
ZÁPIS 
z jednání XV. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 19.6.2006 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Tesák 
   p. Michal Boudný 
Schváleno 9 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jiří Tesák, p. Michal Boudný) 
  
Návrhová komise: Ing. Jiří Matyáš 
   MUDr. Oldřich Pospíšil 
   p. Radoslav Lánský 
Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                  

Omluven: Mgr. Petr Šafář 
 Ing. Jiří Doležel 
 p. Jaromír Seifert 
Mgr. Bohuslav Sobotka  
   
 Pan starosta Mgr. Petr Kostík přivítal všechny přítomné na patnáctém 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 ¼ roku 2006 
3.2. Koncepce školství města Slavkova u Brna 
3.3. Přehled Napoleonských dnů 2006 ve Slavkově u Brna 
4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
4.1. Návrh rozpočtových opatření RO č. 8-25/2006 
4.2. Navýšení základního kapitálu VaK Vyškov, a.s.  
4.3. Financování výměny  oken a vchodových dveří – poliklinika 
4.4. Havarijní stav střech budov čp. 65 a čp. 64 (radnice) na Palackého náměstí ve Slavkově u 
Brna 
4.5. Národní rozvojový program mobility pro všechny 
4.6. Návrh na úpravu části usnesení ZM ze XIV. řádného zasedání ze dne 20.3.2006   
4.7. Rozbor odběru tepla, kotelny Zlatá Hora, ul. Nádražní a Dům s pečovatelskou službou  
4.8. Prodej bytu č.4, ul. Nádražní  č.p. 1127, Slavkov u Brna 
4.9. Prodej a pronájem pozemků  bývalém areálu Agroklasu v lokalitě Topolová ve Slavkově 
u Brna 
4.10. Pronájem a předkupní právo k části pozemku  parc.č.2580 v lokalitě Bučovická v k.ú. 
Slavkov u Brna o výměře cca 175 m2  
4.11. Prodej pozemků v lokalitě Špitálská – jezdecký areál 
4.12. Soudci přísedící pro Okresní soud ve Vyškově - volba 
4.13. Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna – dopis 
4.14. Dopis – p. Jiří Chalupník – Tomík dětem 
4.15. Děkovné dopisy a prezentace aktuálních výsledků Historického muzea 
5. Interpelace členů ZM. 



6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
7. Diskuse. 
8. Návrh na usnesení, závěr.  
Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                 
Příloha č. 2  

Ad 2)   Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z 
volebního období 2002-2006 
Odchod:  Mgr. Petr Kostík – 17,08 hodin 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a : 
• považuje za splněné body: 
4.14.5. z  XI. řádného zasedání ZM – 20.6.2005 
4.4.2. z XII. řádného zasedání ZM – 19.9.2005 
3.4., 3.5.1. z 13. mimořádného zasedání ZM – 14.11.2005 
4.16. z XIII. řádného zasedání ZM - 19.12.2005 
3.1.2., 3.1.3., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.5., 3.7.2. z 14. mimořádného zasedání ZM – 27.2.2006 
3.2.2., 4.4., 4.5.2., 4.6., 4.12., 4.14.2., 4.15.2., 4.18. z XIV. řádného zasedání ZM – 20.3.2006 
3.8.1., 3.8.2., 3.8.3., 3.5.1., 3.9.1., 3.9.3. z 15. mimořádného zasedání ZM – 15.5.2006 
• vypouští ze sledování: 
4.7. z III. řádného zasedání ZM – 23.6.2003 
3.8. z 6. mimořádného zasedání ZM – 19.7.2004 
3.2. z 7. mimořádného zasedání ZM – 10.1.2005 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 
Schváleno jednomyslně (10)                                                                                                 
Příloha č. 3  

Příchod:  Mgr. Petr Kostík – 17,10 hodin  

 
Ad 3)   Hlavní zprávy:  

 
3.1.   Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za ¼ roku 2006  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření 
Města Slavkova u Brna za 1/4 roku 2006“ bere její obsah na vědomí a schvaluje rozbory 
hospodaření města za 1/4 roku 2006. 
Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                 
Příloha č. 4 
          

 
3.2.   Koncepce školství města Slavkova u Brna  

Mgr. Věra Křivánková navrhuje doplnit usnesení o uložení povinnosti Radě města pravidelně 
předkládat výsledky kontrol.  

