
ZÁPIS 
z jednání II. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 14.3.2007 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

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

Omluven:  p. Jaromír Seifert 
   Mgr. Bohuslav Sobotka  

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Matyáš 
   Mgr. Vladimír Soukop 
Schváleno jednomyslně (11) 
  
Návrhová komise: p. Radoslav Lánský 
   Mgr. Věra Křivánková 
   PaedDr. Miroslav Charvát 
Schváleno jednomyslně (11)  

 
 Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na druhém 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. Závěrečný účet hospodaření Města roku 2006 
3.2. Závěrečný účet hospodaření příspěvkových organizací roku 2006 
3.3. Rozpočet Města roku 2007 
3.4. Program rozvoje města 
4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
4.1. Návrh rozpočtového opatření RO č. 57/2006 
4.2. Návrh na zrušení stávajících pravidel na poskytování příspěvku pro práci s mládeží 
4.3. LSPP 
4.4. Zpráva o činnosti HM, připravenost na rok 2007  
4.5. Zpráva o činnosti TSMS, připravenost na rok 2007  
4.6. Zpráva o připravenosti záměru zřídit městskou policii  
4.7. Vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního a stavebního odpadu 
4.8. Větrné elektrárny Slavkov 
4.9. Rozdělení příspěvku z programu regenerace MPZ 
4.10. Prodej části pozemku parc.č.106 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1 m2 –p.Tesař 
4.11. Směna pozemku parc.č.61 v k.ú. Slavkov u Brna 
4.12. Převod pozemků v lokalitě Zlatá hora 
4.13. Prodej pozemků parc.č.3698/21; 3698/22 a 3698/24  v k.ú. Slavkov u Brna - Pavel 
Čáslava – Čáslava-Stav 
4.14. RESPONO, a.s. – valná hromada 
4.15. VaK Vyškov, a.s. – valná hromada 
4.16. RESPONO, a.s. – delegace zástupců města 



4.17. VaK Vyškov, a.s. – delegace zástupců města 
4.18. Ždánický les a Politaví – delegace zástupců města 
4.19. SOM JMK – delegace zástupců města  
4.20. Mohyla míru o.p.s. – delegace zástupců města 
4.21. Ilona Hrbáčková – reakce na článek ve Vyškovských novinách dne 18.1.2007 
4.22. Austerlitz Golf s.r.o. – bezpečnost ve městě 
4.23. Stížnost pana Blahutky 
4.24. Sokolský dům-přehled, geneze  
4.25. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev 
5. Interpelace členů ZM. 
6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
7. Diskuse. 
8. Návrh na usnesení, závěr.         

Program byl rozšířen o body:  

4.26. Delegování nových členů – Honební společenstvo Slavkov u Brna 
4.27. Komunitní plánování sociálních služeb ve Slavkově u Brna 
4.28. Nová smlouva o partnerství s JmK 
4.29. Obnova fasády zámku Slavkov u Brna  

Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                 
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: 
10./ z XVIII. řádného zasedání ZM (1991-94) 
4.3. z IX. řádného zasedání ZM – 20.12.2004 
4.12.1. z XI. řádného zasedání ZM – 20.6.2005 
3.1.2. z XIII. řádného zasedání ZM – 19.12.2005 
4.2.4. z XV. řádného zasedání ZM – 19.6.2006 
4.11.1., 4.11.2., 4.11.3. z XVI. řádného zasedání ZM – 18.9.2006 
2.3.4., 2.8.2. z 16. mimořádného zasedání ZM – 16.10.2006 
4.3.1., 4.3.2., 4.7. z I. řádného zasedání ZM – 18.12.2006 
• vypouští ze sledování: 
4.11.4. ze XVI. řádného zasedání ZM – 18.9.2006 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 
Schváleno jednomyslně (11)              Příloha č. 3                                                                       

   

Ad 3)   Hlavní zprávy:  

