
ZÁPIS 
z jednání III. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 13.6.2007 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

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

Omluven:  Mgr. Věra Křivánková 
   Mgr. Bohuslav Sobotka  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jaromír Pytela 
   PaedDr. Miroslav Charvát 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Mgr. Jaromír Pytela, PaedDr. Miroslav Charvát) 
  
Návrhová komise: p. Jaromír Seifert 
   Mgr. Vladimír Soukop 
   p. Radoslav Lánský 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (p. Jaromír Seifert, Mgr. Vladimír Soukop)  

 
 Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na třetím 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 2007 
3.2. Program rozvoje města 2007-2010 a jeho průběžné plnění k 25.5.2007 
4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
4.1. Návrh na zřízení městské policie, placeného parkování na Palackého náměstí a výhled 
kamerového systému 
4.2. Koncepce placeného parkování na Palackého náměstí 
4.3. Soubor rozpočtových opatření RO č. 1-11/2007  
4.4. Návrh na přidělení příspěvků organizacím na práci s mládeží 
4.5. „Žádost o odprodej půdních prostor“, sídl. Nádražní č.p. 1153 až č.p. 1158 
4.6. Vyhlášení záměru odprodeje bývalé kotelny na sídl. Nádražní č.p.1311 vč. pozemku a 
příslušenství  
4.7. Administrativní budova, Koláčkovo nám. č.p. 727, oprava střechy 
4.8. Zrušení Pečovatelské služby, organizační složky města Slavkov u Brna 
4.9. Koncepce školství města Slavkova u Brna 
4.10. Schválení půjčky z "Fondu obnovy" 
4.11. Návrh změny  pravidel pro poskytování půjček z "Fondu obnovy" 
4.12. Nepeněžitý vklad do majetku akciové společnosti VaK Vyškov, a.s. 
4.13. Prodej nebo směna pozemku parc.č.3593 zahrada o výměře 1279 m2 v lokalitě 
Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna 
4.14. Nabytí pozemků  v k.ú. Slavkov u Brna od Pozemkového fondu ČR 
4.15. Žádost o prodej části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna 
4.16. Majetkoprávní vypořádání  s manž. Szufnarowskimi 
4.17. Prodej pozemků parc.č.2929/1 a 2929/9 v k.ú. Slavkovu Brna – paní Sigmundová 



4.18. Návrh opatření – postup při prodeji pozemků z majetku města 
4.19. Informace o rekonstrukci příjezdové cesty k ZŠ Komenského 
4.20. Nová dohoda k projektu vysokorychlostního internetu pro obce 
4.21. Hřiště pro míčové hry na sídlišti Zlatá Hora – stávající stav 
4.22. Dopis členům ZM od paní Bajgarové 
4.23. Dopis členům ZM od pana Zvonka 
4.24. Dopis od Umělecké agentury Historia  

Program byl rozšířen o bod: 4.25. Návrh RO č. 12, 13/2007  

Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 2  

 
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: 
4.8.2.a), 4.8.2.b), 4.8.2.c), 4.8.2.d), 4.8.2.e) z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005 
3.2.3. z XV. řádného zasedání ZM – 19.6.2006 
4.3.2. z XVI. řádného zasedání ZM – 18.9.2006 
2.2. z 16. mimořádného zasedání ZM – 16.10.2006 
3.4.2., 4.1.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.10., 4.27.1., 4.27.3., 4.28., 4.29.2. z I. řádného zasedání ZM – 
18.12.2006 
• vypouští ze sledování: 
2.6. ze 4. mimořádného zasedání ZM – 24.1.2000 
4.7. ze VII. řádného zasedání ZM – 22.6.2000 
3.8. ze 14. mimořádného zasedání ZM – 27.2.2006 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 
Schváleno jednomyslně (13)              Příloha č. 3                                                                       

Ad 3)   Hlavní zprávy:  

3.1.   Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za ¼ roku 2007  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření 
Města Slavkova u Brna za 1/4 roku 2007“ bere její obsah na vědomí a schvaluje rozbory 
hospodaření města za 1/4 roku 2007. 
Schváleno jednomyslně (13)              Příloha č. 4                                                                       
          