Usnesení: 



1. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvaluje zprávu „Koncepce školství města Slavkova 
u Brna“. 
2. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna ukládá radě města v pravidelných půlročních 
intervalech koncepci projednávat. 
3. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna ukládá radě města řešit rozšíření MŠ. 
Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                 
Příloha č. 5                                                                           
3.3.   Přehled Napoleonských dnů 2006 ve Slavkově u Brna  

Starosta města Mgr. Petr Kostík přivítal na zasedání ZM ředitele Ředitelství výcviku a doktrín 
Armády ČR brigádního generála Františka Maleninského a vedení Historického muzea ve 
Slavkova u Brna. Poté diskutovali o návrhu programu Napoleonských dnů 2006.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere předloženou zprávu na vědomí a schvaluje 
partnerství Ředitelství výcviku a doktrín Armády ČR pro pořádání Napoleonských dnů v roce 
2006.  
Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                 
Příloha č. 6                                                                           
  
Místostarosta města Ing. Ivan Charvát navrhuje přednostně projednat body č. 4.14. a 4.15. z 
důvodu přítomnosti vedení Historického muzea ve Slavkova u Brna.  

 
4.14.  Dopis – p. Jiří Chalupník – Tomík dětem  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere na vědomí dopis pana Jiřího Chalupníka – ředitele 
agentury Tomík dětem. 
Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                 
Příloha č. 7                                                                           

 
4.15. Děkovné dopisy a prezentace aktuálních výsledků Historického muzea  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere na vědomí zprávu „Děkovné dopisy a prezentace 
aktuálních výsledků Historického muzea“. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 8  

          
4.1.   Návrh rozpočtových opatření RO č. 8-25/2006  

Odchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 17,59 hodin 
Příchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 18,01 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a 
schvaluje : 
1) následující rozpočtová opatření: 



RO č.8 – volby do Poslanecké sněmovny ČR: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky - dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR ve výši 122.100,- Kč  
Výdaje: 
- zařazení nové položky – volby do Poslanecké sněmovny ČR ve výši 122.100,- Kč 
RO č.9 – sociální dávky: 
Příjmy: 
- snížení na položce 4112–neinvestiční  přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního 
vztahu o  
23.000,-Kč  
Výdaje: 
- 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 23.000,-Kč. 
RO č. 10 – lesní hospodářství: 
Příjmy: 
-  zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29008 
        v částce 12.500,- Kč 
 Výdaje: 
- zařazení nové položky v odd.§ 1036-správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na 
příslušných  
položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 12.500,-Kč. 
RO č. 11 – zpevňující dřeviny: 
 Příjmy: 
- zařazení nové položky 4116-ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29004 v částce 4.500,- Kč 
Výdaje: 
- zařazení nové položky v odd.§ 1036-správa v lesním hospodářství pod UZ 29004na 
příslušných         položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 4.500,- Kč. 
RO č. 12 – půjčka z Fondu obnovy: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – půjčka z fondu obnovy – podíl k dotaci na obnovu fasád zámku ve 
výši 450.000,- Kč 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – obnova fasád zámku ve výši 450.000,- Kč 
RO č. 13 – dotace z Programu MPZ pro rok 2006: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – dotace z Programu MPZ ve výši 580.000,- Kč 
 Výdaje: 
- zvýšení položky č.5 – Program MPZ ve výši 580.000,- Kč 
RO č. 14 – komunikace Bučovická: 
 Příjmy: 
-  zvýšení položky RO č.4 – podíly k IS v ulici Bučovická ve výši 700.000,- Kč 
 Výdaje: 
-  snížení položky č.59 - oprava sochy sv. Jana Nepomuckého ve výši 90.000,- Kč 
-  zvýšení položky č.65 – IS v ulici Bučovická ve výši 790.000,- Kč 
 RO č. 15 – výměna oken a vchodových dveří v budově polikliniky Malinovského č.p. 288: 
 Příjmy: 
-  zařazení nové položky  – čerpání revolvingového úvěru ve výši 700.000,- Kč 



