
ZÁPIS 
z jednání VIII. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 15.09.2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

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

Omluveni: Mgr. Bohuslav Sobotka, MUDr. Oldřich Pospíšil 
       
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Matyáš, Ing. Jan Reichl  
    
Schváleno jednomyslně (12)   

Návrhová komise: p. Jaromír Seifert, Mgr. Vladimír Soukop, p. Radoslav Lánský  
     
Schváleno jednomyslně (12)  

 Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na osmém 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. Plnění programu rozvoje města 
3.2. Návrh rozborů hospodaření města Slavkova u Brna za I. pololetí roku 2008 
3.3. Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. pololetí roku 2008 
3.4. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2008 – TSMS, Zámek 
Slavkov – Austerlitz 
3.5. Návrh rozborů hospodaření školských příspěvkových organizací města za I. pololetí roku 
2008 
4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
4.1. RO č. 2, 13-21/2008 
4.2. Souhlas k přijetí dotace z fondu životního prostředí Jihomoravského kraje na realizaci 
kompostárny ve Slavkově u Brna 
4.3. Návrh plánovací smlouvy  na zajištění propojení komunikace a IS ulic Jiráskova – 
Tyršova ve Slavkově u Brna 
4.4. Průběžné plnění komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna do r. 2009 
4.5. Sídliště Nádražní  1155 a 1156, nabídka k odkoupení bytů  
4.6. Žádost o odkoupení  domu Úzká 646  
4.7. Žádost o odkoupení domu – Lomená 706 
4.8. Nabytí nemovitosti od Ministerstva obrany - Vojenské ubytovací a stavební správy 
4.9. Nabytí pozemků v k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Pavla Votruby 
4.10. Nabytí pozemku pod komunikací v ulici Topolová od Pozemkového fondu ČR 
4.11. Nabytí pozemků pod chodníky v sídlišti Zlatá Hora (východní část)  od ÚZSVM 
4.12. Odvolání Žuráň, SBD  k usnesení RM ze dne 28. 4. 2008  a ze dne 25. 6. 2008-  
umožnění přístupu k nemovitosti paní Vránové přes parcelu č. 23/1 v k. ú. Slavkov u Brna 
4.13. Pozemky v sídlišti Zlatá Hora – prohlášení o veřejném zájmu 
4.14. Prodej části pozemku parc.  č.  2636/1 v k.ú. Slavkov u Brna 
4.15. Záměr prodeje pozemku parc. č. 347/9 v k. ú. Slavkov u Brna 
4.16. Záměr prodeje pozemků  parc. č. 340/1; 340/3; 340/2; 342 a 341/6  v   k. ú. Slavkov u 



Brna – FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. 
4.17. Záměr prodeje pozemků  parc. č. 3073/40 a 3073/50 v   k. ú. Slavkov u Brna – 
Autotransport Matuštík s.r.o. 
4.18. Nabytí pozemku pod komunikací v ulici Topolová od ÚZSVM 
4.19. Prodej části pozemku parc. č. 3553/5 v  k. ú. Slavkov u Brna – Marie Králová a Anna 
Křížová 
4.20. Prodej pozemků  v  k. ú. Slavkov u Brna – pí Markéta Řeháková 
4.21. Prodej části  pozemku parc. č. 1349/266 v k. ú. Nížkovice 
4.22. Směna pozemků  s p. Vítem Mikeskou – roh ulic Čelakovského a Slovanská 
4.23. Výkup pozemků parc. č. 2847/6 a 2816/1 v k. ú. Slavkov u Brna 
4.24. Záměr směny pozemků v lokalitě Zelnice – východ  
4.25. Záměr prodeje pozemků v lokalitě Nádražní 
4.26. Záměr nabytí pozemků „Sady pod oborou“  
4.27. Záměr prodeje pozemku parc. č. 357/6 zahrada o výměře 446 m2 v k. ú. Slavkov u Brna 
4.28. Žádost p. Petra Hlásenského o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. 
5. Interpelace členů ZM. 
6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
7. Diskuse. 
8. Návrh na usnesení, závěr.  
Schváleno jednomyslně (12)                                                                                                 
Příloha č. 2  

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

Mgr. Věra Křivánková se dotázala k bodu 4.4. X. řádného zasedání ZM dne 21.3.2005 – jak 
to vypadá s rozdělením příspěvkové organizace HM na dva samostatné právní subjekty, když 
tato organizace už neexistuje, za tři roky k tomu není žádná informace. Dále dotaz k bodu 
3.3.4. I. řádného zasedání ZM dne 18.12.2006 – zda bude nějaké jednání ohledně IDS, 
návaznost autobusů je stále problematická.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – ředitel Zámku Slavkov-Austerlitz byl k 1.9.2008 rok ve 
funkci, předložil RM návrh koncepce, ta se jí bude zabývat na své další řádné schůzi 
29.9.2008. Materiál bude postoupen s poznatky a návrhy na nejbližší zasedání ZM. Jednání ve 
věci IDS – proběhlo jednání s představiteli Jihomoravského kraje a zástupci společnosti 
Kordis na setkání starostů. Chtěl bych poprosit o konkrétní podněty. Na setkání starostů se 
tím opět budeme zabývat.  

Mgr. Věra Křivánková – nemohla by být k tomu výzva pro občany ve Zpravodaji? Jestliže 
dojíždějí a mají nějaký problém nebo požadavek, ať dají podnět.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – ano, dáme výzvu do Zpravodaje.  

p. Jaromír Seifert – zájem a stanovisko obcí a jednotlivých starostů by měl být neoblomný. 
Společnost Kordis plní přece objednanou placenou službu. Jde ale spíše o postavení vlastního 
grafikonu. Měla by být pevná návaznost spojů. Taková, aby i starší člověk spoj chytil a 
nečekal dvě hodiny na zastávce. Železniční uzel Brno - dvouminutový obrat ve směru na 
Břeclav. To samé se týká třeba rychlíku na Prahu, tam je jen tříminutový přestupní čas. 
Zkrátka trvat obecně na návaznosti spojů.  



