
ZÁPIS z jednání IX. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 15.12.2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

   

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

Omluveni: p. Radoslav Lánský, Mgr. Bohuslav Sobotka 
       
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Věra Křivánková, PaedDr. Miroslav Charvát 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Mgr. Věra Křivánková, PaedDr. Miroslav 
Charvát)   

   

Návrhová komise: Ing. Jiří Matyáš, Ing. Jiří Tesák, Mgr. Vladimír Soukop 
Schváleno jednomyslně (13)  

   

Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na devátém 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. Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2008 
3.2. Návrh rozborů hospodaření města Slavkova u Brna za 3/4 roku 2008 
3.3. Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za 3/4 roku 2008 
3.4. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 3/4 roku 2008 – TSMS, Zámek 
Slavkov  – Austerlitz 
3.5. Návrh rozborů hospodaření školských příspěvkových organizací města za 3/4 roku 2008 
3.6. Návrh rozpočtu pro rok 2009 
4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
4.1. Návrh změn v „Pravidlech pro prodej obecních bytů v domech na Sídlišti Nádražní č.p. 
 1153 až č.p. 1158“ 
4.2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2008 
4.3. Soubor RO č. 35-40/2008 
4.4. Propagace Slavkova – schválení projektu k financování 
4.5. Koncepce školství města Slavkova u Brna 
4.6. Výběr lokality pro novou MŠ 
4.7. Odpis pohledávek – výživné 
4.8. Rozdělení příspěvkové organizace Historické muzeum ve Slavkově u Brna na dva 
 samostatné právní subjekty – revokace usnesení X. ZM z roku 2005 
4.9. Změna vyhlášky o poplatcích za komunální odpad 
4.10. Záměr prodeje pozemků parc. č. 2929/9 zahrada a 2929/1 zahrada v  k. ú. Slavkov u 
 Brna – paní Sigmundová 
4.11. Výkup pozemků pod polními cestami v lokalitě Vinohrady  
4.12. Záměr prodeje pozemku parc.č. 3073/50 v k.ú. Slavkov u Brna – Autotransport 



 Matuštík, s.r.o. 
4.13. Návrh smlouvy – retenční nádrž Tyršova  
4.14. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 284 v k.ú. Slavkov u Brna za účelem výstavby 
 garáží  
4.15. Prodej částí pozemků parc. č. 2733/11; 2743/49 a 2747/6 v lokalitě U Splavu pod 
 biketrialovým parkem a motokrosovou dráhou společnosti  LIKO-S, a.s. 
4.16. Směna  pozemku parc. č. 3189/25  orná půda o výměře 78 m2 v k.ú. Slavkov u Brna 
4.17. Nabytí pozemků pro zpřístupnění zahrad v lokalitě Sady Pod Oborou   
4.18. Žádost o změnu kupní smlouvy ze dne 07.04.2008 
4.19. Smlouva o výstavbě Nádražní – prodloužení termínu 
4.20. Informace – vlajka EU 
5. Interpelace členů ZM. 
6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
6.1. Odpověď na interpelaci Ing. Jiřího Tesáka - 7.MZM dne 5.11.2008 
7. Diskuse. 
8. Návrh na usnesení, závěr.  
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 2  

Program byl rozšířen o bod: 
4.21. Změna plánovací smlouvy na zajištění technické a dopravní infrastruktury v lokalitě 
Zelnice pro výstavbu tří bytových domů společnosti M plus, s.r.o. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (PaedDr. Miroslav Charvát)  

 
Ad 2)   Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z 
volebního období 2002-2006  

 Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí a: 
• považuje za splněné body: 
3.3.2.a z IV. řádného ZM – 22.9.2003       
4.3.4. z V. řádného ZM – 17.12.2007 
4.17. z VI. řádného ZM – 31.3.2008 
2.13. z 6. mimořádného ZM – 04.08.2008 
4.2., 4.3., 4.5., 4.7., 4.20., 4.23. z VIII. řádného ZM – 15.09.2008 
5.1., 2.8., 2.9., 2.10., 2.12. z 7. mimořádného ZM – 05.11.2008 
• vypouští ze sledování: 
5.2. z III. řádného ZM – 23.6.2003 
4.29. z VII. řádného ZM – 21.6.2004 
4.9. z IX. řádného ZM – 20.12.2004 
4.10. z VII. řádného ZM – 16.06.2008 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 
Schváleno jednomyslně (12)                                              Příloha č. 3  

 
Ad 3)   Hlavní zprávy:  

Pan starosta Ing. Ivan Charvát navrhl vzhledem k účasti občanů z bytových domů na Sídlišti 
Nádražní projednat bod 4.1. Návrh změn v „Pravidlech pro prodej obecních bytů v domech na 



Sídlišti Nádražní č.p.1153 až č.p. 1158“.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města přistupuje k bodu 4.1.  
Schváleno jednomyslně (13)          

 
4.1. Návrh změn v „Pravidlech pro prodej obecních bytů v domech na sídlišti Nádražní 
č.p.1153 až č.p.1158  

   

