
ZÁPIS 
z jednání 14. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 27.2.2006 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: Ing. Jiří Doležel, Ing. Jiří Tesák  
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jiří Doležel, Ing. Jiří Tesák)  

Návrhová komise: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Petr Šafář, Ing. Jiří Kučera   
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Petr Šafář, Ing. Jiří 
Kučera) 
  
Omluveni:   p. Jaromír Seifert 
  Mgr. Bohuslav Sobotka 
   
 Pan starosta Mgr. Petr Kostík přivítal všechny přítomné na čtrnáctém mimořádném zasedání 
zastupitelstva města. 
Program dnešního jednání: 
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 
2. Hlavní zprávy: 
 2.1.        Napoleonské dny 2006  
3. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
3.1. Lékařská služba první pomoci 
3.2. FO - Lékařská služba první pomoci 
3.3. Prodej bytu č. 3, ČSA 1211, Slavkov u Brna 
3.4. Ošetření stromů v zámeckém parku – informace o poskytnuté podpoře ze Státního fondu 
životního prostředí ČR a žádost o udělení souhlasu k přijetí dotace 
3.5. Prodej pozemku parc.č. 3073/19 ostatní plocha, silnice o výměře 1448 m2 zastavěného 
stavbou silnice I/50 – obchvat  Slavkova u Brna 
3.6. Pozemky pod areálem autobusového nádraží – dořešení vlastnických vztahů 
4. Interpelace členů ZM. 
5. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
6. Diskuse. 
7. Návrh na usnesení, závěr.   

Ing. Ivan Charvát navrhl rozšířit program o bod č. 3.7.  Návrh rozpočtu DSO Ždánický les a 
Politaví pro rok 2006. a o bod 3.8.   JSDH Slavkov u Brna – žádost. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 2  

2.1.   Napoleonské dny 2006  

Členové ZM diskutovali o problematice pořadatele letních Napoleonských dnů v roce 
2006.  
Starosta města Mgr. Petr Kostík vyhlásil přestávku v době od 18,05 -18,20 hodin.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna odkládá rozhodnutí ve věci pořadatele letních 
„Napoleonských dnů“ v roce 2006 na řádné ZM konané dne 20.3.2006 s tím, že pověřuje 
Radu města: 



1) vypracováním zadávacích podmínek pro výběrové řízení na pořadatele „Napoleonských 
dnů" v roce 2006; 
2) sestavením návrhu na obsazení komise pro výběrové řízení. 
Zadávací podmínky a návrh na komisi bude předložen jako materiál pro jednání 
Zastupitelstva města dne 20.3.2006. 
Schváleno jednomyslně (13)           Příloha č. 3  

3.1.   Zabezpečení LSPP pro rok 2006  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města: 
1. Schvaluje spolupráci při zabezpečení LSPP mezi regiony Slavkovska a Bučovicka v 
rozsahu jak ukládá smlouva o poskytnutí dotace s JmK a ve střídání ordinačních týdnů dle 
roku 2005. 
2. Schvaluje uzavření smluv mezi městem Slavkovem u Brna a obcemi regionu o příspěvku 
na zabezpečení LSPP v roce 2006. 
3. Schvaluje uzavření smlouvy o zabezpečení LSPP v roce 2006 mezi městem Slavkov u Brna 
a Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, p.o.. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 4  

 
3.2.  Lékařská služba první pomoci  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a 
schvaluje: 
1) ponechat přebytek hospodaření LSPP za rok 2005 ke krytí výdajů LSPP v roce 2006  
2) uzavřít dodatek ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci ve správním obvodu 
města Slavkova u Brna o použití přebytku hospodaření roku 2005 ke krytí výdajů v roce 2006 
ve výši 46.947,- Kč 
3) schvaluje RO č. 1: 
 -     v příjmech : 
zařazení nové položky - dotace KÚ JMK na LSPP – 599.000,- Kč 
-      ve výdajích : 
        zvýšení položky č.95 – LSPP ve výši 599.000,- Kč. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 5  

 
3.3.   Prodej bytu č. 3, ČSA 1211, Slavkov u Brna  

Usnesení: 
ZM schvaluje prodej bytu č. 3 na ul. ČSA 1211, Slavkov u Brna,  Tomáši Dvořákovi, 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 10 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Petr Šafář)1 hlas 
proti (Ing. Tesák)           Příloha č. 6  