Mgr. Vladimír Soukop – podobná zkušenost u žáků dojíždějících z Hrušek, autobusy odtud 
přijíždějí v 07:59 na autobusové nádraží. Obě naše školy začínají v osm hodin ráno. Bylo by 
dobré nastavit časy rozumně, aby žáci přicházeli včas.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí a: 
• považuje za splněné body: 
4.3.3., 4.7., z V. řádného zasedání ZM – 17.12.2007 
4.8., 4.9., 4.10., 4.15. z VI. řádného zasedání ZM – 31.03.2008 
2.1., 2.2.2., 3.1.1., 3.1.2. z 5. mimořádného zasedání ZM – 19.05.2008 
4.12., 4.15., 4.18.1., 4.18.2., 4.19. z VII. řádného zasedání ZM – 16.06.2008 
2.3., 2.5.1., 2.6.1., 2.7., 2.8.1., 2.8.2., 2.9.1., 2.9.2., 2.11., 2.14. z 6. mimořádného zasedání 
ZM – 04.08.2008 
• vypouští ze sledování: 
4.14.2. z III. řádného zasedání ZM – 13.06.2008 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 
Schváleno jednomyslně (12)                                                                                                 
Příloha č. 3  

 
Ad 3)   Hlavní zprávy:  

 
3.1. Průběžné plnění  programu rozvoje města  na rok 2008  

Mgr. Věra Křivánková – připomínky k formulaci bodu, který řeší zázemí pro předškolní 
vzdělávání – novou mateřskou školu.  
Ing. Jiří Tesák – námět k poskytování směnárenských služeb ve městě. Jsou zde jen banky, 
žádná směnárna.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města 
ke konci měsíce srpna 2008 na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 4  

 
3.2. Návrh rozborů hospodaření města Slavkova u Brna za I. pololetí roku 2008  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u 
Brna za I. pololetí roku 2008“ bere její obsah na vědomí a schvaluje rozbory hospodaření 
města za I. pololetí roku 2008. 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Jaromír Seifert)    Příloha č. 5  

 
3.3. Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. pololetí roku 2008 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu: „Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. 
pololetí 2008“ a schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. pololetí 2008 . 



Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 6  

 
3.4. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2008 – TSMS, Zámek 
Slavkov – Austerlitz 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zprávy „Rozbory hospodaření příspěvkových organizací 
za I. pololetí roku 2008 – TSMS, Zámek Slavkov - Austerlitz“ bere její obsah na vědomí a 
schvaluje hospodaření TSMS a Zámku Slavkov – Austerlitz za I. pololetí roku 2008. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 7  

 
3.5. Návrh rozborů hospodaření školských příspěvkových organizací města za I. pololetí roku 
2008  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zprávy „Rozbor hospodaření školských příspěvkových 
organizací Města Slavkova u Brna za I. pololetí roku 2008“ bere její obsah na vědomí a  
schvaluje hospodaření DDM, Základní umělecké školy Fr. France, Základní školy Tyršova a 
Mateřské školy Zvídálek za I. pololetí roku 2008. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 8  

       
4.1. RO č. 2, 16-22/2008  

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

1) následující RO 
RO č.2/2008 – auto pro městskou policii 
Příjmy: 
        zařazení nové položky – pokuty v hodnotě 275.000 Kč 
Výdaje:  
zvýšení  položky  – městská policie ve výši 275.000 Kč 
   
RO č. 16 – Propagace města: 
Příjmy :  
-     Zvýšení položky č.2 – daň z příjmů fyzických osob ze SVČ v hodnotě 93.000 Kč 
Výdaje: 
-     Zvýšení položky č. 114  –  propagace města ve  výši 93.000 Kč  

RO č. 17  – dotace z rozpočtu JMK na komunitní plánování: 
Příjmy: 
- zařazení nové položky  - dotace z rozpočtu JMK na komunitní plánování pod UZ 00434 v 
částce 70.000,- Kč 
Výdaje: 
- zvýšení položky č.103 – komunitní plánování ve výši 70.000,- Kč.  

RO č.18  –  příspěvek na žáka: 



Příjmy: 
- zvýšení položky č.39 – dotace od obcí na školství ve výši 2.200 Kč  
Výdaje: 
- zvýšení položky – rezerva o částku 2.200 Kč  

RO č.19  –  Přístupové komunikace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz: 
Příjmy :  
- Zařazení nové položky  –  převod z VHČ ve výši 996.000 Kč  
Výdaje : 
- Zařazení nové položky – Přístupová komunikace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz 
ve výši 996.000 Kč  

RO č.20  –  ZŠ Tyršova – Víceúčelové sportoviště: 
Příjmy :  
- Zařazení nové položky  –  převod z VHČ ve výši 3.312.000 Kč  
Výdaje : 
- Zařazení nové položky – ZŠ Tyršova – Víceúčelové sportoviště ve výši 3.312.000 Kč  

RO č.21  –  účelové příspěvky: 
Výdaje : 
- Zařazení nové položky – ZŠ Komenského – účelový příspěvek pro kroužek Glitter Stars ve 
výši 39.000 Kč  
- Zařazení nové položky – DDM – účelový příspěvek pro kroužek basketbalu a šachového 
klubu ve výši 14.000 Kč  
-     Snížení položky č. 29 – Příspěvky na činnost mládeže – ve výši 53.000 Kč   

RO č.22  –  střecha MěÚ: 
Příjmy :  
- Zvýšení položky č.2 – daň z příjmů fyzických osob ze SVČ v hodnotě 57.000 Kč  
Výdaje : 
- Zvýšení položky č.63  –  střecha MěÚ ve výši 177.000 Kč 
- Snížení položky č. 65  -  VO Koláčkovo nám. – přípolož II. etapa  ve výši 120.000 Kč  

2) pořízení osobního automobilu značky Dacia Logan Ambiance+ 1,4 MPi, pro městskou 
policii přímým nákupem v pořizovací hodnotě 274.900 Kč včetně DPH (přímý nákup včetně 
polepů, majáku a dělící příčky kufru). 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č.9             
    
4.2. Souhlas k přijetí dotace z fondu životního prostředí Jihomoravského kraje na realizaci 
kompostárny ve Slavkově u Brna  

Ing. Jiří Matyáš se dotázal, kdo bude provozovatelem kompostárny a jaká bude bilance příjmů 
a výdajů.  