Mgr. Věra Křivánková informovala o šetření kontrolního výboru ve věci stížností obyvatel 
Sídliště Nádražní: Kontrolní výbor se sešel 1.12.2008, prošetřil všechny podněty. Bohužel 
jsme museli konstatovat, že ke spoustě připomínek neexistují na MěÚ písemné podklady. 
Většina stížností byla podána ústně, ne písemně. Doporučujeme zastupitelům, aby byly 
pořizovány nejen prezenční listiny, ale i základní body, co se projednávalo a jaká byla 
projednání. Stejně tak doporučujeme, aby veškeré závady, které na domech vzniknou a budou 
hlášeny na úřad, byly zaznamenávány v písemné podobě. Co se týká manipulace s 
azbestovými trubkami, k dispozici byly zpráva Policie ČR a odborný posudek. Obě dvě 
zprávy došly k závěru, že nedošlo ke škodě na majetku ani na zdraví. Kdyby občané trvali na 
měření azbestu v bytových prostorách a ten by se potvrdil, pak samozřejmě navrhujeme 
provést nápravu, nicméně kdyby se neprokázal, pak doporučujeme uvážit, kdo by toto měření 
hradil. 
Dále tady byla připomínka k informovanosti občanů, byl problém, že v katastru nebyly 
zapsány jednotlivé byty, proto nebyli lidé informováni. Výběrové řízení na firmu provádějící 
výměnu kotlů se nekonalo, protože šlo o částku do 2 milionů Kč. Nájemníci byli informováni 
2.7.2008, závady na kotlích byly potvrzeny, ale firma je odstranila. 
Pak bylo projednáváno snížení nájemného z důvodu toho, že občané nemohou řádně užívat 
nebytové – prostory. Hledali jsme nějaký zápis ze schůzky s občany, kde vlastně upozorňovali 
na to, že k tomu může dojít, bylo jim údajně řečeno, že nic takového se nestane, bohužel jsme 
žádný zápis nenašli.  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát – na dnešním zasedání tedy nebudeme doporučovat změnu 
pravidel, protože ještě můžou nastat další změny, jestliže je zastupitelé odsouhlasí. Je zde 
návrh, že zastupitelstvo města do 31.3.2009 pozastavuje záměr prodeje bytů v domech č.p. 
1155 a 1156 na Sídlišti Nádražní, schválený usnesením k bodu 4.5.2. z VIII. řádného zasedání 
zastupitelstva města dne 15.9.2008 a za 2) zastupitelstvo města ukládá radě města 
aktualizovat finanční analýzu kupní ceny bytů podle odst. 1. 
V pondělí 5.1.2009 bude mít schůzi rada města a budou přizváni i zástupci petičního výboru.  

   

p. Jaromír Seifert – měli bychom to směřovat k návrhu usnesení, který máme v materiálech. 
Hovoří se o doplnění znění, ale vážnost bodů svědčí spíš o změně pravidel.  

   



Starosta města Ing. Ivan Charvát – citoval jsem samozřejmě z toho, na čem jsme se dohodli 
minulé úterý 19.11.2008, čili že tento návrh, pokud nebude jiný, bude předložen na zasedání 
zastupitelstva.  

   

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města pozastavuje záměr prodeje bytů v domech č.p. 1155 a 1156 na Sídlišti 
Nádražní, schválený usnesením k bodu 4.5.2. z VIII. řádného zasedání zastupitelstva města 
dne 15.9.2008.  
2. Zastupitelstvo města ukládá radě města aktualizovat finanční analýzu kupní ceny bytů 
podle odst. 1 v termínu nejbližšího řádného zasedání ZM. 
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č.10  

 
3.1. Průběžné plnění  programu rozvoje města pro rok 2008  

   

Odchod - Ing. Jan Reichl– 17:35 hod.  

   

Mgr. Petr Kostík – nesouhlasím s tím, že aktivity v oblasti Zelnice probíhají jak mají - kdyby 
ano, nemáme k této věci dva materiály. Firma Kaláb chce změnit vysoutěženou smlouvu. 
Kdyby vše probíhalo tak, jak je dohodnuté ve smlouvě, tak bychom se tím dnes asi 
nezabývali. Nevím, zda má smysl nechat to, jak je to napsané v předloženém materiálu. 
Nebude to jen zásah do výstavby jako takové, ale výrazně také do rozpočtu. V poslední fázi 
může žádost firmy Kaláb totiž znamenat i odstoupení od smlouvy a tím pádem vrácení 25 
milionů Kč.  

   

Příchod - Ing. Jan Reichl – 17:40 hod.  

   

p. Jaromír Seifert – město se dostalo do tíživé situace. Sociální oblast je odsouvána. Od roku 
2003 jsme uvažovali o výstavbě Domu s pečovatelskou službou. Kdybychom si měli seřadit 
priority, navrhuji, aby na prvním místě pro další období byla stavba Domu s pečovatelskou 
službou. Taky by se měla vytipovat místa pro stavbu garáží. Tato věc je také odsouvána. Měla 
by být zařazena do plánu rozvoje města na příští období.  

   

Usnesení: 
Zastupitelstvo město bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města 
ke konci měsíce listopadu  2008 na vědomí. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš)  Příloha č. 4  



 
3.2. Návrh rozborů hospodaření města Slavkova u Brna za 3/4 roku 2008  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření města Slavkova u 
Brna za 3/4 roku 2008“ bere její obsah na vědomí a schvaluje rozbory hospodaření města za 
3/4 roku 2008 
Schváleno 12 hlasů pro, proti 1 hlas (p. Jaromír Seifert)  Příloha č. 5  

 
3.3. Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za ¾ roku 2008  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zprávy „Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za 3/4 
roku 2008“ bere její obsah na vědomí a schvaluje plnění plánu VHČ za 3/4 roku 2008. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Jaromír Seifert)  Příloha č. 6  

 
3.4. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za ¾ roku 2008 – TSMS, Zámek Slavkov 
– Austerlitz 
 Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zprávy „Rozbory hospodaření příspěvkových organizací 
za 3/4 roku 2008 – TSMS, Zámek Slavkov - Austerlitz“ bere její obsah na vědomí a schvaluje 
hospodaření TSMS a Zámku Slavkov – Austerlitz za 3/4 roku 2008. 
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č. 7  

 
3.5. Návrh rozborů hospodaření školských příspěvkových organizací města za 3/4 roku 2008  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zprávy „Rozbor hospodaření školských příspěvkových 
organizací Města Slavkova u Brna za 3/4 roku 2008“ bere její obsah na vědomí a schvaluje 
hospodaření školských příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za 3/4 2008. 
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č. 8  

 
3.6. Návrh rozpočtu pro rok 2009  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát – finanční krize může mít dopad i na rozpočet měst a obcí, i 
když na různých fórech se uvádí, že dopad bude mít roční skluz vzhledem k tomu jak budou 
hospodařit  firmy a podniky, jejichž výnos z daní příslušným podílem plní rozpočty měst a 
obcí. Přikláním se nicméně k možnosti, abychom pozastavili čerpání výdajových částí 
rozpočtu v některých oblastech, což bývalo kdysi pravidlem, u školských příspěvkových 
organizací ve výši 5%, u TSMS, Zámku ve výši 5%, u rozpočtu MěÚ ve výši 3%, případně 
tam zapracovat další věci, které by nebylo možné v první  ¼ roku 2009 realizovat do doby 
nejbližšího řádného zasedání.  