3.2.   Program rozvoje města 2007-2010 a jeho průběžné plnění k 25.5.2007  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna: 
1. Schvaluje doplněný programu rozvoje města 2007-2010 v kapitole č. 3 – Školství, kultura, 
sport a cestovní ruch o bod: Řešení zázemí pro předškolní vzdělávání – mateřské školy a v 
kapitole č. 4 – Infrastruktura města o bod: Spolupráce s VaK Vyškov, a.s. na rekonstrukci 



ČOV Slavkov u Brna. 
2. Bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města k 25.5.2007  na 
vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 5   
4.1.   Návrh na zřízení městské policie, placeného parkování na Palackého náměstí a 
výhled kamerového systému  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna: 
1/ vydává obecně závaznou vyhlášku o zřízení městské policie s nabytím účinnosti od 
1.1.2008.  
2/ schvaluje zařazení částky na zřízení a provoz městské policie do rozpočtu města na rok 
2008.  
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 6   

 
4.2.   Koncepce placeného parkování na Palackého náměstí  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvaluje zařazení částky k  zajištění regulovaného 
parkování od 1.4.2008 na Palackého náměstí do rozpočtu města na rok 2008.  
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jan Reichl)                                                    
Příloha č. 7   

 
4.3.   Soubor rozpočtových opatření RO č. 1-11/2007  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkova u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a 
schvaluje: 
1) přijetí limitní dotace ze SR na opravu fasád zámku ve výši 5.000.000,- Kč 
2) přijetí dotace z rozpočtu JMK na akci ,,Slavkov povodňová ochrana města“ ve výši 
500.000,- Kč  
3) rozpočtová opatření:  

RO č. 1 – lesní hospodářství: 
 Příjmy: 
- zařazení nové položky 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29008 v částce 13.300,- Kč 
 Výdaje: 
- zařazení nové položky - správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na příslušných         
položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 13.300,-Kč. 
RO č. 2 – fasády zámku : 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – půjčka z fondu obnovy  ve výši 750.000,- Kč  
Výdaje: 
- snížení položky – rezerva ve výši 500.000,- Kč 
- snížení položky č. 62 –  PD cyklostezky ve výši 250.000,- Kč  



- zařazení nové položky – fasády zámku – spoluúčast k dotaci ve výši 1.500.000,- Kč 
RO č. 3 – sociálně právní ochrana dětí: 
Příjmy: 
- zvýšení položky č. 32  –  dotace ze SR na sociálně právní ochranu o 214.300,-Kč pod UZ 
98216  
Výdaje: 
- zvýšení položky orj. 11 – Městský úřad o 214.300,-Kč pod UZ 98216 
RO č.4 – volby do ZO v Milešovicích: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky 4111 - neinvestiční dotace přijaté z všeobecné pokladní správy pod 
UZ 98074 v částce 10.000,- Kč 
Výdaje:  
- zařazení nové položky – volby do ZO v Milešovicích  v částce 10.000,-Kč.  

