
ZÁPIS 
z jednání 15. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 15.5.2006 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna  

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

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. Jiří Kučera  
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. Jiří Kučera)  

Návrhová komise: Jaromír Seifert, Ing. Jiří Doležel, Mgr. Vladimír Soukop   
Schváleno 9 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Jaromír Seifert, Ing. Jiří Doležel, Mgr. Vladimír 
Soukop) 
  
Omluveni:   Mgr. Bohuslav Sobotka 
  Mgr. Petr Šafář 
   
 Pan starosta Mgr. Petr Kostík přivítal všechny přítomné na patnáctém mimořádném zasedání 
zastupitelstva města.  

Program dnešního jednání: 
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 
2. Hlavní zprávy: 
2.1. Návrh programu a rozpočtu Napoleonských dnů 2006  
3. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
3.1. Zemědělský lihovar Slavkov u Brna – souhrnná zpráva 
3.2. Návrh RO č. 6-7/2006 
3.3. Schválení zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Slavkov u Brna 
3.4. Rozdělení přislíbené státní dotace z Programu regenerace  MPZ pro rok 2006 
3.5. Soubor budov „Poliklinika“, výměna oken a dveří 
3.6. Dotace na výstavbu tří bytových jednotek ve dvoře bytového domu Fügnerova č.p. 109 
3.7. Obnova fasády Zámku Slavkov u Brna – schválení půjčky z Fondu obnovy 
3.8. Návrh smluv Jihomoravské plynárenské, a.s. na odkup plynárenského zařízení v majetku 
Města Slavkova u Brna 
3.9. Pořízení nového vozidla TSMS 
3.10. Nabytí pozemku parc.č.3073/28 – díl „j“ o výměře 1 m2 v k.ú. Slavkov u Brna (u Penny 
Marketu) 
3.11. Informace – rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci Napoleonské 
expozice 
3.12. Návrh na  soudce přísedící pro Okresní soud ve Vyškově 
3.13. Poděkování – Běh Terryho Foxe 
4. Interpelace členů ZM. 
5. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
6. Diskuse. 
7. Návrh na usnesení, závěr.  
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 2  

   

2.1.   Návrh programu a rozpočtu Napoleonských dnů 2006  



 
Příchod:  p. Michal Boudný – 17,10 hodin  

Členové ZM a vedení Historického muzea ve Slavkově u Brna diskutovali o návrhu programu 
a rozpočtu Napoleonských dnů 2006 (pořádat akci jako jednodenní nebo dvoudenní, dotace z 
JMK, dofinancování akce městem Slavkov u Brna, výše vstupného aj.). Poté starosta města 
Mgr. Petr Kostík vyhlásil přestávku v době od 17,37 hodin do 17,50 hodin, ve které členové 
návrhové komise naformulovali text usnesení.  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere na vědomí programovou skladbu 
Napoleonských dnů 2006 dle navrženého schématu. 
2. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje rozpočet na pořádání akce Napoleonské 
dny 2006 ve výši 500 tisíc Kč v případě, že město Slavkov u Brna získá dotaci z JMK. 
3. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna souhlasí s přijetím dotace z JMK v případě, že 
bude tato schválena. 
4. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje cenu vstupného ve výši max. 35 Kč 
/osobu/den. 
5. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna doporučuje Historickému muzeu ve Slavkově u 
Brna, aby Napoleonské dny 2006 byly koncipovány jako pouze jednodenní akce, a to v 
sobotu 12.8.2006. 
Schváleno jednomyslně (13)           Příloha č. 3  

 
3.1.   Zemědělský lihovar Slavkov u Brna – souhrnná zpráva  

Členové ZM,  zástupci investora Trinity Investment, a.s. a předsedové komisí RM pro 
výstavbu a životní prostředí diskutovali o záměru výstavby zemědělského lihovaru ve 
Slavkově u Brna (dopravní zatížení, silniční napojení, vliv stavby a jejího provozu na životní 
prostředí, počet nových pracovních míst aj.).  Poté starosta města Mgr. Petr Kostík vyhlásil 
přestávku v době od 19,25 hodin do 19,40 hodin, ve které členové návrhové komise 
naformulovali text usnesení.  

Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18,57 hodin 
Příchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18,59 hodin 
Odchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 19,24 hodin 
Odchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 19,25 hodin  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nesouhlasí s realizací investičního záměru stavby 
zemědělského lihovaru ve Slavkově u Brna. 
2. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nedává souhlas k prodeji pozemku parc.č. dle PK 
1713/8 o výměře 41 m2 z majetku města do vlastnictví Trinity Investment, a.s., se sídlem Na 
Žertvách 2230/44, Praha 8,  IČ:261 92 420 za kupní cenu 300,-Kč/m2.  
3. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nesouhlasí se zřízením předkupního práva k 
pozemkům parc.č. dle PK 1847/2; 1851/2; 3550/2 vše v k.ú. Slavkov u Brna pro Trinity 
Investment, a.s., se sídlem Na Žertvách 2230/44, Praha 8,  IČ:261 92 420. 
4. Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna si vyhrazuje rozhodnutí o pronájmu pozemků 
parc. č. dle PK 1847/2, 1851/2, 3550/2 vše v k.ú. Slavkov u Brna pro Trinity Investment, a.s., 
se sídlem Na Žertvách 2230/44, Praha 8,  IČ:261 92 420, a nedává k pronájmu těchto 



pozemků uvedené společnosti souhlas. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Tesák)    Příloha č. 4  

 
3.2.  Návrh RO č. 6-7/2006  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a 
schvaluje:  
        RO č. 6 - příspěvek Junák: 
        Výdaje: 
- zvýšení položky  –  příspěvek pro Junák ve výši 6.400,- Kč 
- snížení položky – činnost orgánů místní správy ve výši 6.400,- Kč 
        RO č. 7- odpisy HM: 
        Příjmy: 
       -       zařazení nové položky –  odvody z odpisů HM ve výši  273.000,- Kč  
       Výdaje: 
- zvýšení položky č.20  –  příspěvek pro HM ve výši  273.000,- Kč 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 5  

   

3.3. Schválení zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy : 
1. Na základě výsledků projednání s dotčenými orgány státní správy a ostatními známými 
účastníky projednání a na základě výše citovaného posouzení NOÚP schvaluje v souladu s 
ustanovením § 20 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zadání 
změny č.III ÚPN SÚ Slavkov u Brna, zpracovaný odborem ŽP MěÚ ve Slavkově u Brna v 
únoru 2006.   
2. Souhlasí, aby Návrh změny č. III ÚPN SÚ Slavkov u Brna vypracoval zpracovatel platného 
územního plánu  Ing. arch. Václav Zemánek CSc, autorizovaný architekt, Kohoutova 16, 
Brno. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 6  

   

3.4.   Rozdělení přislíbené státní dotace z Programu regenerace  MPZ pro rok 2006  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy : 
1. Dává souhlas k požádání a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace 
MPR a MPZ ve výši 580 tis. Kč. 
2. Dává souhlas k rozdělení přislíbené dotace z Programu tak, jak je uvedeno v tabulce této 
zprávy. 
3. Dává souhlas k poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 127 tis. Kč jako podíl k 
dotaci z Programu regenerace MPZ a MPR pro Římskokatolickou farnost Slavkov u Brna na 
opravu hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele se špitálem v ulici Špitálská ve Slavkově u Brna. 



Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 7  

   

3.5.   Soubor budov „Poliklinika“, výměna oken a dveří  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvaluje zařazení akce "Poliklinika, ul. 
Malinovského č.p. 288, výměna oken a vchodových dveří" do plánu  s realizací v roce 2006 v 
celkové ceně díla do částky 700 tisíc Kč včetně 19 % DPH. 
2. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvaluje financování výměny oken a  vchodových 
dveří  v budově polikliniky Malinovského č.p. 288 prostřednictvím bankovního úvěru nebo 
jiného bankovního produktu s dobou splácení do 2 let.  
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Jaromír Seifert)    Příloha č. 8  

3.6. Dotace na výstavbu tří bytových jednotek ve dvoře bytového domu Fügnerova č.p. 
109  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna nesouhlasí se zahájením nezbytných kroků potřebných 
k přijetí dotace na akci: „Stavební úpravy objektu ul. Főgnerova č.p.109, Slavkov u Brna - na 
parc. č. 938 v kat. území Slavkov u Brna“. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 9  

 
3.7.   Obnova fasády Zámku Slavkov u Brna – schválení půjčky z Fondu obnovy  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvaluje financování podílu města k dotaci z 
Programu ZAD akce: „Slavkov u Brna, Zámek (hl.budova), postupná obnova fasád aj.“ 
formou  půjčky z Fondu obnovy ve výši 450 tis. Kč. Půjčka bude splatná ve dvou  
rozpočtových obdobích, tj. v roce 2007 a 2008. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 10  

 
3.8.   Návrh smluv Jihomoravské plynárenské, a.s. na odkup plynárenského zařízení v 
majetku M ěsta Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna dává souhlas k uzavření smluv s Jihomoravskou 
plynárenskou , a.s., Plynárenská 499/1,  657 02 Brno,  IČ 49970607 a to: 
- smlouvy kupní, jejímž předmětem je koupě ideální 44/100 movité části rozvodného 
plynárenského zařízení za dohodnutou  cenu celkem  600.000,- Kč, 
- smlouvy darovací, jejímž předmětem je dar ideální 56/100 movité části rozvodného 
plynárenského zařízení v hodnotě 755.737,-Kč, 
- dohody o narovnání, dle které se strany dohodly, že s ohledem na úspěšné projednání 
převodu plynárenského zařízení vybudovaného nebo nabytého obcí přešlo toto do vlastnictví 
Jihomoravské plynárenské, a.s. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 11  



 
3.9.   Pořízení nového vozidla TSMS  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání této zprávy schvaluje : 
1) Uzavření smlouvy o účelovém pronájmu nákladního vozidla Renault Midlum mezi TSMS 
a společností  G.B.A. s.r.o., se sídlem Na Lysině 25, 147 00 Praha 4, IČ:25714848, v ceně 
1.984.500,- Kč za dalších podmínek uvedených v této zprávě,  
2) způsob financování pořízení tohoto vozidla dle návrhu v této zprávě, 
3) uzavření  Dohody o partnerství v projektu Čisté Město mezi TSMS a společností G.B.A. 
s.r.o. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 12  

3.10. Nabytí pozemku parc.č.3073/28 – díl „j“ o výměře 1 m2 v k.ú. Slavkov u Brna (u 
Penny Marketu)  

Usnesení: 
 Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k nabytí pozemku parc.č.3073/28 - díl 
„j“ o výměře 1 m2 z vlastnictví společnosti A+R, s.r.o., sídlem Jirny 353, PSČ 250 90, 
IČ:26746000 do vlastnictví Města Slavkov u Brna  formou bezúplatného převodu. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 13 
3.11. Informace – rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci 
Napoleonské expozice  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere informaci na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 14  

 
3.12. Návrh na  soudce přísedící pro Okresní soud ve Vyškově  

Odchod:  p. Radoslav Lánský – 20,35 hodin  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města navrhuje tyto občany Slavkova u Brna jako přísedící pro Okresní soud 
ve Vyškově: 
• paní Mgr. Romana Derková, bytem Polní 1444, Slavkov u Brna 
• paní Bc. Lenka Stránská, bytem Slovanská 1092, Slavkov u Brna 
• paní Mgr. Zdeňka Zukalová, bytem Zlatá Hora 1240, Slavkov u Brna  
• pan Mgr. Pavel Nosek, bytem Zlatá Hora 1371, Slavkov u Brna 
2.  Zastupitelstvo města ukládá MěÚ vyžádat pro navržené občany okresním soudem 
požadované dokumenty (lustrační osvědčení a výpis z rejstříku trestů). 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 15  