   



Mgr. Vladimír Soukop – finanční výbor probral návrh rozpočtu položku po položce, přiklání 
se k tomu, že položky výdajů by měly být nižší, aby rozpočet byl nastavený jako přebytkový. 
Neví se zatím, jaké dopady bude mít finanční krize na rozpočty měst a obcí, může se klidně 
stát, že stát nevybere tolik na daních, jak předpokládá. Proto finanční výbor doporučuje 
přijmout rozpočet s přebytkem 1,2 milionu Kč a pozastavit čerpání příspěvkových organizací 
s tím, že by se situace vyhodnotila v průběhu prvních pěti měsíců a následně položku uvolnit 
a nebo na něm trvat.  

   

Mgr. Věra Křivánková – proč se neobjevila v tabulce č. 3 projektová dokumentace na 
mateřskou školu a proč došlo ke snížení příspěvku na činnost s mládeží, když jiné – na 
stadion, na fotbal necháváme ve stejné výši?  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát – není v materiálech, ale je ve studiích a dokumentaci pro 
stavební povolení, je to částka 550 tisíc Kč. Pokud zastupitelstvo rozhodne o umístění a 
zadání projektové dokumentace, je to částka určená právě na tuto projektovou dokumentaci. 
Co se týká příspěvku na činnost s mládeží, může to být samozřejmě bráno jako podnět, aby 
částka byla navýšena.  

   

p. Jaromír Seifert – bylo by dobré zamyslet se nad vlastním členěním položek. Znova je projet 
jednu po druhé a stanovit si základní cíle nad čarou a pod čarou.  

   

Mgr. Vladimír Soukop – položku po položce jsme projeli, jediné, s čím se dá hýbat, je 
položka projektové dokumentace. Pak už jsou to řádově desetitisíce. Řádově v milionech se 
můžeme bavit o studiích a projektových dokumentacích. Jestliže se shodneme, že nebudeme 
projektovat průmyslovou zónu západ, pak můžeme položku odstranit. Proto je udělaná 
tabulka 3, aby se vědělo, jaké požadavky se sešly na zastupitelstvu. Když bude pozastávka u 
příspěvkových organizací a MěÚ, ušetříme tím asi 2,5 milionu Kč.  

   

Mgr. Petr Kostík –  je tam návrh na revokaci usnesení z roku 2005, řekl bych, že revokace 
Zámku přinese úsporu, ale nároky na Zámek jsou stejné nebo dokonce vyšší. Měli jsme 
představu, že to usnesení, které jsme kdysi přijímali, přinese úsporu na výdajích nejméně 1 
milion Kč.  Zajímá mě, jaký má ředitel záměr  - revokovat chce, úspora není. Předchůdkyně 
pana ředitele vždy předložila projekt, z něhož bylo zřejmé, že v podstatě za tři nebo čtyři roky 
to bude úspora 6 milionů Kč.  

   

Odchod: Mgr. Jiří Půček – 18:30 
Odchod: MUDr. Oldřich Pospíšil – 18:31  



   

Ředitel ZS-A Ing. Aleš Šilhánek – s projektem předchůdkyně jsem se samozřejmě seznámil, 
nicméně pravděpodobně jí unikla jedna důležitá věc, že příspěvková organizace se dělí tak, že 
to nebude mít přímý vliv úspory nákladů na městský rozpočet. Ze zákona majitel jako 
zřizovatel majetku je povinen zajistit na své náklady určité úkony předepsané zákona, vše je 
to popsáno v důvodové zprávě. Když jsme pátrali po tom, jak to zajistit, znamenalo by to pro 
město, že sice to nebude dělat ve vlastní režii, ale muselo by tyto služby nakupovat. Nelze 
předpokládat, že by to řešil nějaký jiný zřizovatel. Efektem by bylo, že bychom v první fázi 
ušetřili prostředky možná na jednoho a půl pracovníka nákladově, výhledově ovšem by to 
mělo dopad na rozpočet, což by město ze zákona muselo hradit. Nejlevnější variantou je řešit 
to ve vlastní režii. Samozřejmě že budeme dále hledat možnosti, jak spolufinancovat muzejní 
činnost.  

   

Příchod: Mgr. Jiří Půček, MUDr. Oldřich Pospíšil – 18:34 hod  

   

Mgr. Petr Kostík – jestliže před schválením rozpočtu neřekneme jasně, jak je to se Zelnicemi, 
není jasné, jak bude rozpočet vypadat. Navrhuji předřadit bod 4.18.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – navrhuji tedy bez hlasování přerušit projednávání bodu 
3.6. a přistoupit k bodu 4.18..  