Ing. Miroslav Zavadil – provozovatelem budou TSMS, je to nepodnikatelský záměr, z 
činnosti nebudou žádné příjmy.  

p. Radoslav Lánský – náklady budou podstatně nižší při likvidaci odpadu ze zeleně na vlastní 
kompostárně, než v případě, že ho budeme vozit na kompostárnu do Vyškova nebo Brna.  



Usnesení: 
Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z FŽP na 
realizaci projektu „Sytém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a kompostárna pro 
město Slavkov u Brna“ ve výši 498.716 Kč. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 10  

 
4.3. Návrh plánovací smlouvy  na zajištění propojení komunikace a IS ulic Jiráskova – 
Tyršova ve Slavkově u Brna.  

p. Alois Hlásenký – o čem je tento materiál? Z toho, o čem hovoříte, nic nevyplývá.  

Ing. Jiří Doležel – to, co říkám obecnými větami, si zastupitelé měli možnost nastudovat. 
Nemyslím si, že je to věc veřejná. Plánovací smlouva se nyní objeví před jakoukoliv jinou 
akcí. Jde o novou formu ve spojení s novým stavebním zákonem, kde ambice smluvního 
vztahu spočívá v tom, že před zahájením jakékoliv stavební činnosti se formou vztahu vyjasní 
všechny položky a závazky na obou stranách.  

   

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zprávy a seznámení s textem plánovací smlouvy mezi 
městem Slavkov u Brna a společností SKR stav, s.r.o.  dává souhlas k jejímu uzavření.   
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 11  

 
4.4. Průběžné plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna do roku 
2009  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb 
města Slavkova u Brna do roku 2009. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 12  

 
4.5. Sídliště Nádražní  1155 a 1156, nabídka k odkoupení bytů  

Ing. Jiří Matyáš se dotázal na věcnou souvislost ve smlouvě mezi článkem IV. odst. 3. a 
článkem III. odst. 6. a na část textu v příloze č.10 - cena za metr čtvereční se měla navýšit o 
příslušný podíl nákladů vynaložených na revitalizaci, maximálně o 200.000. Finální znění ale 
je, že od ceny za metr se odečtou prokazatelné náklady vynaložené nájemcem. Dále se dotázal 
na problematiku slevy pro ty zájemce, kteří zaplatí cenu před podpisem kupní smlouvy.  

Ing. Jarmila Pechová (do dne 14.09.2008 vedoucí odboru BTH) – RM na své poslední schůzi 
dospěla k řešení výpočtu ceny v tom smyslu, že cena by se odvíjela od základní ceny za metr 
čtvereční, tak jak bylo navrženo, ale už by nekolidovala s navýšením za revitalizaci domu. 
Takže výsledná verze je založená na znění pravidel, jak je předloženo. Cena se vlastně 
konstruuje tak, že se stanoví za metr čtvereční podle plochy a že se eventuálně přistoupí k 
odečtení nákladů vynaložených nájemníkem od roku 2000 do září tohoto roku a 



odsouhlasených městem.  

Právník města Mgr. Bohuslav Fiala – věcná souvislost – odkaz tam zůstal během vývoje 
situace, dořešení formou změny odst. 3 v článku IV., text za pomlčkou vypustit, končí částkou 
1.200.000 Kč a nepokračuje.  

p. Alois Hlásenský – jakou má zastupitelstvo města koncepci ohledně bytové politiky, jak 
bude město v budoucnu rozhodovat o bytech v majetku města?  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – pravidla, o kterých nyní jednáme, se vztahují k sídlišti 
Nádražní, ke třem dvoubytovým domům č.p. 1153 – 1158. Rada i zastupitelstvo města 
rozhodlo, že neuvažuje o privatizaci bytů před ukončením revitalizací čp. 1155 - 1158. Pokud 
budou tato pravidla přijata, komplexně řeší bytové domy na sídlišti Nádražní, které jsem 
zmínil.  

p. Alois Hlásenský – jak tento prodej zapadá do celkové koncepce bytové politiky města?  

Starosta města Ing. Ivan Charvát - tato problematika je řešena už tři nebo čtyři roky, máme 
celou řadu materiálů za poslední rok, kde jsou řešeny všechny bytové domy. V současnosti 
přistupujeme k tomu, že rozhodujeme o části bytového fondu – o šestatřiceti z tří set šesti 
bytů. V případě, že se odsouhlasí revitalizace i posledního dvoubytového domu, těmito 
pravidly bude umožněn odprodej čtyřiapadesáti bytů stávajícím nájemníkům.  

Ing. Jan Reichl – myšlenka vzešla z toho, že lidé mají o koupi městských bytů zájem. Nejde o 
to, že by se město chtělo zbavovat svého majetku.  

p. Alois Hlásenský – jak je to výhodné pro občany?  

