
ZÁPIS 
z jednání 16. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 16.10.2006 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna  

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

 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Matyáš, Ing. Jiří Kučera  
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Kučera)  

 
Návrhová komise: Mgr. Věra Křivánková, p. Jaromír Seifert, Bc. Zdeněk Pavlík    
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Mgr. Věra Křivánková, p. Jaromír Seifert) 
   

Omluveni:   Mgr. Bohuslav Sobotka 
    
  
 Pan starosta Mgr. Petr Kostík přivítal všechny přítomné na šestnáctém mimořádném zasedání 
zastupitelstva města.  

Program dnešního jednání: 
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 
2. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
2.1. Návrh RO č. 41/2006 – volby do zastupitelstev obcí ČR 
2.2. Vyjádření ke stavu řešení rozšíření kapacity MŠ 
2.3. Schválení změny č. III. územního plánu sídelního útvaru Slavkov u Brna (dále jen ÚPN 
SÚ) a vydání obecně závazné vyhlášky o závazných částech ÚPN SÚ Slavkova u Brna 
2.4. Schválení a projednání projektu regenerace  panelového sídliště Zlatá hora 
2.5. Návrh směny pozemků se společností GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s. 
2.6. Směna pozemků pro protipovodňovou ochranu města  
2.7. Prodej pozemku parc.č.760/1 zahrada o výměře 514 m2 a prodej pozemků parc.č.760/2 
zahrada o výměře 245 m2  a parc.č.761 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 196 
m2 , vše v k.ú. Slavkov u Brna 
2.8. Přechod pro chodce na silnici I/50 u odbočky na Křenovice 
2.9. HM – návrh programu na Vzpomínkové akce 2006 (1.-3.12.) 
2.10. Sumarizace výsledků Historického muzea ve Slavkově u Brna za období 2004-2006 
2.11. Dopis p. Miroslava Jandory 
3. Interpelace členů ZM. 
4. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
5. Diskuse. 
6. Návrh na usnesení, závěr.         

Program byl rozšířen o body:   
2.12. Změna úrokové sazby 
2.13. Přijetí dotace 
Materiál k bodu č. 2.11. Dopis p. Miroslava Jandory byl doplněn o dopis ze dne 9.10.2006.  



Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 2  

Příchod: Bc. Zdeněk Pavlík – 17,10 hodin 
2.1.   Návrh RO č. 41/2006 – volby do zastupitelstev obcí ČR  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a 
schvaluje: 
RO č.41 – volby do zastupitelstev obcí: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky - dotace na volby do zastupitelstev obcí ČR ve výši 115.000,- Kč  
Výdaje: 
- zařazení nové položky – volby do zastupitelstev obcí ČR ve výši 115.000,- Kč. 
Schváleno jednomyslně (14)           Příloha č. 3  

2.2.   Vyjádření ke stavu řešení rozšíření kapacity MŠ  

Členové ZM diskutovali o možnostech řešení bydlení pana Kuběny a jeho rodiny v souvislosti 
s rozšířením kapacity MŠ na ZŠ Komenského - zda je možnost přidělit rovnocenný byt z 
bytového fondu města nebo zrekonstruovat druhý školní byt, který je nyní využíván jako 
sklad (finančně náročné - nová elektroinstalace, jiný režim topení, nutnost opravit i sklepní 
prostory, protože se jedná pouze o dvoupokojový byt aj.) či zachovat stávající byt a MŠ 
situovat do jiných prostor na ZŠ Komenského.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a 
ukládá MěÚ, ředitelce MŠ Zvídálek a řediteli ZŠ Komenského řešit umístění nové třídy 
mateřské školy v prostorách ZŠ Komenského při zachování bytu školníka v prostorách školy. 
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 4 hlasy (Mgr. Petr Kostík, Mgr. Vladimír Soukop, Bc. 
Zdeněk Pavlík, p. Michal Boudný)        Příloha č. 4  