   

Odchod: Ing. Ivan Charvát – 18:37 hod 
Příchod: Ing. Ivan Charvát – 18:38 hod  

   

4.18. Žádost společnosti KALÁB  

J  

ednatel firmy Kaláb, s.r.o., Ing. Jiří Kaláb – je podána žádost o stavební povolení a inženýrské 
sítě, projektujeme rodinné domy, zvažujeme rozsah první etapy, firma převedla na město 25 
milionů Kč a máme rozpracovaný u projektantů celý projekt za 10 milionů Kč a 3,5 milionu 
už je připraveno pro první etapu, 1,5 milionu je na cestě. To znamená, že firma na rozjezd 
projektu investovala kolem 30 milionů. Situace na trhu s realitami není jednoduchá. V dnešní 
době jednáme pouze s jednou bankou, některé banky úplně pozastavily financování 
developerské činnosti. Kupní smlouva, kterou jsme s vámi sepsali před tři čtvrtě rokem, byla 
úplně v jiné situaci. Proto žádáme o dočasné zrušení plnění závazků smlouvy, přerušení 
sankcí a přerušení jištění bankoví zárukou. Předpokládáme, že do roku a půl by se měla 
situace na trhu zlepšit.  

   



Starosta města Ing. Ivan Charvát – probíhala aktivně různá jednání se stavební firmou, s 
příslušnými pracovníky a odborníky, stavebním úřadem, vodoprávem, probíhala jednání se 
správci sítí - s firmou E.ON, s Vodovody a kanalizacemi, řešili jsme koordinaci s dalším 
stavebníkem v této oblasti - s firmou M Plus, nicméně je na zastupitelích, aby řešili situaci, 
která vznikla. Minulý týden proběhlo jednání s podnikem Povodí Moravy ohledně zahájení 
druhé etapy protipovodňových opatření.  

Ing. Jiří Tesák – jak je daleko jednání s Povodím Moravy? Kdy by alespoň přibližně mohli 
začít? 
Dále bych se rád zeptal pana Ing. Kalába, když je šest etap a každá má trvat dva roky, to se 
bude stavět dvanáct let?  

   

Jednatel firmy Kaláb s.r.o. Ing. Jiří Kaláb – etapy by se vzájemně překrývaly. Musíme 
samozřejmě reagovat na aktuální potřeby trhu. Reálně by to bylo asi podle návrhu dodatku. 
Náš zájem je, aby to bylo co nejrychlejší.  

   

Vedoucí odboru ŽP Ing. Miroslav Zavadil – na posledním jednání Povodí Moravy předložilo 
návrh smluv mezi městem, Povodím a Ministerstvem zemědělství. Jsou tam závazky Povodí 
Moravy jako investora a zajišťovatele výběrového řízení, města jako provozovatele bez 
nároku na prostředky a ministerstva jako poskytovatele finančních prostředků. Momentálně 
návrh smlouvy projednáváme, během prosince ji připravíme a v lednu bychom dali návrh do 
schůze rady města. Během následujících dvou měsíců by se měla uzavřít. Během toho začne 
Povodí Moravy připravovat podklady a jednat s ministerstvem o dalším postupu. 31.12.2012 
je ukončení financování.  

   

Mgr. Petr Kostík – to znamená, že firma Kaláb může třeba začít stavět až v roce 2012.  

Vedoucí odboru ŽP Ing. Miroslav Zavadil – to se tak nedá říct. Dá se stavět v aktivních 
zátopových zónách.  

   

Mgr. Petr Kostík – když se konalo výběrové řízení, tak jste věděli o aktivních zónách na 
Zelnici?  

Vedoucí odboru ŽP Ing. Miroslav Zavadil – krajský úřad vyhlásil aktivní zóny až letos v 
červenci.  

   

p. Jaromír Seifert – je možné projekt rozdělit a uzavřít novou smlouvu, že by se postavila jen 
část?  

   



Jednatel firmy Kaláb s.r.o. Ing. Jiří Kaláb – celý projekt musíme přehodnotit, rozfázovat. Mě 
to stojí denně 5, 5 tis. Kč. Kdybyste nás penalizovali, bylo by to o 30 tisíc víc. V aktivní zóně 
nesmíme ani kopnout. Je to časově rok dva, než začnou vznikat poldry. Pak by se začaly dělat 
přípravy.  

   

Mgr. Vladimír Soukop – do této situace nás dostaly vnější vlivy, ekonomická situace a 
vyhlášení aktivní zóny. Buď vrátíme 25 milionů firmě, nebo budeme trvat na smlouvě a 
zkasírujeme bankovní záruku, což je 540 Kč za metr2 , nebo budeme jednat o podmínkách, za 
jakých budeme postupovat dál, aby to mělo co nejmenší dopad.  

   

Mgr. Petr Kostík – věděli jsme hned, že dokud se nekopne ve druhé etapě, je to riziko. Říkám, 
že jste to podcenili, když jste to prodali v době, kdy nebylo jisté, co druhá etapa přinese.  
Z pohledu firmy a ze strany města vznikla změna zadávacích podmínek. Nejhorší je, že 
Kalábovi nikdo nepůjčí – je tam záplavová zóna a banky momentálně nepůjčují. Měli bychom 
postupovat tak, abychom všichni vyšli se ctí.  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát – doporučuji nechat vypracovat samostatnou zprávu, jak tuto 
situaci řešit.  

   

Mgr. Vladimír Soukop – jsou jen tři možné varianty. Do usnesení bychom měli dát i to, že 
rada města by měla jednat s firmou Kaláb o změně kupní smlouvy. Pak by se měla zpráva 
předložit na mimořádné zasedání zastupitelstva. Buďto to projde nebo ne.  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát vyhlásil v 19:11 hod třicetiminutovou přestávku.  

   

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města bere žádost společnosti KALÁB – stavební firma spol. s r.o. na 
vědomí. 
2. Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat s firmou Kaláb o změně smlouvy ze dne 
07.04.2008 v bodech, které se týkají žádosti firmy Kaláb předložené do zastupitelstva města 
dne 15.12.2008. 
3. Výsledek jednání bude předložen nejpozději do 16.02.2009 na zasedání zastupitelstva 
města. 
4. Zastupitelstvo města pozastavuje sankce od 04.12.2008 vyplývající ze smlouvy ze dne 
07.04.2008 dle odst. 7.3. do doby projednání změny této smlouvy v zastupitelstvu města. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 27  

   



Starosta města Ing. Ivan Charvát vyhlásil v 19:45 hod dvacetiminutovou přestávku.  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát nechal hlasovat o usnesení bodu 3.6. Návrh rozpočtu pro rok 
2009.  