3.1.   Závěrečný účet hospodaření Města roku 2006  



Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu 
Města Slavkova u Brna za rok 2006“ bere její obsah na vědomí a schvaluje závěrečný účet 
města za rok 2006 bez výhrad.    
Schváleno jednomyslně (11)              Příloha č. 4                                                                       
          
3.2.   Závěrečný účet hospodaření příspěvkových organizací roku 2006  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna po projednání zprávy „Rozbor hospodaření 
příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za rok 2006“ bere její obsah na vědomí a 
schvaluje : 
1) kladné výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Slavkovem u 
Brna vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky z podnikatelské 
činnosti za rok 2007. Město Slavkov u Brna nepožaduje vrácení ušetřených prostředků z 
hlavní činnosti (kladných výsledků hospodaření PO) do rozpočtu zřizovatele.  Zřizovatel 
nepožaduje odvod kladných výsledků hospodaření z podnikatelské činností organizací do 
rozpočtu města. 
2) závěrečný účet hospodaření PO za rok 2006  bez výhrad 
3) přidělení výsledku hospodaření DDM za rok 2006 v plné výši 34.777,23 Kč do rezervního 
fondu organizace, 
4) přidělení výsledku hospodaření ZUŠ Františka France za rok 2006 v plné výši 103.423,38 
Kč do rezervního fondu organizace 
5) přidělení výsledku hospodaření ZŠ Komenského za rok 2006 v plné výši 129.814,67 Kč do 
rezervního fondu organizace, 
6) přidělení výsledku hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2006 v plné výši  325.996,97 Kč do 
rezervního fondu, 
7) přidělení výsledku hospodaření MŠ Zvídálek za rok 2006 ve výši 23.683,-Kč do fondu 
odměn a 23.682,64 Kč do rezervního fondu, 
8) přidělení výsledku hospodaření HM za rok 2006 ve výši  506.301,- Kč do rezervního fondu 
a 50.000,- Kč do fondu odměn, 
9) přidělení výsledku hospodaření TSMS za rok 2006 v plné výši 520.464,23 Kč do 
rezervního fondu. 
Schváleno jednomyslně (11)                                                                                                 
Příloha č. 5   

 
3.3.   Rozpočet Města roku 2007  

Příchod:  Ing. Jiří Tesák – 17.29 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku 2007“ 
bere její obsah na vědomí a schvaluje: 
1) návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2007 s celkovou výší příjmů a výdajů 
125.001.800,- Kč  
2) návrh plánu podnikatelské činnosti Města Slavkova u Brna pro rok 2007 s celkovou výší 
obratu 20.331.000,-- Kč  a odpisový plán roku 2007  
3) delegování pravomoci na RM související s možností přijímat rozpočtová opatření v 
návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, dotací pro odbor ŽP 



týkající se lesního hospodářství, dotací souvisejících s výkonem přenesené působnosti  a 
dotací z MPSV na soc.dávky   
4) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících s 
mládeží do výše schválené rozpočtovým provizoriem Města Slavkova u Brna pro rok 2007, tj. 
do výše 350.000,- Kč 
5) delegování na RM rozdělení finančních příspěvků účelově vázaných pro příspěvkové 
organizace dle jejich aktuální potřeby v roce 2007 do celkové výše 650.000,- Kč pro : 
a) ZŠ Komenského – 100.výročí školy – účelový příspěvek na uspořádání oslav 100.výročí 
školy  
b) ZŠ Komenského  - účelový příspěvek na pořízení a montáž  plynových hořáků 
c) ZŠ Tyršova – účelový příspěvek na pokračování rekonstrukce tělocvičny 
d) HM – účelový příspěvek na opravu ohradní zdi.  
Schváleno 11 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Tesák)     Příloha č. 6 
3.4.   Program rozvoje města  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna: 
1. Bere předložený program rozvoje města 2006 – 2010 na vědomí. 
2. Ukládá radě města doplnit tento program o začlenění řešení zázemí  pro předškolní 
vzdělávání - mateřské školy do kapitoly školství a předložit doplněný program na nejbližší 
zasedání ZM. 
Schváleno jednomyslně (12)                                                                                                 
Příloha č. 7   