RO č. 5  – propagace města: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky – dary ve výši 37.000,- Kč 
- zařazení nové položky – tombola, vstupné ve výši 41.000,- Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky č.90 – propagace města ve výši 78.000,- Kč 
RO č. 6 – přeložka rozvodné skříně VO na Komenského náměstí: 
Výdaje: 
- Snížení položky – rezerva v částce 136.000,- Kč 
- zařazení nové položky – přeložka rozvodné sítě VO na Komenského náměstí  v částce 
136.000,-Kč. 
RO č. 7  –  rozšíření prostor MŠ: 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – rozšíření kapacity MŠ ve výši 250.000,- Kč 
- snížení položky 58 – zpracování záměru rozšíření MŠ ve výši 250.000,- Kč  
RO č. 8 – příspěvek pro Junák na účelovou opravu klubovny:       
Výdaje: 
- snížení položky – rezerva v částce 50.000,- Kč 
- zařazení nové položky – příspěvek pro Junák-svaz skautů a skautek v částce 50.000,-Kč. 
RO č. 9  –  dotace z rozpočtu JMK na akci ,,Slavkov povodňová ochrana města“: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky  –  dotace JMK  -  Slavkov povodňová ochrana města ve výši 
500.000,- Kč 
Výdaje: 
- zvýšení položky č.32 – tvorba FRR ve výši 500.000,- Kč 
- snížení položky č.13 –  PD protipovodňová opatření (vlastní zdroje) ve výši 150.000,- Kč  
- zvýšení položky -  rezerva ve výši 150.000,- Kč  
RO č. 10  –  limitní dotace – fasády zámku: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky  –  limitní dotace  -  oprava fasád zámku ve výši 5.000.000,- Kč 
Výdaje: 
- zařazení nové položky – oprava fasád zámku ve výši 5.000.000,- Kč 
RO č. 11  –  příspěvek pro Oblastní charitu Hodonín : 
Výdaje: 
- snížení položky č. 80 – Pečovatelská služba ve výši 350.000,- Kč 
- zařazení nové položky – Příspěvek pro Oblastní charitu Hodonín ve výši 350.000,- Kč  



Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 8 
        

4.4.   Návrh na přidělení příspěvků organizacím na práci s mládeží  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje příspěvky nad 50.000,- pro organizace 
pracující s mládeží takto:  

Žadatel Činnost, náklady na Příspěvek pro rok 2007 
Tělocvičná jednota Sokol soutěže, cestovné, 65 000,- Kč 
(volejbal,tenis,kulturistika, nohejbal) nájem tělocvičny  
   
Sportovní klub Slavkov u Brna zajištění soutěžních utkání,  87 000,- Kč 
(fotbal) pronájmy tělocvičen  
Celkem  152 000,- Kč 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 9  

   

4.5.   „Žádost o odprodej půdních prostor“, sídl. Nádražní č.p. 1153 až č.p. 1158  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a:  
a) schvaluje záměr prodeje půd za účelem výstavby nových bytových jednotek formou půdní 
vestavby v obytných domech ve vlastnictví města v sídl. Nádražní č.p. 1153-6,  
b) schvaluje záměr provedení celkové revitalizace uvedených obytných domů. 
c) ukládá radě města informovat obyvatele dotčených domů o tomto záměru. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jan Reichl)     Příloha č. 10  

 
Odchod:  Ing. Ivan Charvát – 18,17 hodin  

 
4.6.   Vyhlášení záměru odprodeje bývalé kotelny na sídl. Nádražní č.p.1311 vč. 
pozemku a příslušenství  

Příchod:  Ing. Ivan Charvát – 18,20 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr odprodeje bývalé kotelny v sídl. Nádražní s číslem 
popisným 1311, umístěné  na pozemku p. č. 2880 v k.ú. Slavkov u Brna,  včetně pozemku a 
příslušenství.   
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 11 
                 
                     
4.7.   Administrativní budova, Koláčkovo nám. č.p. 727, oprava střechy  

Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18,28 hodin  



Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere předloženou zprávu na vědomí a schvaluje záměr výstavby nové 
sedlové střechy na administrativní budově Koláčkovo nám. č.p. 727 v provedení nebránícím 
případné půdní vestavbě.  
Schváleno jednomyslně (12)                                                                                                 
Příloha č. 12  

Příchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18,30 hodin 
        
  
4.8.   Zrušení Pečovatelské služby, organizační složky města Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  zrušení Pečovatelské služby, organizační složky města 
Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 13  

 
4.9.   Koncepce školství města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere na vědomí zprávu „Koncepce školství města 
Slavkova u Brna“. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 14  