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku 2009“ bere její obsah na 
vědomí a:  

1) schvaluje návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2009 s celkovou výší příjmů a 
výdajů 228.743.200 Kč.   
2) schvaluje plán podnikatelské činnosti města s celkovou výší obratu  21.544.000 Kč 
3) pozastavuje čerpání ve výdajové části rozpočtu města Slavkova u Brna pro rok 2009 v 
termínu do 31.3.2009 následujících položek: 
a) neinvestiční příspěvky školským příspěvkovým organizacím – MŠ Zvídálek, ZŠ 
Komenského, ZŠ Tyršova, ZUŠ Fr. France a DDM  ve výši 5% celkové výše jednotlivých 
příspěvků 
b) neinvestiční příspěvky TSMS a ZS-A ve výši 5% celkové výše jednotlivých příspěvků 
c) rozpočet městského úřadu Slavkov u Brna ve výši 3% celkové částky 
4) ukládá radě města sledovat provozní náklady kompostárny a na základě poskytnutých 
pravidel dotace tyto náklady optimalizovat 
5)  ukládá TSMS rozčlenit položku „provoz kompostárny“ na jednotlivé položky 
6) pozastavuje čerpání ve výdajové částí rozpočtu do 31.3.2009 následující položky číslo:  
64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 83, 84, 85, 89. 
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č. 9 
                 
4.2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2008  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti KV v roce 2008 
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole provedené v TSMS dne 29. 9. 2008. 
3. Zastupitelstvo města ukládá radě města rozpracovat navrhovaná opatření z usnesení v 
zápisu KV č 6.  ze dne 1.12. 2008 a výsledky předložit na řádném jednání zastupitelstva 
města. 
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č. 11  

 
4.3. Soubor RO č. 35-40/2008  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje:  

RO č. 35 – Odpisy majetku – Zámek Slavkov - Austerlitz: 
Příjmy:  
-     Zvýšení položky – pokuty v hodnotě 37.000 Kč 
Výdaje: 
-     Zvýšení položky č. 19  –  příspěvek pro Zámek Slavkov – Austerlitz ve  výši 37.000 Kč  



RO č. 36 – Kompostárna: 
Příjmy:  
-      Zvýšení položky – půjčka z VHČ ve výši 4.431.000 Kč 
-      Snížení položky č. 38 – dotace ze SR – Kompostárna ve výši 8.900.000 Kč  
Výdaje: 
-      Zvýšení položky č. 13  –  kompostárna ve výši 4.431.000 Kč 
-      Snížení položky č. 13 – kompostárna ve výši 8.900.000 Kč   

RO č. 37 – Odpadové hospodářství: 
Příjmy:  
-     Zvýšení položky – pokuty v hodnotě 50.000 Kč 
Výdaje: 
-     Zvýšení položky č. 3  –  odpadové hospodářství ve  výši 50.000 Kč  

RO č. 38 – Příspěvek na péči: 
Příjmy: 
- Zvýšení položky č. 35 – dotace ze SR na příspěvek na péči v částce 1.128.000 Kč 
Výdaje: 
- Zvýšení položky č. 97 – příspěvek na péči v částce 1.128.000 Kč  

RO č. 39 – Hmotná nouze: 
Příjmy: 
- Snížení položky č. 34 – dotace ze SR na dávky v hmotné nouzi v částce 2.300.000 Kč 
Výdaje: 
- Snížení položky č. 96 – dávky v hmotné nouzi v částce 2.300.000 Kč  

RO č. 40 – Propagace města: 
Výdaje: 
-     Zvýšení položky č. 114  –  propagace města ve  výši 100.000 Kč 
-     Snížení položky č. 115 – Vzpomínkové akce, Napoleonské dny ve výši 100.000 Kč 
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č. 12  

   

4.4. Propagace Slavkova – Schválení projektu k financování  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zprávy bere její obsah na vědomí a schvaluje způsob 
financování spoluúčasti k poskytnuté dotaci ve výši 637.500 Kč z vlastních zdrojů, odměnu za 
zpracování projektu agentuře EUROVISION, a.s. ve výši 300.000 Kč včetně DPH také z 
vlastních zdrojů a předfinancování uznatelných nákladů PO DOBU PRVNÍCH DVOU ETAP 
PROJEKTU do doby přijetí dotace z volných finančních prostředků získaných z prodeje 
pozemků v lokalitě Zelnice. 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jiří Matyáš, p. Jaromír Seifert) Příloha č. 13  

 
4.5. Koncepce školství města Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu „Koncepce školství města Slavkova u Brna“ a 



souhlasí s jejím projednáváním v ročních intervalech. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Petr Kostík)  Příloha č. 14  

 
4.6. Výběr lokality pro novou MŠ – v návaznosti na koncepci školství  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere výše uvedenou zprávu na vědomí. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jan Reichl)  Příloha č. 15  

 
4.7. Odpis pohledávek - výživné  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje odpis 
pohledávek z titulu nevymoženého výživného ve výši 976.656 Kč.   
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č. 16  

 
4.8. Rozdělení příspěvkové organizace Historické muzeum ve Slavkově u Brna na dva 
samostatné právní subjekty – revokace usnesení X. ZM z roku 2005  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení X. ZM konaného dne 21.3.2005 (uvedeno 
pod bodem 4.4.) ve věci rozdělení příspěvkové organizace Historické muzeum ve Slavkově u 
Brna na dva samostatné právní subjekty v tom smyslu, že se toto rozhodnutí ruší. 
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Mgr. Petr Kostík, Ing. Ivan Charvát, Ing. Jan 
Reichl)         Příloha č. 17  

   