 
3.4.   Ošetření stromů v zámeckém parku – informace o poskytnuté podpoře ze Státního 



fondu životního prostředí ČR a žádost o udělení souhlasu k přijetí dotace  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy : 
1. Schvaluje přijetí dotace ve výši 718 894 Kč  (80%) na realizaci akce „Ošetření stromů v 
zámeckém parku ve Slavkově u Brna“. 
2. Schvaluje finanční podíl města ve výši 179 723 Kč, tj. 20 % podíl z celkových nákladů na 
realizaci akce „Ošetření stromů v zámeckém parku ve Slavkově u Brna“ do výdajové stránky 
rozpočtu města na rok 2006. 
3. Ukládá radě města připravit návrh rozpočtového opatření dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 7  

3.5.   Prodej pozemku parc.č. 3073/19 ostatní plocha, silnice o výměře 1448 m2 
zastavěného stavbou silnice I/50 – obchvat  Slavkova u Brna  

Usnesení: 
 Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji pozemku parc.č.3073/19 
ostatní plocha-silnice v k.ú. Slavkov u Brna, zastavěného stavbou silnice I/50 – obchvat 
Slavkova o výměře 1448 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 (13)        Příloha č. 8  

 
3.6.   Pozemky pod areálem autobusového nádraží – dořešení vlastnických vztahů  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k nabytí pozemku parc.č. EN 341 o 
výměře 884 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo 
nám.449/3, Brno do vlastnictví Města Slavkov u Brna, Palackého nám.65, Slavkov u Brna 
formou bezúplatného převodu. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 9  

 
3.7.   Návrh rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví pro rok 2006  

Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje návrh rozpočtu Dobrovolného svazku 
obcí Ždánický les a Politaví pro rok 2006 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 347.800,- Kč. 
2) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje členský příspěvek Města Slavkova u 
Brna pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví pro rok 2006 ve výši 59.240,- Kč. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 10  

 
3.8.   JSDH Slavkov u Brna - žádost  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna žádá Krajské ředitelství HZS JmK o bezúplatné 
převedení automobilové cisterny CAS 32 T 148 s obsahem vody 6 m3 s případným 
poskytnutím bývalého zásahového vozu CAS 25 Š 706. 



Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 11  

 
Interpelace: 
Mgr. Petr Šafář – na XIII. řádném Zastupitelstvu města dne 19.12.2005 se do návrhu rozpočtu 
města doplnila mezi priority prozatím nezařazené do rozpočtu („pod čáru“) akce 
„Dovybudování sportovní části koupaliště (rozšíření kurtů) – na příští zasedání ZM připraví 
materiál k výše uvedené problematice. 
Starosta města Mgr. Petr Kostík se ptá na výši požadované částky.  

Mgr. Petr Šafář – jedná se asi o 450 tis. Kč, ale tuto se snaží snížit pomocí sponzorských darů. 
Pouze sonduje, zda se v rozpočtu najdou finance.  

Mgr. Vladimír Soukop – není proti tomu, pokud to neohrozí opravu tělocvičny ZŠ Tyršova. 
Zve všechny členy ZM k prohlídce tělocvičny, která je vytížená každý dne v době 8,00-22,00 
hodin. Upozornil na to, že se zvyšuje počet úrazů.  

Mgr. Věra Křivánková – předložila členům ZM zápis z Kontrolního výboru ze dne 15.2.2006.  

4.1. Zápis z kontrolního výboru zastupitelstva města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere na vědomí, že dne 15.2.2006 členové kontrolního 
a finančního výboru provedli dokladovou kontrolu k výnosům a nákladům obsažených ve 
vyúčtování Vzpomínkových a pietních akcí. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 12  

Mgr. Věra Křivánková požaduje zařadit do programu na příští řádné zasedání ZM informaci o 
odchytu holubů.  

Odchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 19,05 hodin 
Příchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 19,07 hodin  

p. Michal Boudný – se ptá, proč jezdí některé autobusy přes náměstí.  

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval členy ZM o poděkování od Farního sboru 
Českobratrské církve evangelické v Heršpicích za příspěvek na opravu modlitebny na ulici 
Fügnerova ve Slavkově u Brna. 
           Příloha č. 13  

Ing. Jiří Tesák – přijala RM nějaké usnesení k vandalství na stromech u Slavkovského 
rybníka?  

Mgr. Petr Kostík – podle sdělení PČR byl tento čin oznámen v sobotu ráno – udělali sádrové 
odlitky otisků bot a probíhá vyšetřování.  

Mgr. Petr Kostík – požádal členy zastupitelstva města o návrhy na přísedící Okresního soudu 
ve Vyškově z řad občanů města. Pokud budou tyto návrhy mít, nechť informují tajemníka 
MěÚ.  



Starosta města Mgr. Petr Kostík ukončil zasedání zastupitelstva města v 19,10 hodin.  

Slavkov u Brna  27.2.2006 
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 Doležel                                                         Ing. Jiří Tesák         
                              

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

 
 