 Výdaje: 
- zařazení nové položky – výměna oken a vchodových dveří v budově polikliniky 
Malinovského č.p. 288 ve výši 700.000,- Kč 
RO č.16 – Projektová studie IS Sadová: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – dar od firmy Category s.r.o. na studii IS Sadová ve výši  21.000,- 
Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky  –  IS v lokalitě Sadová ve výši 21.000,- Kč 
RO č.17 – příspěvek pro HM: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – pokuty ve výši  36.000,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky – Historické muzeum ve výši 36.000,- Kč 
RO č.18 – cestovní doklady s biometrickými údaji 
Příjmy: 
- zařazení nové položky - dotace z MFČR – cestovní doklady s biometrickými údaji ve výši 
452.900,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky – Městský úřad ve výši 452.900,- Kč 
RO č.19 -pronájem polního hnojiště 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – pronájem polního hnojiště ve výši 50.000,- Kč 
- zařazení nové položky – odvod prostředků do FRR-kompostárna ve výši 850.000,- Kč 
- snížení položky č.14 – kompostárna ve výši 900.000,- Kč  
RO č.20 – odpisy ZŠ Komenského 
Příjmy: 
- zvýšení položky č.23 - odvody PO ve výši 6.000,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky č.16 – ZŠ Komenského ve výši 6.000,- Kč  

RO č.21 – zámecký park 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – pokuty ve výši 72.000,- Kč 
- zařazení nové položky – dotace ze SFŽP ve výši 647.000,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky RO č.2 – ošetření stromů v zámeckém parku ve výši 719.000,- Kč 
RO č.22 – rekonstrukce kabin včetně střechy – fotbalový stadion  
Příjmy: 
- zařazení nové položky – limitní dotace ze SR na rekonstrukci kabin včetně střechy – 
fotbalový stadion  pod UZ  98661 v částce 2.350.000,- Kč 
- zařazení nové položky –  příjmy za výkon přestupkové agendy od obcí ve výši 30.000,- Kč 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – rekonstrukce kabin včetně střechy - fotbalový stadion ve výši 
2.380.000,- Kč 
RO č. 23 – dotace JMK - památková péče: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – dotace JMK – Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého ve výši 
20.000,- Kč 
- zařazení nové položky – dotace JMK – Oprava hřbitovní brány ve výši 10.000,- Kč  



- zařazení nové položky – dotace JMK – Oprava litinového kříže ve výši 30.000,- Kč 
Výdaje:  
- zvýšení položky č.5 – spoluúčast k dotaci MPZ ve výši 60.000,- Kč 
- snížení položky č.5 – spoluúčast k dotaci MPZ ve výši 95.000,- Kč 
- zvýšení položky č.92 - propagace města ve výši 95.000,- Kč  
RO č.24 – dotace JMK – Napoleonské dny: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – dotace JMK – Napoleonské dny ve výši  300.000,- Kč  
Výdaje: 
- zařazení nové položky – Historické muzeum – Napoleonské dny ve výši 300.000,- Kč  
RO č. 25 – dotace JMK - letní tábor: 
Příjmy: 
-  zařazení nové položky  – dotace JMK – Výchovně rekreační tábor pro děti ve výši 20.000,- 
Kč 
 Výdaje: 
- zvýšení položky č.78 – letní tábor ve výši 20.000,-    Kč  

2) přijetí dotace ze SR na zabezpečení výdajů spojených s vydáváním cestovních dokladů s 
biometrickými údaji ve výši 452. 854,- Kč 
3) přijetí limitní dotace ze SR na investiční akci „ Město Slavkov u Brna, rekonstrukce kabin 
včetně střechy – fotbalový stadion“ ve výši 2.350.000,- Kč 
4) přijetí dotace z rozpočtu JMK na zabezpečení výdajů spojených s pořádáním 
Napoleonských dnů ve výši 300. 000,- Kč 
5) přijetí dotace z rozpočtu JMK na akci: ,,Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého u zámku ve 
Slavkově u Brna“ ve výši 20.000,- Kč 
6) přijetí dotace z rozpočtu JMK na akci: ,,Oprava hřbitovní brány, kulturní památky r.č. 7-
3856 ve Slavkově u Brna“ ve výši 10 000,- Kč 
7) přijetí dotace z rozpočtu JMK na  akci: ,,Oprava litinového kříže, kulturní památky r.č. 7-
3857 ve Slavkově u Brna“ ve výši 30 000,- Kč 
Schváleno 10 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Tesák)    Příloha č. 9  