4.9. Změna vyhlášky o poplatcích za komunální odpad  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města upravuje sazby poplatku za svoz komunálních odpadů takto:  
Typ „A“- týdenní svoz – nádoba 110 l       1.700 Kč/rok 
Typ „C“ – čtrnáctidenní svoz – nádoba 110 l      1.300 Kč/rok. 
Typ „M“ – měsíční svoz – nádoba 110 l     1.080 Kč/rok. 
Týdenní svoz nádoba  1100 l (kontejner)    16.500 Kč/rok 
Jednorázový svoz - nádoba 110 l             90 Kč 
2. Zastupitelstvo města vydává změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2007, kterou se 
stanovuje poplatek za komunální odpad ve znění vyhlášky č. 8/2007. 
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č. 18  

 
4.10. Záměr prodeje pozemků parc. č. 2929/1 a 2929/9 v k. ú. Slavkovu Brna – paní 
Sigmundová  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 2929/9 



zahrada a 2929/1 zahrada, vše v  k. ú. Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č. 19  

 
4.11. Výkup pozemků  pod polními cestami v lokalitě Vinohrady  

Odchod: Ing. Jiří Matyáš – 21:14 hod  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města dává souhlas ke koupi pozemků parc.č.3554/14 ostatní plocha o výměře 
28 m2, parc.č.3623/44 orná půda o výměře 37 m2, parc.č.3637/11 orná půda o výměře 36 m2, 
parc.č.3637/22 zahrada o výměře 94 m2 a parc.č.3638/35 orná půda o výměře 76 m2   vše v 
k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Ing. Jiřího Matyáše do vlastnictví města Slavkov u Brna. 
Kupní cena ve výši 20,-Kč/m2 bude uhrazena do 15ti dnů od doručení kupní smlouvy s 
vyznačením vkladu práva do KN. Náklady spojené s výkupem uhradí město. 
Schváleno jednomyslně (12)      Příloha č. 20  

   

4.12. Záměr prodeje pozemku  parc. č. 3073/50 v   k. ú. Slavkov u Brna – Autotransport 
Matuštík s.r.o.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 3073/50 
orná půda o výměře 26 022 m2 v k. ú. Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (12)      Příloha č. 21  

 
4.13. Návrh smlouvy – retenční nádrž Tyršova  

   

Příchod: Ing. Jiří Matyáš – 21:16 hod  

   

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh kupní smlouvy a za účelem realizace  
předkupního práva města  podle § 101 stavebního zákona souhlasí s  nabytím  pozemků p.č.  
3190/3 a 3190/4 oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města za cenu 300,-
Kč/m2. 
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 7 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (MUDr. Oldřich Pospíšil, 
Ing. Jan Reichl, Mgr. Vladimír Soukop), 3 hlasy proti (Ing. Jiří Matyáš, p. Jaromír Seifert, 
Ing. Jiří Tesák)                    Příloha č. 22  

 
4.14. Záměr prodeje část pozemku parc. č. 284 v k.ú. Slavkov u Brna za účelem výstavby 
garáží  

Usnesení: 



1) Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č. 284 
zahrada v k.ú. Slavkov u Brna 
2) Zastupitelstvo města ukládá funkcionářům zajistit, aby do zadání územního plánu byl 
zahrnut požadavek ploch určených k výstavbě garáží, popřípadě parkovacího domu. 
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č. 23  

 
4.15. Prodej částí pozemků parc. č. 2733/11; 2743/49 a 2747/6 v lokalitě U Splavu pod 
biketrialovým parkem a motokrosovou dráhou společnosti  LIKO-S, a.s.  

Usnesení: 
Zastupitelstvu města souhlasí s prodejem částí pozemků  parc. č. 2733/11 ostatní plocha  o  
výměře cca 91 m2,  parc. č. 2743/49 ostatní plocha  o  výměře cca 40 m2  a parc. č. 2747/6   
ostatní plocha  o  výměře cca 15 m2  vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do 
vlastnictví společnosti LIKO-S, a.s., sídlem U Splavu 1419, Slavkov u Brna. Před uzavřením 
kupní smlouvy bude vypracován geometrický plán pro oddělení prodávaných částí. Kupní 
cena ve výši  300,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (vypracování GP, správní poplatek 
za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. 
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č. 24  

 
4.16. Směna  pozemku parc. č. 3189/25  orná půda o výměře 78 m2 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvu města dává souhlas ke směně pozemku parc. č. 3189/25 orná půda o výměře 78 
m2 z vlastnictví města za části pozemků z parc. č. 3189/1 díl „d“ o výměře 52 m2, z parc. č. 
3189/23 díl „c“ o výměře 13 m2 a  z parc. č. 3189/24 díl „e“ o výměře 39 m2 z vlastnictví 
manželů RNDr.Pavla a MUDr.Zdeňky Szufnarowských. Na dorovnání rozdílu směňovaných 
výměr uhradí město manž.Szufnarowským do 30ti dnů po obdržení směnné smlouvy s 
vyznačením zápisu vkladu do KN částku 7.800,-Kč. Náklady spojené se vkladem směnné 
smlouvy do KN uhradí rovným dílem město a manž. Szufnarowští. 
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č. 25  

 
4.17. Nabytí pozemků pro zpřístupnění zahrad v lokalitě Sady Pod Oborou   

Usnesení: 
A) Zastupitelstvo města souhlasí s nabytím: 
1. části pozemku parc.č.3189/5 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při 
východní hranici parcely – od p.Jiřího Šemory do vlastnictví města formou bezúplatného 
převodu; 
2. části pozemku parc.č.3189/6 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při 
východní hranici parcely – od p.Romana Bašty a p.Marie Baštové, do vlastnictví města 
formou bezúplatného převodu; 
3. části pozemku parc.č.3189/7 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při 
východní hranici parcely – od p.Romana Bašty do vlastnictví města formou bezúplatného 
převodu; 
4. části pozemku parc.č.3189/8 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při 
východní hranici parcely – od p.Mojmíra Holáska a p.Hany Hronové do vlastnictví města 
formou bezúplatného převodu; 