4.10.  Schválení půjčky z "Fondu obnovy"   

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 85 000,-Kč se splatností 4 roky a 
úrokovou sazbou  3% p.a. na stavební úpravy rodinného domu ČSA č.p.1188, na parcele č. 
311/1 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Mgr. Ludmile Palečkové, bytem Polní čp. 1334, 684 01 
Slavkov u Brna,  podle pravidel Města Slavkova u Brna o tvorbě  a  použití  účelových  
prostředků "Fondu obnovy" nemovitostí na území města Slavkova u Brna, ve znění dodatku 
č.1.  
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 15  

 
4.11.  Návrh změny  pravidel pro poskytování půjček z "Fondu obnovy"  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města  schvaluje dodatek č.1 k Pravidlům Města Slavkova u Brna o tvorbě a 
použití účelových prostředků „Fondu obnovy“ nemovitostí na území města Slavkova u Brna, 
kterým se upravuje výše úrokové sazby z poskytovaných  půjček  na jednotnou  sazbu  3% 
p.a..  
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš)                                                 
Příloha č. 16 
     
     



4.12. Nepeněžitý vklad do majetku akciové společnosti VaK Vyškov, a.s.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna  dává   souhlas k provedení nepeněžitého vkladu do 
majetku akciové společnosti VaK Vyškov, a.s. objektů SO 02 a SO 03 vybudovaných v rámci 
staveb města Slavkova u Brna – komunikace Jiráskova-sever, BD Polní, BD Litavská I. a II. 
etapa, komunikace Bučovická.  
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 17 
                
                      
4.13. Prodej nebo směna pozemku parc.č.3593 zahrada o výměře 1279 m2 v lokalitě 
Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nedává souhlas k prodeji nebo směně pozemku 
parc.č.3593 zahrada o výměře 1279 m2 v lokalitě Vinohrady v  k.ú. Slavkov u Brna. 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jan Reichl, MUDr. Oldřich Pospíšil)     
Příloha č. 18 
          
  
4.14.  Nabytí pozemků  v k.ú. Slavkov u Brna od Pozemkového fondu ČR  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna: 
1. Dává souhlas s nabytím pozemků v k.ú. Slavkov u Brna parc.č. 3743/5 orná půda o výměře 
490 m2 a parc.č.3753/23 orná půda o výměře 5273 m2 z vlastnictví České republiky – 
Pozemkového fondu (dále jen PF ČR)  formou bezúplatného převodu podle §5 zákona 
č.95/1999 Sb. v platném znění. 
2. Aktualizuje usnesení XVI.ZM ze dne 18.9.2006 k bodu č.4.15.4. ve smyslu  nového 
označení požadovaných pozemků, tj. dává souhlas s nabytím parc.č.357/5 zahrada o výměře 
461 m2 a 357/6 zahrada o výměře 446 m2 z vlastnictví České republiky – Pozemkového 
fondu (dále jen PF ČR)  formou bezúplatného převodu podle §5 zákona č.95/1999 Sb. v 
platném znění. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 19  

   

4.15. Žádost o prodej části pozemku parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nedává souhlas k prodeji části pozemku 
parc.č.2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 20 
        

4.16. Majetkoprávní vypořádání  s manž. Szufnarowskimi  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města Slavkova u Brna: 



1. Dává souhlas ke koupi objektu „Sklad zahradního nářadí“ na části pozemku parc.č.61v k.ú. 
Slavkov u Brna z vlastnictví manželů RNDr. Pavla a MUDr. Zdeňky Szufnarowskich, 
Husova  5, Slavkov u Brna  do vlastnictví města Slavkov u Brna  za odhadní cenu, tj.19.230,-
Kč.  
2. Dává souhlas k nabytí pozemku parc.č.625/3 formou bezúplatného převodu z vlastnictví 
manželů RNDr. Pavla a MUDr. Zdeňky Szufnarowskich, Husova  5, Slavkov u Brna  do 
vlastnictví města Slavkov u Brna. Náklady spojené s převodem uhradí město.  
3. Město Slavkov u Brna se zavazuje v případě výstavby na pozemku parc.č.624 v k.ú. 
Slavkov u Brna  provést  odstranění oken na severní straně budovy č.p.727. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jan Reichl)    Příloha č. 21  