 
3.13.  Poděkování – Běh Terryho Foxe  

Příchod:  p. Radoslav Lánský – 20,36 hodin  

Usnesení: 



Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna souhlasí s podporou pořádání 14. ročníku Běhu 
Terryho Foxe ve Slavkově u Brna. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 16  

 
Diskuze:  

Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval členy ZM o článku v deníku Vyškovské noviny 
na téma Napoleonské dny 2006 a výstavba zemědělského lihovaru.  

 
4.1.   Dopis od pana Miroslava Jandory  

Starosta města Mgr. Petr Kostík přečetl dopis od pana Miroslava Jandory, který členové ZM 
obdrželi na začátku zasedání ZM.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere na vědomí dopis pana Miroslava Jandory. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 17  

Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval členy ZM o připravované rekonstrukci koryta 
řeky Litavy -  investice v objemu 56 miliónů Kč včetně výsadby zeleně v roce 2007.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval členy ZM, že Rada města Slavkova u Brna na své 
65. schůzi konané dne 3.4.2006 projednala žádost pana Hlásenského o použití znaku města 
Slavkova u Brna na kolekci pohlednic Slavkov a Slavkovské bojiště a vysvětlil důvody 
nevyhovění žádosti. Poté přivítal na zasedání ZM pana Petra Hlásenského a předal mu slovo. 
Pan Petr Hlásenský rozdal členům ZM návrhy pohlednic. V roce 2002 požádal Radu města 
Slavkova u Brna o souhlas k použití znaku města Slavkova u Brna na vydání pohlednic – RM 
žádosti vyhověla. Dále vysvětlil, že se jednalo pouze o prodloužení žádosti o možnosti použití 
znaku města.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík pozval pana Petra Hlásenského na 68. schůzi Rady města, 
která se koná v pondělí 29.5.2006 na 19,00 hodin.  

Odchod:  Ing. Jiří Doležel – 20,54 hodin 
Pan Petr Hlásenský se ptá na informaci, zda PRELAX spol. s r.o. pronajímá část 
Společenského domu Bonaparte za cenu 70 tisíc Kč.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – vysvětlil a informoval o vyhlášení záměru na pronájem 
restaurace Josefína ve Společenském domě Bonaparte.  

Příchod:  Ing. Jiří Doležel – 20,56 hodin  

Pan Michal Boudný se ptá, za jakým účelem jsou v dolní části náměstí umístěny tabule a na 
jakou dobu.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – jedná se o dočasný prostor na reprezentaci politických stran 
a po volbách budou tyto opět odstraněny.  



Ing. Jiří Tesák upozornil, že zde nejsou uvedena všechna čísla politických stran.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík odkázal na paní Bc. Hanu Řezáčovou.  

Ing. Jiří Matyáš se ptá, zda proběhly valné hromady VaK a Respono?  

Starosta města Mgr. Petr Kostík – valná hromada Respona proběhne 18.5.2006 a VaK dne 
26.5.2006.  

Místostarosta města Ing. Ivan Charvát sdělil členům ZM další informace o projektu 
Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov a dále rozdal 
nové průkazky pro otisk razítek na sportovní akci - cyklostezky – Ždánický les a Politaví (na 
podatelně MěÚ a IRC).  

Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval členy ZM o konání XV. řádného zasedání ZM 
dne 19.6.2006.  

Starosta města Mgr. Petr Kostík ukončil zasedání zastupitelstva města v 21,08 hodin.  

Slavkov u Brna  15.5.2006 
Zapsala: Simona Kovářová  

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

   

--------------------------------------------------                 --------------------------------------------------
                              
               MUDr. Oldřich Pospíšil                                                  Ing. Jiří Kučera         
                              

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

 
 