5. části pozemku parc.č.3189/9 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při 
východní hranici parcely – od p.Jaroslavy Andratschkeové do vlastnictví města formou 
bezúplatného převodu; 
6. části pozemku parc.č.3189/10 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při 
východní hranici parcely – od p.Josefa Andratschkeho, do vlastnictví města formou 
bezúplatného převodu; 
7. části pozemku parc.č.3189/11 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m  při 
východní hranici parcely – od p.Jitky Klaškové do vlastnictví města formou bezúplatného 
převodu; 
8. části pozemku pac.č.3189/12 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při 
východní hranici parcely – od p.Olgy Vymazalové do vlastnictví města formou bezúplatného 
převodu; 
9. části pozemku parc.č.3189/13 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh v šíři 3 m při 
východní hranici parcely – od Ing.Štefana Kaluži a p.Zdeny Kalužové do vlastnictví města 
formou bezúplatného převodu; 
10. části pozemku parc.č.3189/14 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna – pruh  v šíři 3 m při 
východní hranici parcely – od p.Miroslava Šebely do vlastnictví města formou bezúplatného 
převodu. 
B)  Zastupitelstvo města dává souhlas ke koupi částí pozemků parc.č..3189/2 orná půda; 
3189/3 orná půda a 3189/4 orná půda  vše v k.ú. Slavkov u Brna – pruhu v šíři 2 m při 
východní hranici uvedených parcel - od  manželů Ing.Ivo a Ivany Skřivánkových do 
vlastnictví města. Kupní cena ve výši 300,-Kč/m2 bude uhrazena do 15ti dnů od doručení 
kupní smlouvy s vyznačením vkladu do KN. 
Veškeré náklady spojené se shora uvedenými převody (vypracování geometrického plánu pro 
oddělení převáděných částí pozemků, správní poplatky za podání návrhů na vklad do KN) 
uhradí město.  
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č. 26  

 
4.19. Smlouva o výstavbě Nádražní – prodloužení termínu   

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o výstavbě bytových 
jednotek ze dne 7.4.2008, mezi městem a REISTAV s.r.o., IČ 26917289, kterým se prodlouží 
doba výstavby bytových jednotek 1155/10 a 1155/11 do 15.2.2009. 
Schváleno jednomyslně (13)      Příloha č. 27  

 
4.20. Informace – vlajka EU  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere informaci na vědomí a doporučuje vyvěsit vlajku EU ode dne 
1.1.2009 do 30.06.2009. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Ivan Charvát) Příloha č. 28  

   

4.21. Změna plánovací smlouvy na zajištění technické a dopravní infrastruktury v lokalitě 
Zelnice pro výstavbu tří bytových domů společnosti M plus, s.r.o  



Usnesení: 
Zastupitelstvo  města po projednání zprávy a seznámení s upraveným textem plánovací 
smlouvy  na zajištění technické s dopravní infrastruktury  v lokalitě Zelnice pro výstavbu tří 
bytových domů  mezi městem Slavkov u Brna a společností M plus, s.r.o.  dává  souhlas k 
jejímu uzavření.   
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Věra Křivánková)  Příloha č. 29  

 
Ad 6) Odpovědi na interpelace členů ZM:  

 
6.1. Odpověď na interpelaci Ing. Jiřího Tesáka – 7.MZM dne 5.11.2008  

   

Ing. Jiří Tesák – dotazoval jsem se především na funkčnost retenční nádrže.  

   

Vedoucí odboru ŽP Ing. Miroslav Zavadil – nádrž je plně funkční, podařilo se sehnat 
dokumentaci z roku 1968, takže nádrž udržujeme tak, aby nebyla zanesená.  

   

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere odpověď na interpelaci na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 30  

 
Diskuse:  

p. Jaromír Seifert – řešili jste v městské radě umístění Motýlího domu Papilio v lokalitě 
Zelnice. Nemělo byt dojít k úpravě územního plánu?  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát – proběhla jednání s p. Bedřichem Malečkem a p. Otmarem 
Beránkem, nicméně na schůzi rady města v této věci nebylo přijato usnesení.  

   

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – uvažovalo se o nejzápadnější části. Změnily se ovšem 
některé souvislosti s existencí Hasičského záchranného sboru, a tak dále. Celá záležitost není 
vyjasněná ani hotová. Není možné umístit na jedno místo dvě stavby.  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát informoval o připravovaném silvestrovském ohňostroji a 
dalších akcích na Palackého náměstí 31.12.2008. Pozval přítomné na městský ples konaný 
dne 10.01.2009 ve Společenském domě Bonaparte.  



   

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák – dne 4.12.2008 byla MěÚ doručena stížnost od p. Aloise 
Hlásenského na postup p. Ing. Doležela, Mgr. Kostíka, Mgr. Křivánkovou, p. Lánského, Ing. 
Matyáše,  

MUDr. Pospíšila, Mgr. Půčka, Ing. Reichla, Mgr. Pytelu, Mgr. Sobotku, Mgr. Soukopa a Ing. 
Tesáka při vyřizování žádosti o přístup k informacím podle zákona 106/1999 Sb., ze dne 
10.11.2008. Byly to jednotné stížnosti. P. Hlásenský je, podle svého názoru, podal podle 
ustanovení § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím, a to tak, že požádal povinný 
subjekt o přesně specifikované informace týkající se prodeje obecního majetku, a to 
privatizace bytů na Sídlišti Nádražní. Žádný z povinných subjektů nereagoval, tedy nezbývá, 
než podat na postup povinného subjektu stížnost, aby nadřízený orgán přikázal žádost vyřídit. 
Já jsem dnes po poradě s právníkem p. Hlásenskému odpověděl, že členové zastupitelstva 
města nejsou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnými 
subjekty a je tedy věcí každého z nich, zda na váš dotaz odpoví. Pokud ne, nelze se domáhat 
odpovědi podle zákona č. 106, neboť tato věc do režimu uvedeného zákona vůbec nespadá. 
Výše uvedené dopisy označené jako stížnosti proto jako bezpředmětné odkládám.  