 
4.1.   Návrh rozpočtového opatření RO č. 57/2006  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a 
schvaluje:  
1) přijetí dotace ve výši 134.951,- Kč  
2)    RO č. 57/2006 - projekt,, Spolupráce pře hranice“: 
        Příjmy: 
- zařazení nové položky – dotace z Dispozičního fondu ve výši 135.000,- Kč 
       Výdaje: 
- zvýšení položky č.1 – projekty EU ve výši 135.000,- Kč 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 8 
        

 
4.2.   Návrh na zrušení stávajících pravidel na poskytování příspěvku pro práci s 
mládeží  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna ruší Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu 
města právnickým nebo fyzickým osobám, které pracují s mládeží, schválená na IV. řádném 
zasedání MěZ dne 13.9.1999 pod bodem 4.12. a pozměněná usnesením ze 7. mimořádného 
zasedání MěZ dne 28.8.2000 pod bodem 2.9..  
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 9  



 
4.3.   LSPP  

Příchod:  Mgr. Petr Kostík – 18.15 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí 
schvaluje: 
1) ponechat přebytek hospodaření LSPP za rok 2006 ke krytí výdajů LSPP v roce 2007 ve 
výši 82.356,45 Kč 
2) přijetí dotace z prostředků JmK na zajištění LSPP v roce 2007 ve výši 599.000,- Kč 
3) pověření RM k  uzavření smlouvy s JmK na poskytnutí dotace pro rok 2007   
4) pověření RM k uzavření smlouvy mezi Městem Slavkovem u Brna a Zdravotnickou 
záchrannou službou Jihomoravského kraje, p.o. a projednáním podmínek zajištění LSPP pro 
rok 2007 
5) spolupráci při zabezpečení LSPP mezi regiony Slavkovska a Bučovicka v rozsahu jak 
ukládá smlouva JmK a ve střídání ordinačních týdnů dle roku 2006 
6) pověření RM k uzavření smluv mezi Městem Slavkovem u Brna a obcemi regionu na 
zabezpečení LSPP v roce 2007. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Petr Kostík)     Příloha č. 10 
4.4.   Zpráva o činnosti HM, připravenost na rok 2007  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere výroční zprávu Historického muzea ve 
Slavkově u Brna za rok 2006 na vědomí.  
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 11 
                 
                     
4.5.   Zpráva o činnosti TSMS, připravenost na rok 2007  

Odchod:  Mgr. Jiří Půček – 18.34 hodin 
Příchod:  Mgr. Jiří Půček – 18.38 hodin 
Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18.46 hodin 
Příchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 18.48 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání Zprávy o činnosti TSMS v roce 2006 
a připravenosti na r. 2007 bere tuto na vědomí.  
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Radoslav Lánský)    Příloha č. 12 
          
  
4.6.   Zpráva o připravenosti záměru zřídit městskou policii  

Odchod:  Ing. Ivan Charvát, p. Radoslav Lánský, Mgr. Vladimír Soukop  – 18.50 hodin 
Příchod:  Ing. Ivan Charvát, p. Radoslav Lánský, Mgr. Vladimír Soukop  – 18.52 hodin  

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel uvedl zprávu o připravenosti záměru zřídit městskou 
policii a poté členové ZM diskutovali o potřebnosti, finanční náročnosti a jiných aspektech 



zřízení městské policie.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna vrací  zprávu o připravenosti záměru zřídit městskou 
policii Radě města k dopracování a poté bude předložena na nejbližší zasedání ZM. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Petr Kostík)    Příloha č. 13  

 
4.7.  Vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního a stavebního odpadu  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna vydává obecně závaznou vyhlášku o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního 
odpadu č.  .…/2007. 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna vydává obecně závaznou vyhlášku o poplatku za 
komunální odpad č.  ..../2007. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Tesák)    Příloha č. 14 
        