 
4.2.   Navýšení základního kapitálu VaK Vyškov, a.s.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy bere tuto na vědomí a 
schvaluje : 
1) navýšení základního kapitálu ve výši 14 306 tis. Kč dle jednotlivých etap (viz.tabulka) 
2) pověření rady města k uzavření smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, 
a.s. k navýšení základního kapitálu ve výši 14 306 tis. Kč 
3) financování navýšení základního kapitálu přijetím úvěru ve výši 14 306 tis. Kč  
4) pověření rady města výběrem dodavatele bankovního úvěru  
5) postupné čerpání úvěrových zdrojů dle jednotlivých etap (viz. tabulka) do výše 14 306 tis. 
Kč   
Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                 
Příloha č. 10                                                                           
     
     
4.3.   Financování výměny  oken a vchodových dveří – poliklinika   



Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání předložené zprávy bere tuto na 
vědomí a schvaluje : 
1) přijetí revolvingového úvěru ve výši 2,5 mil Kč k možnosti překlenutí nesouladu mezi 
rozpočtovými příjmy a výdaji od Komerční banky, a.s. s dobou splatnosti 1 rok  
2) pověření RM k uzavření smlouvy s Komerční bankou, a.s. na zřízení revolvingového úvěru 
ve výši 2,5 mil. Kč s dobou splatnosti 1 rok 
3) čerpání v roce 2006 do výše 700 tis. Kč za účelem výměny oken a vchodových dveří v 
budově polikliniky na Malinovského nám. č.p. 288   
Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                 
Příloha č. 11                                                                           

                                        
4.4.   Havarijní stav střech budov čp. 65 a čp. 64 (radnice) na Palackého náměstí ve 
Slavkově u Brna  

Členové ZM diskutovali o havarijním stavu střech budov na Palackého nám. čp. 65 a 64, 
o rozsahu provizorního zabezpečení (návrh řeší pouze uliční část), finančním zatížení 
této akce a řešení do budoucna.  

Ing. Jiří Tesák navrhuje rozšířit provizorní zabezpečení střešní krytiny i do dvorní části 
budovy na Palackého nám. 65 (pouze pochůzný prostor).  

Zastupitelstvo města pověřuje Radu města hledáním finančních prostředků na odstranění 
havarijního stavu spadu střešní krytiny do dvora budovy na Palackého nám. 65.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a schvaluje: 
1. Provedení zachytávačů střešní krytiny na budovách radnice čp. 64 a čp. 65 na Palackého 
náměstí ve Slavkově u Brna za cenu 70 tis. Kč vč. DPH. 
2. RO č. 26 – zachytávač krytiny na budovách radnice čp. 64 a  čp. 65: 
       Výdaje:   
        zvýšení položky  – Městský úřad ve výši 35.000,- Kč 
        snížení položky  –  rezerva ve výši 35.000,- Kč 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 12                  
4.5.   Národní rozvojový program mobility pro všechny  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna : 
1/ Bere uvedenou zprávu na vědomí. 
2/ Ukládá radě města zařadit do rozpočtu města na rok 2007 částku ve výši 150 000,-Kč na 
vypracování programu mobility.  
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 13  

4.6.   Návrh na úpravu části usnesení ZM ze XIV. řádného zasedání ze dne 20.3.2006   

Usnesení: 
Zastupitelstvo města mění usnesení ze XIV. řádného zasedání zastupitelstva města  ze dne 
20.3.2006 k bodu 3.1. v části 2)  v novém znění  takto: 
Zastupitelstvo města ve  Slavkově u Brna ukládá Radě města předložit na řádné zasedání ZM 



19.6.2006  rozbor  odběru tepla  na  Nádražní, DPS  a  Zlatá Hora. Analýzu hospodaření s 
teplem a bytovým a nebytovým fondem předložit na řádné zasedání zastupitelstva města v 
září 2006. 
Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                 
Příloha č. 14  