Mgr. Petr Kostík – p. Hlásenský, máte tady tu otázku, na kterou jste požadoval odpověď? Ve 
znění, jak jste mi ji poslal.  

   

p. Hlásenský – proč je výhodné pro občany města Slavkova prodávat obecní majetek, a to 
byty na Sídlišti Nádražní.  

   

Mgr. Petr Kostík – na to se dá odpovědět z několika ohledů. Takže příště lépe formulujte 
dotaz.  

   

p. Alois Hlásenský – ono by bylo dobré odpovědět na jakýkoliv úhel, ale vy jste neodpověděl 
ani na jeden.  

   

Mgr. Jiří Půček – p. Hlásenského jsem pozval do kanceláře a na jeho dotaz jsem mu 
odpověděl. Chápu, že si to třeba nepamatuje, ale potom jsme ještě spolu komunikovali 
pomocí e-mailu. Když jsem mu chtěl vysvětlit situaci, řekl jste, že Vás vysvětlení nezajímá, 
že chcete papír. Jako majiteli firmy Knihy, papír a podobně mi to přišlo jako nošení dříví do 
lesa. Nabídl jsem Vám na otázku odpověď ještě jednou a znovu jsem Vám nabídl to 
vysvětlení.  

   

Mgr. Věra Křivánková – i já jsem odpověděla, a to tak, že není možné přijmout usnesení 
zastupitelstva ku prospěchu všech občanů. Vždy je ve prospěch určité skupiny, které se týká, 



a že úkolem zastupitelů je dohlédnout, aby se zbytečně nerozprodával majetek města. A že se 
domnívám, že tento úkol plní.  

   

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák – p. Hlásenský, Vy píšete, že nereagovali. Takže buďte 
přesný. Píšete, že pí Mgr. Křivánková a p. Mgr. Půček reagovali nejasně.  

   

Ing. Jiří Matyáš – Mohu se zeptat, jak jsem reagoval já?  

   

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák – jako povinný subjekt jste na žádost o informaci 
nereagoval.  

   

Ing. Jiří Matyáš – p. Hlásenský, já jsem Vám přece poslal dopis.  

   

p. Alois Hlásenský – ale ne podle zákona.  

   

Ing. Jiří Matyáš – ale reagoval jsem. Vy píšete, že jsem nereagoval. Reagoval jsem, sice 
zřejmě ne podle Vaší představy, ale budu si stěžovat, že píšete na mě nepravdu.  

   

p. Alois Hlásenský – problém je v tom, že jste nereagoval přesně v intencích zákona.  

   

Ing. Jiří Matyáš – ale to Vy nepíšete.  

   

p. Alois Hlásenský – v tom paragrafu to tak je.  

   

Ing. Jiří Matyáš – ale ve Vašem dopise stojí, že jsem nereagoval. Dostal jste ode mě 
odpověď? Tak se mi omluvte, že píšete nepravdivou stížnost. Teď veřejně se omluvte.  

   

p. Alois Hlásenský – omlouvat se nebudu. A co se týká pana Půčka, já jsem se zeptal na jednu 



otázku a on mi odpověděl na něco úplně jiného.  

   

Mgr. Jiří Půček – to není pravda, odpověděl jsem, na co jste se ptal, ale Vy jste řekl, že Vás 
vysvětlení nezajímá, že chcete papír.  

   

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák – adresoval jste to Městskému úřadu Slavkov u Brna, proto 
s tím tady zastupitele pouze seznamuji, ale nikomu jsem to nepředával. Stěžujete si na ně, ale 
adresoval jste to městskému úřadu. Pokud jste to chtěl adresovat zastupitelům, měl jste tam 
napsat do adresy např. Ing. Jiří Doležel, ulice Polní, a tak dále.  

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – ale prosím neposílejte mi nic pane Hlásenský.  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát – jen se zeptám, dostáváme se do adventní nálady, jestli mají 
kolegové zastupitelé nějaké další dotazy?  

   

p. Alois Hlásenský – chci se zeptat, jak bylo vidět na plátně, na tu pokutu 37 tisíc kvůli 
zámku. Co to je?  

   

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák – to nebyla pokuta, byly to odpisy majetku, z pokut, které 
město vybralo, se to pouze financuje.  

   

p. Alois Hlásenský – a jak to vypadá s Bonapartem? Jak je daleko jednání s firmou Prelax?  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát – po Novém roce budou pokračovat jednání s p. Ing. Fuskem 
ml. Ohledně hlavního řešení a dalšího využívání domu. V současné době je využíván v 
souladu se smlouvami.  

   

p. Alois Hlásenský – uskutečnilo se jednání s petičním výborem kvůli privatizaci. Proč jste 
mě nepřizval?  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát – na základě požadavku petičního výboru proběhla dvě 
jednání, nebyl jste přizván, protože ani jedna strana k tomu neshledala důvod.  



   

p. Alois Hlásenský – i když jsem o to žádal. A že jednám jménem 150 lidí, to je vám jedno.  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát – mám pocit, že jednáte jménem svým.  

   

Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města ve 22:00 hodin.  

Slavkov u Brna  15.12.2008 
Zapsala: Martina Vilímová  

´  

Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis je proveden v souladu s jednáním ZM i s přijatými 
usneseními, což potvrzují svým podpisem.                                          
   
Mgr. Věra Křivánková    PaedDr. Miroslav Charvát  

   

Ing. Jiří Doležel    Ing. Ivan Charvát 
   místostarosta      starosta města  

 
 