Starosta města Ing. Ivan Charvát - tím, že jsme se rozhodli řešit bytový fond, revitalizovat ho 
a investovat do něj na úkor toho, že bychom se měli starat o veřejné statky, tak umožňujeme 
jednak to, že domy budou opravené, za druhé to, že si je můžou léta bydlící nájemníci koupit, 
za třetí to, že město získá finanční prostředky na splacení úvěrů, které si na opravu dvou 
domů vzalo. Získá další prostředky, které bude moci vložit do začátku revitalizací bytových 
domů na sídl. Nádražní, které jsou dneska v takovém stavu, v jakém jsou.  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo  města schvaluje "Pravidla  pro  prodej obecních bytů v domech na sídl. 
Nádražní č.p. 1153 až č.p.1158", ve znění dle přílohy.  
2. Zastupitelstvo  města vyhlašuje   záměr  privatizace  bytů  v  domech  na  sídlišti Nádražní 
č.p. 1155  a č.p. 1156 podle z.č. 72/1994 Sb.,  o vlastnictví bytů v platném znění, tj. 
prodejem   jednotlivých bytů oprávněným nájemcům, neprodleně  po  jejich  zápisu  do 
katastru nemovitostí.   
Schváleno 8 hlasů pro, zdržely se 4 hlasy (Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Jaromír Pytela, p. Jaromír 
Seifert, Mgr. Věra Křivánková)         Příloha č. 13  

 
4.6. Žádost o odkoupení  domu Úzká 656  

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel nechal hlasovat o změně názvu bodu 4.6. v programu 
VIII. řádného ZM.  



Usnesení: 
Zastupitelstvo města mění znění bodu 4.6. v programu VIII. řádného ZM tak, že správné 
znění bodu zní: Žádost o odkoupení domu Úzká 656. 
Schváleno jednomyslně (12)   

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje domu č.p. 656 na ul. Úzká ve 
Slavkově u Brna.  
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 14  

 
4.7. Žádost o odkoupení domu Lomená 706  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr  prodeje domu č.p. 706 na ul. Lomená ve Slavkově u 
Brna formou výběrového řízení, s výše stanovenými kritérii.  
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 15  

4.8. Nabytí nemovitosti od Ministerstva obrany - Vojenské ubytovací a stavební správy  

Odchod: Ing. Ivan Charvát – 18:35 hod  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města dává souhlas k nabytí vojenského objektu – podzemního betonového 
úkrytu  na části pozemku parc. č. 3392/3 a 3392/4 v k.ú. Slavkov u Brna od Ministerstva 
obrany ČR, zastoupeného  Vojenskou ubytovací a stavební správou v Brně, se sídlem 
Svatoplukova 84, 659 96 Brno, do  vlastnictví města formou bezúplatného převodu. 
Schváleno 10 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš)    Příloha č. 16  

 
4.9. Nabytí pozemků v k.ú. Slavkov u Brna od ing.Pavla Votruby  

Příchod: Ing. Ivan Charvát – 18:37 hod  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města: 
1. Souhlasí s nabytím pozemků parc. č. 1494/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
17 m2, parc. č. 1494/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2, parc. č. 3323/3 
zahrada o výměře 57 m2   a  parc. č. 3324/5 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 27 m2 
vše v k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Pavla Votruby, trvalý pobyt Polní 3459/57, Jablonec nad 
Nisou. Kupní cena ve výši 300,-Kč/m2 bude uhrazena  do 15  dnů od doručení  smlouvy s 
doložkou o povolení  vkladu vlastnického práva od příslušného katastrálního úřadu. Správní 
poplatek za podání návrh na vklad do KN uhradí město. 
2. Souhlasí s nabytím pozemku parc. č. 3356/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
22 m2, v k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Pavla Votruby, trvalý pobyt Polní 3459/57, Jablonec 
nad Nisou. Kupní cena ve výši 20,-Kč/m2 bude uhrazena  do 15  dnů od doručení  smlouvy s 
doložkou o povolení  vkladu vlastnického práva od příslušného katastrálního úřadu. Správní 
poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí město. 
       Schváleno jednomyslně (12)       Příloha č. 17  



 
4.10. Nabytí pozemku pod komunikací v ulici Topolová od Pozemkového fondu ČR  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města dává souhlas k nabytí pozemku parc. č. 2928/1 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 116 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR  – Pozemkového fondu 
ČR do  vlastnictví města formou bezúplatného převodu. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 18  

 
4.11. Nabytí pozemků pod chodníky v sídlišti Zlatá Hora (východní část)  od ÚZSVM  

Usnesení: 
     Zastupitelstvo města souhlasí s nabytím pozemků parc.č.1781/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 413 m2, parc.č.1781/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
288 m2, parc.č.1781/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  7 m2, parc.č.1782/2 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 317 m2 a parc.č. 1783/3 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 18 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR  – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města formou bezúplatného převodu. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 19  

 
4.12. Odvolání Žuráň, SBD  k usnesení RM ze dne 28. 4. 2008  a ze dne 25. 6. 2008-  
umožnění přístupu k nemovitosti paní Vránové přes parcelu č. 23/1 v k. ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města bere dopis Žuráň, SBD ze dne 16.7.2008,  označený jako odvolání, na 
vědomí a nevyhovuje požadavkům v něm uvedeným. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 20  

   

   

4.13. Pozemky v sídlišti Zlatá Hora – prohlášení o veřejném zájmu  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města prohlašuje, že bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Slavkov u Brna parc.č. 
1650/1; 1650/41; 1650/47; 1650/48; 1650/49; 1650/50; 1650/51; 1650/52; 1650/53; 1650/54; 
1650/55; 1650/56; 1650/57; 1650/58; 1650/59; 1650/60; 1650/61; 1650/62; 1650/63;1650/64; 
14650/65; 1650/66; 1650/67; 1650/68; 1650/69; 1650/70; 1650/71; 1650/72; 1650/73; 
1650/74; 1650/75; 1650/76; 1650/77; 1650/79; 1650/80; 1650/81; 1650/82; 1650/84; 
1650/85; 1650/86; 1650/88; 1650/89; 1650/91; 1650/92; 1650/93; 1650/94; 1650/95; 
1650/96; 1650/97 vesměs  ostatní plocha – zeleň, je ve veřejném zájmu, neboť nabývané 
nemovitosti slouží k plnění veřejných úkolů nebo plnění veřejné služby, kterou obec 
vykonává jako svou zákonem svěřenou působnost. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 21  