2.3.   Schválení změny č. III. územního plánu sídelního útvaru Slavkov u Brna (dále jen 
ÚPN SÚ) a vydání obecně závazné vyhlášky o závazných částech ÚPN SÚ Slavkova u 
Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy: 
1. Schvaluje v souladu s § 26, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších změn návrh změny č. III ÚPN SÚ Slavkov u Brna 
zpracovaný v červenci 2006 Ing. arch. Václavem Zemánkem, CSc., autorizovaným 
architektem, bytem Brno, Kohoutova 16, IČ 18149171, který byl zpracován v souladu s 
vyhláškou č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci v celé šíři textové a grafické části. 
2. Vydává v souladu s § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších změn a podle ustanovení § 84, odst.2, písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. …./06 o závazných částech ÚPN SÚ 
Slavkov u Brna, kterou se mění a doplňuje vyhláška města č. 18 platná od 17.10.1994 o 
závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Slavkova u Brna. 
3. Konstatuje, že vzhledem k tomu že je vyhověno všem požadavkům vzneseným občany a 
dotčenými orgány státní správy, které byly zahrnuty do souborného stanoviska a všechny byly 



do návrhu změny ÚP zapracovány, není nutno o nich rozhodovat. Zároveň není nutno 
ukončovat platnost žádných jiných územně plánovacích dokumentací. 
4. Ukládá městskému úřadu v souladu s § 16, odst. 4 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně 
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci opatřit textovou část a příložky k 
výkresům č. 1 a 2 schvalovací doložkou. Dále v souladu s § 19 výše citované vyhlášky zajistit 
evidenci a předat schválenou změnu č. III ÚPN SÚ příslušnému stavebnímu úřadu a 
krajskému úřadu. V souladu s § 20, odst. 3 stejné vyhlášky zaslat obecně závaznou vyhlášku a 
schéma hlavního výkresu dotčeným orgánům státní správy. 
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Vladimír Soukop)   Příloha č. 5 
2.4.   Schválení a projednání projektu regenerace  panelového sídliště Zlatá hora  

Odchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 17,53 hodin 
Příchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 17,55 hodin 
Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18,00 hodin 
Příchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18,03 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna: 
1/ Schvaluje projekt regenerace panelového sídliště Zlatá hora ve Slavkově u Brna tak, jak je 
předložen. 
2/ Ukládá MěÚ zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2007 částku ve výši 2 000 000,-Kč 
jako spoluúčast k dotaci na I.etapu. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 6  

   

2.5.   Návrh směny pozemků se společností GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík přivítal na zasedání ZM zástupce společnosti GOLF INVEST 
AUSTERLITZ, a.s. Bc. Radima Válku a Ing. Otu Horáka a poté diskutovali o záměrech 
GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s. v souvislosti s navrhovanou směnou níže uvedených 
pozemků.  

Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nedává  souhlas ke směně pozemků parc.č. 
1085/7 trvalý travní porost, o výměře 2761 m2; parc.č.1085/22 trvalý travní porost, o výměře 
278 m2 a parc.č.1085/12 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2 z vlastnictví Města 
Slavkov u Brna za pozemek parc.č.1089/14 ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 1177 m2 z 
vlastnictví společnosti GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s. IČ 63495201, sídlem Na 
golfovém hřišti 1020, Slavkov u Brna.  
2) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna pověřuje radu města k dalšímu jednání s obchodní 
společností GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s. ve věci nabytí vlastnictví k pozemku 
parc.č.1089/14 ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 1177 m2 v k.ú. Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 7  

 
Starosta města Mgr. Petr Kostík vyhlásil přestávku v době 18,45 - 19,00 hodin.  

 



2.6.   Směna pozemků pro protipovodňovou ochranu města  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města ve Slavkově u Brna dává souhlas ke směně části pozemku parc.č.2733/4 
ostatní plocha o výměře 2092 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna za 
část pozemku parc.č.2719/1 k.ú. Slavkov u Brna o  výměře 1910 m2   a celý pozemek 
parc.č.2727 o výměře 182 m2 z vlastnictví p. Martina Doubka, Jiráskova 1180, Slavkov u 
Brna (1/4) a  společnosti M plus,s.r.o., 28.pluku 9, Praha 10-Vršovice (3/4). Vypracování 
geometrického plánu a  znaleckých posudků uhradí Povodí Moravy, s.p., správní poplatek za 
podání návrhu na vklad do KN  uhradí rovným dílem město a  p. Doubek. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 8  

 
2.7.  Prodej pozemku parc.č.760/1 zahrada o výměře 514 m2 a prodej pozemků 
parc.č.760/2 zahrada o výměře 245 m2  a parc.č.761 zastavěná plocha a nádvoří – 
zbořeniště o výměře 196 m2 , vše v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji pozemku parc.č. 760/1 
zahrada o výměře 514 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví manželů 
Svatopluka a Hany Zrotalových, bytem Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna. Kupní cena ve výši 
500 Kč/m2 bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Správní poplatek za podání návrhu 
na vklad do KN uhradí kupující. 
2. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji pozemků parc.č.760/2 
zahrada o výměře o výměře 246 m2 a parc.č.761 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o 
výměře 196 m2  v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví pana Petra Jeřábka, 
bytem Jiráskova 1221, Slavkov u Brna. Kupní cena ve výši 500 Kč/m2 bude uhrazena před 
podpisem kupní smlouvy. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí kupující. 
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Tesák)    Příloha č. 9  