4.8.   Větrné elektrárny Slavkov  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna po projednání předložené zprávy považuje stavbu 
větrných elektráren na tomto místě za nevhodnou a s výstavbou zásadně nesouhlasí.  
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 15  

4.9.   Rozdělení příspěvku z programu regenerace MPZ  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání výše uvedené zprávy : 
- v případě poskytnutí přislíbené dotace ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a 
MPZ ( dále jen „Program“) ve výši 660,- tis Kč dává souhlas k jejímu přijetí, 
- dává souhlas k rozdělení poskytnuté přijaté dotace Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna 
na opravu špitálu u hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele ulici Špitálská ve Slavkově u Brna ( 
přislíbená výše 660 tis. Kč.), 
- v případě poskytnutí dotace ve výši 660 tis. Kč. z „Programu“ dává souhlas k poskytnutí 
příspěvku z rozpočtu města ve výši 200 tis. Kč jako podílu k dotaci z Programu regenerace 
MPZ a MPR Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna na opravu špitálu u hřbitovní kaple sv. 
Jana Křtitele v ulici Špitálská ve Slavkově u Brna. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 16 
     
     

4.10. Prodej části pozemku parc.č.106 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1 m2 –p.Tesař  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji části pozemku parc.č.106  
zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře cca 1 m2 z vlastnictví města do vlastnictví 



p.Ivo Tesaře, Komenského nám.333, Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě. Při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě uhradí kupující zálohu na kupní cenu 
ve výši 1.000,-Kč. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po předložení geometrického plánu 
k zaměření stavby, nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby. Při podpisu kupní smlouvy 
uhradí kupující  náklady spojené s prodejem. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 17 
                
  
                     
4.11.  Směna pozemku parc.č.61 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna: 
1. Nedává souhlas ke  směně pozemku p.č. 625/3 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov 
u Brna o výměře 7 m2 ve vlastnictví manž. Pavla a Zdeňky Szufnarowskich, Husova čp. 5, 
Slavkov u Brna  za část pozemku p.č. 61-zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna  o 
výměře 22 m2 ve vlastnictví Města Slavkova u Brna, a to z důvodu nedokončení  záměru 
celkového využití plochy areálu ZUŠ. 
2. Ukládá funkcionářům města jednat s  vlastníky pozemku parc.č.625/3 o odkoupení 
uvedeného pozemku. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 18 
  
         
  
4.12.  Převod pozemků v lokalitě Zlatá hora  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 1643/10, 1643/13 a 1643/23 v k.ú. 
Slavkov u Brna společnosti PROTISK spol. s r.o., se sídlem Slavkov u Brna, Zlatá hora 1414, 
okres Vyškov, PSČ 684 01, IČ: 46904727, za celkovou kupní cenu ve výši 35.000,-Kč. 
Náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 19  

4.13.  Prodej pozemků parc.č.3698/21; 3698/22 a 3698/24  v k.ú. Slavkov u Brna - Pavel 
Čáslava – Čáslava-Stav  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nedává souhlas k prodeji  částí pozemku 
parc.č.3698/24 v k.ú. Slavkov u Brna dle předložené situace zástavby o celkové výměře cca 
950 m2 Pavlu Čáslavovi, podnikajícímu pod obchodní firmou Pavel Čáslava – Čáslava - Stav, 
IČ: 15240720,  místo podnikání Masarykova 31, Brno. 
Schváleno 8 hlasů pro, zdrželo se 5 hlasů (Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jaromír 
Pytela, Ing. Jiří Tesák, Mgr. Věra Křivánková)       Příloha č. 20 
        

4.14.  RESPONO, a.s. – valná hromada  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna deleguje zástupcem města na Valné hromadě 



RESPONO, a.s., starostu města pana Ing. Ivana Charváta. Pro případ nemoci nebo pracovního 
zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Mgr. Vladimíra Soukopa, člena RM Slavkova u 
Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a všem úkonům akcionáře dle programu 
valné hromady a stanov a.s. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 21  