   



4.14. Prodej části pozemku parc.  č.  2636/1 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města dává souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 2636/1 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana 
Radka Slaniny,  trvalý pobyt Tylova 420, Slavkov u Brna a pana Leoše Partyky,  trvalý pobyt 
Nížkovice 149 za kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2. Prodávaná část pozemku bude oddělena 
geometrickým plánem. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 22  

 
4.15. Záměr prodeje pozemku parc. č. 347/9 v k. ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města  nesouhlasí  se  zveřejněním   záměru   prodeje  pozemku  parc. č.  347/9 
orná půda o výměře 4 155 m2 v  k. ú. Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 23  

 
4.16. Záměr prodeje pozemků  parc. č. 340/1; 340/3; 340/2; 342 a 341/6  v   k. ú. Slavkov u 
Brna – FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 340/1 
ostatní plocha o výměře 1 988 m2;  parc. č. 340/3 ostatní plocha o výměře 1 938 m2;  parc. č. 
340/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 96 m2;  parc. č. 342 ostatní plocha o výměře 89 
m2 a části parc. č. 341/6  ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 24  

 
4.17. Záměr prodeje pozemků  parc. č. 3073/40 a 3073/50 v   k. ú. Slavkov u Brna – 
Autotransport Matuštík s.r.o.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 3073/40 
orná půda o výměře 20 533 m2 a parc. č. 3073/50 orná půda o výměře 26 022 m2 v k. ú. 
Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 25 
4.18. Nabytí pozemku pod komunikací v ulici Topolová od ÚZSVM  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města souhlasí s nabytím pozemku parc. č. 2912/4  zahrada o výměře 67 m2 v 
k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR  – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do  vlastnictví města formou bezúplatného převodu. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 26  

 
4.19. Prodej části pozemku parc. č. 3553/5 v  k. ú. Slavkov u Brna – Marie Králová a Anna 
Křížová  
Usnesení: 



Zastupitelstvo  města  souhlasí s  prodejem části pozemku parc. č. 3553/5 ostatní plocha v k. 
ú. Slavkov u Brna o předpokládané výměře cca 115 m2 z vlastnictví města do vlastnictví p. 
Marie Králové, trvalý pobyt Čelakovského 602, Slavkov u Brna a p. Anny Křížové, trvalý 
pobyt  Tyršova 882, Slavkov u Brna.  Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena 
geometrickým plánem. Kupní cena ve výši  20,-Kč/m2 bude uhrazena před podpisem kupní 
smlouvy,  náklady spojené s prodejem (geometrický plán, správní poplatek za podání návrh u 
na vklad do KN) uhradí kupující. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 27  

 
4.20. Prodej pozemků  v  k. ú. Slavkov u Brna – p. Markéta Řeháková  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města: 
1. nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 2650/3 zahrada o výměře 292 
m2  a parc. č. 2650/4 zahrada o výměře 124 m2 v k. ú. Slavkov u Brna. 
2. souhlasí s  prodejem pozemků parc. č. 2657/9 trvalý travní porost v k. ú. Slavkov u Brna o 
výměře 105 m2 a  parc. č. 2650/2 zahrada v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 4 m2 z vlastnictví 
města do vlastnictví  p. Markéty Řehákové, trvalý pobyt Bezručova 1309, Slavkov u Brna. 
Kupní cena ve výši 350,-Kč/m2 bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Náklady 
spojené s prodejem (správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 28  

4.21. Prodej části  pozemku parc. č. 1349/266 v k. ú. Nížkovice  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města souhlasí s  prodejem části pozemku parc. č. 1349/266 orná půda v k. ú. 
Nížkovice o výměře cca 10 m2 z vlastnictví města do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené Ing.Pavlem Kremitovským, ředitelem 
ŘSD ČR, Správa Brno, Šumavská 33, 656 00 Brno. Cena bude stanovena dle znaleckého 
posudku na základě geometrického plánu a platné vyhlášky o oceňování. 
Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 29  

4.22. Směna pozemků  s p. Vítem Mikeskou – roh ulic Čelakovského a Slovanská  

Odchod: PaedDr. Miroslav Charvát – 18:56 hod.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 1787/30 v  k. ú. Slavkov u 
Brna o předpokládané výměře cca 69 m2 z vlastnictví města za část pozemku parc. č. 1787/2 
v k. ú. Slavkov u Brna o předpokládané výměře cca 31 m2 z vlastnictví pana Víta Mikesky, 
trvalý pobyt Nemochovice 99. Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena 
geometrickým plánem. Doplatek na dorovnání rozdílu směňovaných výměr ve výši  300,-
Kč/m2 bude uhrazen před podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené se směnou 
(geometrický plán, správní poplatek za podání návrh na vklad do KN) uhradí p. Vít Mikeska. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 30  

4.23. Výkup pozemků parc. č. 2847/6 a 2816/1 v k. ú. Slavkov u Brna  

Ing. Jan Reichl – odchod – příchod – 18:58 hod.  