4.7.   Rozbor odběru tepla, kotelny Zlatá Hora, ul. Nádražní a Dům s pečovatelskou 
službou  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí  předloženou zprávu „Rozbor odběru tepla  z kotelen  na 
ul. Nádražní, DPS a na Zlaté Hoře v roce 2005“. 
Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                 
Příloha č. 15 
                                                            
4.8.   Prodej bytu č.4, ul. Nádražní  č.p. 1127, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 4 na ul. Nádražní 1127, Slavkov u Brna 
včetně podílu (18/100) na společných částech budovy a pozemku p.č. 2807 v k.ú. Slavkov u 
Brna, stávajícímu nájemci, Milušce Loučanské, bytem Nádražní 1127, Slavkov u Brna, za 
cenu 350 000,- Kč, se zaplacením kupní ceny nebo předložení záruky peněžního ústavu před 
podpisem kupní smlouvy. 
Schváleno jednomyslně (11) 
2. Zastupitelstvo města ruší usnesení bod č. 3.3. ze 14. mimořádného zasedání ZM konaného 
dne 27.2.2006 a schvaluje nové usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 3 na 
ul. ČSA 1211, Slavkov u Brna, včetně podílu (25/100) na společných částech budovy a 
pozemku p.č. 2888 v k.ú. Slavkov u Brna, stávajícímu nájemci, manželům Tomáši a 
Květoslavě Dvořákovým, bytem ČSA 1211, Slavkov u Brna  za cenu 359 770,- Kč  se 
zaplacením kupní ceny nebo předložení záruky peněžního ústavu před podpisem kupní 
smlouvy.   
Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                 
Příloha č. 16 
        
4.9.   Prodej a pronájem pozemků  bývalém areálu Agroklasu v lokalitě Topolová ve 
Slavkově u Brna  

Odchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 18,40 hodin  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji pozemků parc.č. 2984/55 
ostatní plocha o výměře 74 m2; 2976/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2; 2977/1 
ostatní plocha o výměře 561 m2; 2973/37 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2; 
2973/38 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 a 2973/23 ostatní plocha o výměře 1296 
m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města  do vlastnictví společnosti OFFICE PRO 
SERVICE, s.r.o., IČ:26949580, sídlem  Jiříkovice 145, PSČ 664 51 za odhadní cenu. Náklady 
spojené s prodejem uhradí kupující (geometrický plán,  znalecký posudek, správní poplatek 
na podání návrhu na vklad do KN). 
2. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna pro případ uzavření nájemní smlouvy dává 
souhlas ke  zřízení předkupního práva pro společnost OFFICE PRO SERVICE, s.r.o., IČ: 



26949580, sídlem  Jiříkovice 145, PSČ 664 k pozemkům parc.č.2977/7 ostatní plocha o 
výměře 225 m2; parc.č.2975/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 95 m2; parc.č.2973/1 
ostatní plocha o výměře 63 m2;  parc.č.2973/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 a 
parc.č.2973/42 ostatní plocha o výměře 97 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna. Náklady spojené s 
vložením předkupního práva do KN uhradí fa OFFICE PRO SERVICE, s.r.o., IČ: 26949580, 
sídlem  Jiříkovice 145, PSČ 664 51. 
Schváleno jednomyslně (10)                                                                                                 
Příloha č. 17  

 
Příchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 18,42 hodin 
        
4.10.   Pronájem a předkupní právo k části pozemku  parc.č.2580 v lokalitě Bučovická v 
k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 175 m2  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města ve Slavkově u Brna pro případ uzavření nájemní smlouvy dává souhlas 
k uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  Herold pekárna&zřízení předkupního práva pro 
společnost Crocus  Slavkov, s.r.o., IČ: 27673367, sídlem Bulharská 1049/52, Brno k části 
pozemku parc.č.2580 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 175 m2 s tím, že 
předkupní právo bude zřízeno po předložení geometrického plánu, kterým bude přesně určen 
zastavěný pozemek a jeho výměra. Náklady spojené s vložením předkupního práva do KN 
(geometrický plán,  Herold pekárna Slavkov, s.r.o.&správní poplatek) uhradí fa Crocus  
Schváleno 10 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Bc. Zdeněk Pavlík)    Příloha č. 18  

 
4.11.   Prodej pozemků v lokalitě Špitálská – jezdecký areál  

Starosta města Mgr. Petr Kostík přivítal na zasedání ZM pana Zieglera a předal mu slovo. Pan 
Ziegler poděkoval a informoval členy ZM o aktuálním stavu v majetkovém vypořádání k 
pozemkům. Poté proběhla diskuse o různých formách řešení situace (prodej městských 
pozemků a výše prodejní ceny, dlouhodobý pronájem).  