 
4.15. VaK Vyškov, a.s. – valná hromada  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna deleguje zástupcem města na Valné hromadě VaK 
Vyškov, a.s., místostarostu města pana Ing. Jiřího Doležela. Pro případ nemoci nebo 
pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Radoslava Lánského, člena RM  
Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a všem úkonům akcionáře dle 
programu valné hromady a stanov a.s. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 22 
     
4.16. RESPONO, a.s. – delegace zástupců města  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna deleguje zástupce města do představenstva RESPONA, 
a. s., pana Radoslava Lánského, člena RM a  do dozorčí rady RESPONA, a. s., místostarostu 
města pana Ing. Jiřího Doležela.  
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 23 
                     
4.17. VaK Vyškov, a.s. – delegace zástupců města  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna deleguje zástupce města do představenstva VaK, a.s., 
starostu města pana Ing. Ivana Charváta  a  do dozorčí rady VaK, a.s., místostarostu města 
pana Ing. Jiřího Doležela.  
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 24 
  
4.18. Ždánický les a Politaví – delegace zástupců města  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města deleguje zástupcem města do sdružení Ždánický les a Politaví starostu 
města pana Ing. Ivana Charváta. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 25 
4.19. SOM JMK – delegace zástupců města  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města deleguje zástupcem města do dozorčí rady Sdružení obcí a měst 
Jihomoravského kraje starostu města pana Ing. Ivana Charváta a do správní rady Sdružení 
obcí a měst Jihomoravského kraje pana Mgr. Petra Kostíka, člena ZM. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 26 
   



4.20. Mohyla míru o.p.s. – delegace zástupců města  

Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města Slavkova u Brna odvolává stávajícího zástupce města v Mohyle míru 
o.p.s. pana Bc. Zdeňka Pavlíka. 
2) Zastupitelstvo města Slavkova u Brna deleguje zástupcem města do Mohyla míru o.p.s. 
starostu města pana Ing. Ivana Charváta. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 27  

 
4.21. Ilona Hrbáčková – reakce na článek ve Vyškovských novinách dne 18.1.2007  

Odchod:  Ing. Jiří Matyáš – 19.46 hodin 
Příchod:  Ing. Jiří Matyáš – 19.50 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po seznámení s dopisem paní Dr. Ilony Hrbáčkové 
bere tento na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 28 
    

4.22.  Austerlitz Golf s.r.o. – bezpečnost ve městě  

Mgr. Petr Kostík navrhuje zaslat tento dopis na Policii ČR – obvodní oddělení Slavkov u 
Brna.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere dopis Austerlitz Golf s.r.o. na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 29 
   

4.23.  Stížnost pana Blahutky  

Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 19.57 hodin 
Odchod:  Ing. Jan Reichl – 19.58 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města  Slavkov u Brna: 
1. Bere stížnost pana Blahutky a vyjádření odboru IR na vědomí. 
2. Ukládá RM přijmout taková opatření, aby k obdobným nedorozuměním nedocházelo a 
informovat ZM o přijatých opatřeních v termínu: červen 2007.  
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 30 
  
         
 Příchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. Jan Reichl – 20.01 hodin  

   



4.24. Sokolský dům-přehled, geneze  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města vypouští ze sledování bod č. 4.16.2. z XII. řádného zasedání ZM – 
22.12.1997. 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jiří Tesák, Ing. Jan Reichl)  Příloha č. 31  

   

4.25. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy stanovuje výši 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Slavkova u Brna pro rok 2007 v souladu s 
nařízením vlády č. 614/2007 Sb., takto: 
- člen rady města 1730,- Kč 
- předseda výboru 1420,- Kč 
- předseda komise 1420,- Kč 
- člen komise rady 0,- Kč 
- člen výboru 0,- Kč 
- člen zastupitelstva města 590,- Kč. 
2. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna v případě souběhu funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva stanovuje odměny takto:  
- člen rady města a současně předseda výboru nebo komise  3150,- Kč 
- člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise  2010,- Kč. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš)    Příloha č. 32  