Usnesení: 
Zastupitelstvo města souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 2847/6  ostatní plocha o výměře 
114 m2 a parc. č. 2816/1 ostatní plocha o výměře 208 m2 oba v k. ú. Slavkov u Brna z 
vlastnictví paní Miroslavy Malé, trvalý pobyt Bučovská 422, Letonice,  do vlastnictví města. 
Kupní cena výši  300,-Kč/m2 bude uhrazena  do 15 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s 
doložkou o povolení vkladu vlastnického práva od příslušného katastrálního úřadu po 
skončení vkladového řízení. Náklady spojené s výkupem (správní poplatek za podání návrhu 
na vklad do KN) uhradí město. 
Schváleno jednomyslně (11)        Příloha č. 31  

 
Příchod: PaedDr. Miroslav Charvát – 18:59 hod.  

 
4.24. Směna pozemků v lokalitě Zelnice – východ  

Příchod: Mgr. Petr Kostík – 19:00 hod.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města: 
1. se zavazuje, že po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru směny částí pozemků parc. č. 
375/37 a 3750/38 v k. ú. Slavkov u Brna na svém nejbližším následujícím zasedání dá souhlas 
k uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě ze dne 28. 6. 2005 s manž. Ing. 
Štěpánem a Ivetou Leitnerovými, trvalý pobyt Polní 1328, Slavkov u Brna a p. Slavojem 
Leitnerem, trvalý pobyt Polní 1198, Slavkov u Brna,  kterým se směňované pozemky města 
změní na část pozemku odpovídající výměry z parcel  č. 3750/37 a 3750/38 v  k. ú. Slavkov u 
Brna,  lokalita Zlatá Hora; 
2. souhlasí se směnou pozemku parc. č. 354/11 o výměře 606 m2 a části pozemku parc. č. 
354/12  o výměře cca 350 m2 (tato část bude geometrickým plánem z parcely č. 354/12 
oddělena a přisloučena k parcele č. 354/11, takže předmětem směny bude jedna parcela 
označená č. 354/11) z  vlastnictví města  za dvě části pozemku parc. č. 354/10   o celkové 
výměře cca 956 m2 z vlastnictví p. Martina Doubka, trvalý pobyt Jiráskova 1180, Slavkov u 
Brna a M plus, s.r.o., Dvacátého osmého pluku 624/9, Praha 10. Přesná výměra směňovaných 
pozemků bude určena geometrickým plánem.  
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Petr Kostík)    Příloha č. 32  

 
4.25. Prodej pozemků v lokalitě Nádražní  

p. Jaromír Seifert – tamní obyvatelé nejsou seznámeni se záměrem. Svého času tam bylo i 
hřiště, které bylo budováno svépomocí. Podle záměru by se oblast měla dále zahušťovat, a z 
toho mají lidé obavy. Pokud se odstraní i stávající zeleň, lidé si budou vidět do oken i do 
dvorů. Navrhoval bych záležitost odložit do stanovení nového územního plánu.  

Ing. Jan Reichl – lokalita Nádražní je jediné místo ve Slavkově, kde se splňují požadavky 
územního plánu.  

p. Jaromír Seifert – Stupeň zahuštění je zde velmi silný. I za tu cenu, že to dá více práce a 
zabere více času, bychom měli budovat kvalitní zástavbu.  



Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – v pracovním plánu máme, že po revitalizaci tří 
bytových domů dojde k terénním úpravám tak, aby se dořešily záležitosti z hlediska vybavení 
a zkulturnění lokality.  

p. Jaromír Seifert – prodáváme pozemek aniž bychom věděli, co má vlastně kupující za 
záměr.  

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – domnívám se, že pojistku jsme tam dali formou textu.  

p. Alois Hlásenský žádal vysvětlení, proč je to výhodné pro občany.  

p. Jaromír Seifert podal protinávrh usnesení: odložit zprávu k doplnění.  

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel nechal hlasovat o protinávrhu usnesení.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města odkládá zprávu k doplnění. 
6 hlasů pro, zdrželo se 7 hlasů (Ing. Jan Reichl, p. Radoslav Lánský, Mgr. Vladimír Soukop, 
Mgr. Jiří Půček, Ing. Ivan Charvát, PaedDr. Miroslav Charvát, Ing. Jiří Doležel)              
Usnesení nebylo přijato.  

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel nechal hlasovat o původním usnesení.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 2863/1 zahrada o výměře 450 m2, 
parc. č. 2865/1 zahrada o výměře 483 m2 a parc .č. 2867 zahrada o výměře 526 m2 , vše v k 
.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města  do vlastnictví Ing. Ladislava Střeleckého, trvalý pobyt 
Drnovice 344 formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude 
uzavřena po zápisu rozestavěné budovy do katastru nemovitostí, nejpozději do tří let od 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Záloha na kupní cenu ve výši 500,-Kč/m2 bude 
uhrazena před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě; náklady spojené s prodejem 
uhradí kupující. 
7 hlasů pro, 1 hlas proti (Ing. Jiří Matyáš), zdrželo se 5 hlasů (Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jaromír 
Pytela, p. Jaromír Seifert, Ing. Jiří Tesák, Mgr. Věra Křivánková)     
Usnesení nebylo přijato.        Příloha č. 33  

 
4.26. Záměr nabytí pozemků v lokalitě Sady Pod Oborou  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 34  

   

 
4.27. Prodej pozemku parc. č. 357/6 zahrada o výměře 446 m2 v k. ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 357/6 zahrada o výměře 446 m2 v  



k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví společnosti KALÁB - stavební firma, 
spol. s r.o., sídlem Vídeňská 15, 639 00 Brno. Kupní cena ve výši 167.250,-Kč bude uhrazena 
před podpisem kupní smlouvy; náklady spojené s prodejem uhradí kupující. 
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (p. Jaromír Seifert, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr 
Kostík)           Příloha č. 35  

4.28. Žádost p. Petra Hlásenského o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere žádost p. Petra Hlásenského o informace dle zákona č. 106/1999, o 
svobodném přístupu k informacím, na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 36 
Odchod: Mgr. Jiří Půček – 19:18 hod  

Ing Jiří Matyáš navrhl vrátit se znovu k bodu 4.7. a starosta města Ing. Ivan Charvát nechal 
hlasovat o doplnění usnesení tohoto bodu:  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr  prodeje domu č.p. 706 včetně pozemku parc.č. 676 na 
ul. Lomená ve Slavkově u Brna formou výběrového řízení, s výše stanovenými kritérii.  
Schváleno jednomyslně (12)  

 
Diskuse:  

Mgr. Petr Kostík informoval, že ve dnech 26., 27. a 28. září přijede návštěva z družebního 
města - polského Slawkowa, informoval také o programu družební delegace. Dne 23. září 
připravuje Hospodářská komora předvolební setkání nejvýznamnějších lídrů na hejtmana.  