 
2.8.  Přechod pro chodce na silnici I/50 u odbočky na Křenovice  

Usnesení: 
1)    Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
2)  Zastupitelstvo města Slavkova u Brna souhlasí s případnou úhradou projektu a s 
předložením dalších požadavků na nejbližší řádné zasedání zastupitelstva města. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 10  

 
2.9.  HM – návrh programu na Vzpomínkové akce 2006 (1.-3.12.)  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a schvaluje rozpočet 
Vzpomínkových akcí 2006 ve dnech 1.-3.12.2006 do výše 330.000,- Kč. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (p. Jaromír Seifert, p. Radoslav Lánský) Příloha č. 
11  

 



2.10. Sumarizace výsledků Historického muzea ve Slavkově u Brna za období 2004-2006  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 12  

 
2.11.  Dopis p. Miroslava Jandory  

Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil - 20,09 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere dopisy pana Miroslava Jandory  ze dne 12.9.2006 
a 9.10.2006 na vědomí a s obsahem nesouhlasí.  
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Jaromír Seifert, Radoslav Lánský)  Příloha č. 13  

 
Příchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil - 20,11 hodin 
Odchod:  Ing. Jiří Matyáš - 20,15 hodin  

2.12.   Změna úrokové sazby  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna po projednání zprávy „Změna úrokové sazby‘‘ bere 
tuto zprávu na vědomí a schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. s fixní úrokovou 
sazbou na dobu 3 let ve výši 3,61% p.a., se zajištěním blankosměnkou, a to za účelem 
splacení stávajícího úvěru u Hypoteční banky, a.s. číslo smlouvy 3100/02078-01/01/01-
006/00/R ze dne 28.11.2001.     
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Jaromír Seifert)    Příloha č. 14  

Příchod:  Ing. Jiří Matyáš - 20,18 hodin  

2.13.  Přijetí dotace  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a 
schvaluje : 
1) přijetí limitní dotace ze státního rozpočtu na akci jmenovitě určenou ,,Slavkov u Brna, 
zámek – oprava  krovu a střechy “ ve výši 5.000.000,- Kč 
2) zapracování limitní dotace ve výši 5,000.000,- Kč na akci ,,Slavkov u Brna, zámek – 
oprava krovu a střechy“ do rozpočtu roku 2007 v příjmech i výdajích. 
Schváleno jednomyslně (14)         Příloha č. 15  

 
Ing. Ivan Charvát přečetl dopis od představitelů Junáku - svazu skautů a skautek ČR, ve 
kterém děkují členům rady a zastupitelstva města za podporu jejich činnosti. 
Příloha č. 16  

 
Starosta města Mgr. Petr Kostík poděkoval členům zastupitelstva města za čtyři roky 



spolupráce a zdůraznil hlavní dosažené úspěchy. Poté všem předal společně s místostarostou 
města Ing. Ivanem Charvátem „Poděkování“ a pamětní stříbrnou minci vydanou k 200. výročí 
bitvy u Slavkova.  

 
3.1. Poděkování za podporu beachvolleyballu 
  
Mgr. Petr Šafář přečetl poděkování za podporu beachvolleyballu od předsedy Asociace 
beachvolleyballu ČVS Ing. Josefa Beneše.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna souhlasí se spolupořádáním akce ME juniorů v 
beachvolleyballe v roce 2007 ve Slavkově u Brna ve spolupráci s městem Slavkov u Brna, 
Historickým muzeem ve Slavkově u Brna a SK Beachvolleyball Slavkov. 
Schváleno jednomyslně (14)            Příloha č. 17  

   

Ing. Ivan Charvát navrhuje předat „Poděkování“ a pamětní stříbrnou minci také Mgr. 
Jaromíru Pytelovi za jeho dvouleté působení v RM a ZM.  

 
Starosta města Mgr. Petr Kostík dává členům ZM na zvážení dva termíny konání ustavujícího 
ZM z důvodu obsazení velkého sálu Společenského domu Bonaparte ve čtvrtek 2.11.2006. Po 
diskusi se členové ZM shodli na termínu ve středu dne 1.11.2006 v 18,00 hodin.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík ukončil zasedání zastupitelstva města ve 20,45 hodin.  

Slavkov u Brna  16.10.2006 
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 Matyáš                                                          Ing. Jiří Kučera         
                          

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

 
 