   

4.26.   Delegování nových členů – Honební společenstvo Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna deleguje zastupováním na valné hromadě a v orgánech 
Honebního společenstva Slavkov u Brna Mgr. Petra Kostíka, člena ZM a MUDr. Oldřicha 
Pospíšila, člena ZM. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jan Reichl)    Příloha č. 33 
     
     

4.27.  Komunitní plánování sociálních služeb ve Slavkově u Brna  

 
Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města schvaluje zapojení města Slavkov u Brna do komunitního plánování a 
souhlasí s účastí v základním výcviku pořádaném JMK. 
2. Zastupitelstvo města schvaluje vyčlenit finanční prostředky do výše Kč 50.000,- z rozpočtu 
města na úhradu nákladů  spojených s komunitním plánováním.  
3. Zastupitelstvo města schvaluje zajišťování a rozšiřování sociálních služeb  ve městě 
prostřednictvím jednání s potencionálními poskytovateli sociálních služeb. 
4. Zastupitelstvo města  schvaluje poskytnout finanční příspěvek do výše Kč 1.167.000,- 



rozpočtované položky č. 80 ve schváleném rozpočtu města na rok 2007 poskytovatelům 
sociálních služeb na úhradu nákladů spojených se zajišťováním sociálních služeb občanům 
města. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 29 
                
4.28.   Nová smlouva o partnerství s JmK  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
1. uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem, 
uzavřené mezi městem a Jihomoravským krajem dne 16.1.2006,  
2. uzavření nové Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem s Jihomoravským 
krajem. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 30 
   

         
4.29.   Obnova fasády zámku Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města Slavkova u Brna: 
1. Bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  
2. Ukládá RM připravit na nejbližší zasedání ZM rozpočtové opatření pro pokrytí nezbytného  
       podílu města k dotaci z programu ZAD ve výši 1.5 mil. Kč.  
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 31  

 
Diskuse:  

Ing. Jiří Tesák – reaguje na článek ve Slavkovském zpravodaji – STUDNY – a ptá se Ing. 
Miroslava Zavadila, vedoucího odboru ŽP, na podrobnosti.  

Ing. Miroslav Zavadil – odpověděl, že každý případ je nutné posuzovat individuálně. Ten, kdo 
má studnu povolenou do roku 1955, nic vyřizovat nemusí. Ostatním doporučuje vzít veškeré 
příslušné dokumenty a jít se informovat přímo na odbor životního prostředí – vodoprávní 
úřad.  

Ing. Jiří Matyáš žádá o písemnou odpověď o postupu řešení ve věci stížnosti obyvatel ulice 
Tyršova – neprovedení bezpečnostního prořezu lip a dále ve věci stížností na hluk z prostoru 
oploceného dětského hřiště na sídlišti Zlatá Hora ve Slavkově u Brna.  

Mgr. Věra Křivánková – v návaznosti na předložené zápisy z Finančního výboru informovala 
členy ZM o schůzkách Kontrolního výboru a ptá se, jestli z dnešního zasedání ZM vyplynul 
nějaký úkol pro Kontrolní výbor.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát odpověděl za všechny přítomné že nikoliv.  

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák žádá členy ZM o vrácení vyplněného dotazníku CAF. Poté 
informoval o změnách na MěÚ v souvislosti s přijetím nových zákonů – nový stavební zákon 



– změna názvu Stavebního úřadu na Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, 
zabezpečení výkonu působnosti vyvlastňovacího úřadu – KT, změny na odboru sociálních 
věcí – příspěvek na péči a dále o personálních změnách – SÚ, SV a ŽP.  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města ve 20.32 hodin.  

 
Slavkov u Brna  14.3.2007 
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              Mgr. Vladimír Soukop  

   

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

   
  