Ing. Jiří Matyáš – řada informací v usneseních z rady a zastupitelstva ve Slavkovském 
zpravodaji je příliš obecná, mohla by být konkrétnější.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – usnesení jsou přebírána přímo ze zápisu jednání rady nebo 
zastupitelstva. Požádám vás ale o zpětnou vazbu, aby bylo znění plno hodnotnější.  

p. Alois Hlásenský – v rámci diskuze jsme si všichni rovni. Tak jak se kdo přihlásí, bude mu 
přiděleno slovo. Zastupitelé jsou upřednostňováni před občany.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát - viděl jsem, že se nejdřív hlásí p. Ing. Matyáš, dal jsem mu 
slovo. Zasedání řídím já. Prosím přistupte k otázce.  

p. Alois Hlásenský – chtěl bych se zeptat pana Matyáše, pana Pytely, paní Křivánkové a pana 
Seiferta, proč se zdrželi hlasování u bodu 4.5. – prodej bytů na sídl. Nádražní.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – dám slovo svým kolegům, ale je samozřejmě na nich, zda 
budou chtít odpovědět.  

Ing. Jiří Matyáš - kvůli připomínkám, které jsem vznesl při projednávání tohoto bodu. 
Domnívám se, že desetiprocentní sleva pro zájemce o koupi bytu v daném časovém pásmu je 
neadekvátní.  



Mgr. Jaromír Pytela  – prakticky to samé.  

p. Jaromír Seifert – chyběla zpětná vazba občanů.  

Mgr. Věra Křivánková – nedovedu posoudit stanovenou cenu, necítím se proto úplně 
kompetentní hlasovat pro usnesení.  

p. Alois Hlásenský – máte tři možnosti, hlasovat pro, proti nebo se zdržet hlasování. Pokud 
jste měli námitky, divím se, že jste nehlasovali proti. Zdržet se hlasování – to je prakticky nic 
neříkající.  
Mluvilo se tady o tom, že bytové družstvo hospodaří lépe, než město. Ptám se, proč jsou byty 
města ve špatném stavu a byty družstva v lepším stavu.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát - nevím, jestli se tady hovořilo o tom, že někdo lépe nebo 
hůře hospodaří s byty. Jen jsem říkal, že jsme je převzali v takovém stavu, v jakém byly. 
Byty, které nebyly v minulosti v majetku města, jsme převzali od podniku Bytového a 
tepelného hospodářství Vyškov, respektive od cukrovaru Uherské Hradiště. Tím, že jsme 
rozhodli o revitalizaci, si myslím, že se město stará podle svých možností a stará se dobře.  

p. Alois Hlásenský – když byty opravíte, vzápětí je prodáte. Ptám se, jestli je to ekonomicky 
výhodnější pro občany, případně jaká jiná výhoda z toho pro občany plyne.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – myslím si, že na to vám bylo v průběhu zasedání už 
odpovězeno.  

Ing. Miroslav Kostiha – byl jsem členem rady 15 let, skončil jsem v roku 1990 kvůli 
onemocnění. Byl jsem nemile překvapen, že o tomto zasedání zastupitelstva není veřejně 
nikde žádná informace. Za nás bývala velká tabule na náměstí s hlavními body programu, 
zpráva byla ve zpravodaji. Vypadá to, že nemáte zájem, aby se lidé zúčastňovali zasedání.  

Příchod: Mgr. Jiří Půček – 19:26 hod.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – program, termín i místo je pokaždé zveřejněno na úřední 
desce i webových stránkách.  

Ing. Miroslav Kostiha – nemám internet, jsem důchodce. Nezlobte se, to je trapná výmluva. 
Musí to být na veřejném místě.  

Ing. Jan Reichl – úřední deska je na veřejném místě.  

Ing. Miroslav Kostiha - a kde je ta úřední deska? Mám chodit po chodbě a hledat, kde to je?  

Ing. Jan Reichl – a kde by to mělo být podle vás?  

Ing. Miroslav Kostiha – uveřejněné ve Zpravodaji. Proč byste to tam měsíc předtím nemohli 
uveřejnit, když víte dva měsíce dopředu, kdy to bude. Jsou tam informace druhotné, ale ty 
hlavní tam nejsou.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – informaci uveřejňujeme zákonným způsobem. Je na úřední 
desce, která je na budově radnice z ulice Husovy a je čtyřiadvacet hodin přístupná.  



Ing. Miroslav Kostiha – nesouhlasím s tím. Nemám internet, nevím, kde je úřední deska.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát - úřední deska je na budově radnice, jak jsem zmínil. Je to 
řádným způsobem zveřejněno, je to od vás bráno jako podnět.  

Ing. Miroslav Kostiha - každé zasedání zastupitelstva by mělo být řádně zveřejněno občanům, 
a to ve Zpravodaji.  