Starosta města Mgr. Petr Kostík vyhlásil přestávku v době 19,25 – 19,40 hodin.  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města nedává souhlas k prodeji pozemků parc.č. KN 804/2 ostatní plocha – 
jiná plocha o výměře 421 m2; KN 758/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 9 m2 
a  částí pozemků parc.č. KN 803 o výměře cca 285 m2;  PK 3581/1 o výměře cca 400 m2  a 
PK 1709/1 o výměře cca 2200 m2 z vlastnictví města do vlastnictví paní Samanthy 
Zieglerové, Kotvrdovice 108, z důvodu celkového nedořešení majetkoprávních vztahů v 
uvedené lokalitě. 
2. Zastupitelstvo města ukládá Radě města připravit smlouvu o budoucí kupní smlouvě tak, 
aby dotyčné pozemky p.č. 804/2, 3581/1, 1709/1, 758/2 a 3863 mohly být prodány paní 
Zieglerové. - T: září 2006 
Schváleno jednomyslně (10)        Příloha č. 19  

4.12.  Soudci přísedící pro Okresní soud ve Vyškově - volba  

Usnesení: 



Zastupitelstvo města Slavkova u Brna: 
1. bere předloženou zprávu na vědomí. 
2. volí následující občany Slavkova u Brna jako soudce přísedící u Okresního soudu ve 
Vyškově: 
• paní Mgr. Romana Derková, bytem Polní 1444 
• paní Bc. Lenka Stránská, bytem Slovanská 1092 
• paní Mgr. Zdeňka Zukalová, bytem Zlatá Hora 1240 
• pan Mgr. Pavel Nosek, bytem Zlatá Hora 1371 s tím, že účinek jeho zvolení nastane po 
předložení všech potřebných dokumentů 
3. ukládá starostovi města neprodleně o zvolených soudcích přísedících informovat Okresní 
soud ve Vyškově.  
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 20  

 
4.13.  Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna – dopis  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna po projednání bere předložený dopis na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 21  

 
5.   Diskuse:  

5.1. Dopis – Milan Vostřel – hlukové emise ve Slavkově u Brna  

Ing. Jiří Kučera – z části s dopisem souhlasí – před rokem jsme tuto situaci řešili. Myslí si, že 
se má ještě jednou domluvit „provozovatelům hluku“.  

Ing. Jiří Tesák se připojuje k názoru Ing. Kučery a navrhuje zveřejnit tuto výzvu ve 
Slavkovském zpravodaji.  

Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bylo seznámeno s dopisem pana faráře Milana 
Vostřela. 
2) Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere na vědomí odpověď k dopisu předloženou 
odborem kancelář tajemníka. 
3) Zastupitelstvo města Slavkova u Brna ukládá Radě města zveřejnit článek ve Slavkovském 
zpravodaji k předmětné problematice. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 22  

6. Interpelace  

Mgr. Věra Křivánková – v listopadu v roce 2005 interpelovala stav chodníku na ulici 
Bezručova (T.:březen 2006) – apeluje na opravení tohoto chodníku.  

Proběhla diskuse na toto téma.  

Mgr. Vladimír Soukop – měl pan Kaláb na tuto akci povolení od Města a stanoven termín 
dokončení?  



Ing. Jiří Černý – ano.  

Mgr. Vladimír Soukop navrhuje stanovit termín opravy a v případě nesplnění výzvy provést 
správní řízení nebo ať to udělají TSMS a ty mu pak vystaví fakturu.  

Radoslav Lánský ptá se, zda VYDOS BUS, a.s. vrátí zpět lavičky na autobusové nádraží?  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – nechá to prověřit a na dalším ZM sdělí zjištěné informace. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík ukončil zasedání Zastupitelstva města ve 20.25 hodin.  

Slavkov u Brna  19.6.2006 
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 Tesák                                                               Michal Boudný  

   

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

 
 


