
Hlasování: Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Věra Křivánková)  

Mgr. Petr Kostík podal protinávrh na předsedu finančního výboru  - Ing. Jiří Matyáš. 
Hlasování: 5 hlasů pro (Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jaromír Pytela, pan Jaromír Seifert, Ing. Jiří 
Tesák, Mgr. Věra Křivánková), 8 hlasů se zdrželo – NÁVRH NEBYL PŘIJAT  

Členové ZM hlasovali o návrhu Ing. Jiřího Doležela na předsedu FV – Mgr.Vladimír Soukop. 
Hlasování: Schváleno 8 hlasů pro, zdrželo se 5 hlasů (Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jaromír Pytela, 
pan Jaromír Seifert, Ing. Jiří Tesák, Mgr. Věra Křivánková)  

 
Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna odvolává stávající členy finančního a kontrolního 
výboru. 
2. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvaluje složení finančního výboru zastupitelstva 
města : 
- pan Petr Cigánek, Jiráskova 1463, Slavkov u Brna, 
- pan Ing. Jaromír Herzán, Jiráskova 1464, Slavkov u Brna, 
- pan Ing. arch. Dušan Jakoubek, ČSA 1048, Slavkov u Brna, 
- paní Ing. Marie Jedličková, Tyršova 1112, Slavkov u Brna, 
- pan Ing. Jiří Matyáš, Tyršova 1011, Slavkov u Brna, 
- pan Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370, Slavkov u Brna, 
- paní Ing. Alena Syslová, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna. 
3. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvaluje složení kontrolního výboru zastupitelstva 
města : 
- paní PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Slavkov u Brna, 
- pan PaedDr. Miroslav Charvát, Kaunicova 634, Slavkov u Brna, 
- pan Mgr. Petr Kostík, Zborovská 365, Slavkov u Brna, 
- paní Mgr. Věra Křivánková, Dvořákova 883, Slavkov u Brna, 
- pan Ing. Vojtěch Novotný, Špitálská 777, Slavkov u Brna, 
- pan Ing. Aleš Šilhánek, Tyršova 1109, Slavkov u Brna, 
- pan Ing. Jiří Tesák, Slovákova 338, Slavkov u Brna. 
4. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna jmenuje předsedy výborů zastupitelstva města: 
- finanční výbor: pan Mgr. Vladimír Soukop 
- kontrolní výbor: paní Mgr. Věra Křivánková 
           Příloha č. 12                 
4.7.   Žádost o schválení přijetí dotace na Vzpomínkové akce z rozpočtu JMK   

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 
300.000 Kč na pořádání Vzpomínkových akcí ve dnech 1.-3.12.2006. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 13  

 



Diskuse:  

Pan Jaromír Seifert upozorňuje na havarijní stav zámecké ledárny – navrhuje odtěžit zeminu, 
místnosti odvětrávat a vchod zajistit mříží.  

 
Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města v 19.10 hodin.  

 
Slavkov u Brna  18.12.2006 
Zapsala: Simona Kovářová  

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

--------------------------------------------------                 --------------------------------------------------
                              
    Mgr. Věra Křivánková                  Ing. Jan Reichl  

   

--------------------------------------------------                 -------------------------------------------------- 
      Ing. Jiří Doležel     Ing. Ivan Charvát 
        místostarosta       starosta města  

 
 