 
4.17. Prodej pozemků parc.č.2929/1 a 2929/9 v k.ú. Slavkovu Brna – paní Sigmundová  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nedává souhlas k prodeji pozemků parc.č.2929/9 
zahrada a 2929/1 zahrada, vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví 
Ludmily Sigmundové, Topolová 1494, Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 22 
     

4.18. Návrh opatření – postup při prodeji pozemků z majetku města  

Odchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 18,56 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje navrhovaný postup rozhodování o prodeji pozemků  z majetku 
města uvedený ve zprávě a označený jako varianta B. 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Tesák)                                                  
Příloha č. 23 
   

Příchod:  Mgr. Vladimír Soukop – 18,58 hodin 
      

4.19. Informace o rekonstrukci příjezdové cesty k ZŠ Komenského  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 24 
   

 
4.20. Nová dohoda k projektu vysokorychlostního internetu pro obce  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Partnerské dohody pro projekt: “Vysokorychlostní 
internet pro obce JMK – 1. ČÁST“ (SROP 2.2.) s Jihomoravským krajem v předloženém 
znění. 



Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 25  

 
4.21. Hřiště pro míčové hry na sídlišti Zlatá Hora – stávající stav  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna bere uvedenou zprávu na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 26 
   

4.22. Dopis členům ZM od paní Bajgarové  

Odchod:  Ing. Jiří Doležel – 19,03 hodin 
Příchod:  Ing. Jiří Doležel – 19,04 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere dopis od paní Marty Bajgarové včetně stanoviska 
TSMS na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 27  

 
4.23. Dopis členům ZM od pana Zvonka  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna odmítá projednání tohoto dopisu. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 28 
    

4.24. Dopis od Umělecké agentury Historia  

Odchod:  Mgr. Jiří Půček – 19,22 hodin 
Příchod:  Mgr. Jiří Půček – 19,25 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere dopis od Umělecké agentury Historia na 
vědomí. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš)                                                 
Příloha č. 29 
   

4.25. Návrh RO č. 12, 13/2007  

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

RO č. 12 – výplata příspěvku na péči oprávněným osobám:       
Příjmy: 
- zvýšení položky č. 30 – dotace ze SR na soc.dávky – na péči  v částce 1.523.000,- Kč 



Výdaje: 
- zvýšení položky č. 75 – sociální dávky na péči v částce 1.523.000,- Kč  

RO č. 13  –  zprovoznění velkého bazénu v zámeckém parku: 
Výdaje: 
- snížení položky č. 80 – Pečovatelská služba ve výši 430.000,- Kč 
- zařazení nové položky – Zprovoznění velkého bazénu v ZP ve výši 430.000,- Kč 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš)                                                 
Příloha č. 30  

 
Diskuse:  

3.1.  VaK, a.s.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna uděluje poděkování a pamětní list p. Svatopluku 
Zrotalovi za zásluhy o rozvoj systému vodovodů a kanalizací ve městě. 
Schváleno jednomyslně (13)  

 
Starosta města Ing. Ivan Charvát informoval členy ZM o budování nové prodejny SPAR ve 
Slavkově u Brna v lokalitě bývalého cukrovaru a o řešení dopravní situace.  

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel ukázal členům ZM pamětní list od Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska,  který byl udělen městu Slavkov u Brna jako vítězi krajského 
kola soutěže o cenu za nejlepší přípravu Programu  regenerace MPR a MPZ za 2006.  

p. Jan Hudec navrhuje rozšířit oceňované (VaK, a.s.) o pana Vladislava Čučku.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát odpověděl, že VaK, a.s. nastavila podmínky pro udělení a to: 
žijící a pracující ve společnosti více jak 20 let.  

 
Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města v 19.45 hodin.  

 
Slavkov u Brna  13.6.2007 
Zapsala: Simona Kovářová  

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

--------------------------------------------------                 --------------------------------------------------
                              
       Mgr. Jaromír Pytela           PaedDr. Miroslav Charvát  



   

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

 
 