Ing. Jiří Tesák – nevím jen, jestli je to proveditelné. Zpravodaj vychází jednou měsíčně a má 
taky uzávěrku. Informace o řádném zasedání by tam mohla být, ale o mimořádném zřejmě ne. 
Nechci obhajovat tento stav, ale za minulého i současného starosty je zasedání vždy v pondělí 
v 17:00 hodin. Jenom je smutné, že občané jako třeba Vy – když jste měl zkušenosti z minula, 
nevědí, že úřední deska je jednak tady v průjezdu a pro veřejnost je čtyřiadvacet hodin denně 
na rohu radnice. Dáváte návrh, aby to bylo ve Zpravodaji. Přiklonil bych se, pokud je to 
technicky možné, aby to tam bylo třeba tučně vyznačené.  

Mgr. Jiří Půček  - je to sice oznamováno řádně, jak se má, ale přece nemůže být problém 
uveřejnit oznámení o řádném zastupitelstvu i ve Zpravodaji. Nemusíme se tady o tom 
dohadovat. S mimořádnými zasedáními se to těžko povede, ale i ta jsou vždy zveřejněna 
venku na úřední desce, která je stále přístupná.  

p. Alois Hlásenský  - v noci tam není osvětlení, je tam tma.  

Mgr. Jiří Půček  - samozřejmě, ale pochybuji, že lidé v noci, když se setmí, poběží k úřední 
desce, když tuší, že to bude špatně vidět.  

Ing. Miroslav Kostiha vznesl připomínky k tomu, že na radnici nevisí vlajka Evropské unie. 
Členský stát ji má mít řádně vyvěšenou. Je to trapné. Když jsme vstoupili do EU, projednávali 
jsme to v naší organizaci ČSSD, a tehdejší starosta Petr Kostík ji nechal vyvěsit. Přišly ovšem 
volby a s novým vedením se vlajka sundala. Měli bychom být hrdí, že jsme členem. Alespoň 
zámek ji vyvěsil, ale opět jen v době turistické sezony. Zvlášť, když od prvního ledna se 
staneme předsednickým státem. Prosím nedělejte si ostudu a vlajku vyvěste. A to trvale.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – myslím si, že volby nemají vliv na to, jestli se vyvěšuje 
vlajka EU nebo ne. Je pravda, že jste byl za mnou, jednou jsme vyvěsili vlajku ke státnímu 
svátku, byl to sedmnáctý listopad. Ale tehdy jsem projížděl velký kus regionu a všiml jsem si, 
že vlajka EU a státní vlajka v ten den visela pouze na dvou institucích – tou byl Městský úřad 
Slavkov u Brna a Základní škola Komenského. Co se týká vyvěšování vlajek, ve státní svátky 
se už dlouhodobě vyvěšuje státní vlajka a vlajka města Slavkova. Co se týká zámku, mě třeba 
mrzí, že na něm nevisí vlajka města, jako jeho vlastníka. Ale to je na zvážení zastupitelů.  

Mgr. Petr Kostík – je pravda, že od příštího roku budeme předsedat EU, proto by bylo namístě 
od tohoto data s vyvěšením vlajky něco udělat. Otázka je, jak to technicky vyřešit, 
samozřejmě také zjistit stanovisko památkářů. Navrhoval bych vyřešení do začátku příštího 
roku, je na to dost času. Docela chápu ředitele zámku Ing. Šilhánka, že tam má vlajky tehdy, 
když zařízení funguje. Je potřeba to do konce roku uvážit. Radnice má dané držáky historicky 
na budově. Otázka je, jestli bychom chtěli mít zvláštní umístění stožárů, jak to mají třeba jiná 
města a naše ZŠ Komenského.  

Ing. Jan Reichl – nikdo ze zastupitelů jistě nemá záměr nevyvěšovat vlajku EU. Pouze k tomu 



došlo nějakým nedopatřením.  

Mgr. Vladimír Soukop – myslím, že při užívání státních symbolů bychom se měli řídit 
zákonem. Ten zcela jednoznačně definuje, jak se užívají symboly ČR a EU v rámci těchto 
významných dnů, státních svátků a podobně. Podle mého názoru není státní symbol hadr, 
který by měl viset za každou cenu kdykoliv a kdekoliv.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – máme dva konkrétní návrhy, na příští zasedání 
zastupitelstva může být vypracován materiál řešící vyvěšování vlajek, jejich rozšíření na 
budově radnice, tak i tady ta zákonná pravidla pro vyvěšování.  

Ing. Miroslav Kostiha – nesouhlasím s tímto závěrem. Máte tam místo, klidně tam vlajku 
můžete mít. Je to trapné. V případě školy tam tu vlajku vyvěsím proto, aby děcka viděly, že to 
je škola, která je v rámci EU.  

Odchod: Ing. Jiří Matyáš – 19:51 hod.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – došli jsme k závěru, že bude zpracován materiál na další 
zasedání, který to bude řešit.  

Ing. Miroslav Kostiha – v roce 2007 jste mi říkal, že se o tom budete radit s právníkem. Teď 
je rok 2008, rok to řešíte?  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – s právníkem jsme to samozřejmě řešili, žádná zákonná 
norma nám to neukládá.  

Ing. Miroslav Kostiha - já jsem rád, že žijeme v EU, vyvěsil bych ji druhý den.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát - já jsem rád, že žijeme v Jihomoravském kraji a také 
nevyvěšuji jeho vlajku.  

Ing. Miroslav Kostiha – pátého června v roce 2005 byla znovu obnovena židovská škola, byla 
slavnostně otevřena. Byl jsem tam několikrát, napřed dvakrát, vezl jsem tam přítele ze školy, 
bylo otevřeno. Pak jsem tam šel v říjnu a byla tam tabule, že 27.10. je škola uzavřena. Nikdo 
neví co a jak. Tolik námahy a práce se na tom udělalo. Byla tam výstava, teďka tam není nic. 
Domnívám se, že by židovská škola měla být trvale začleněna pod organizaci zámku, aby jím 
byla řízená finančně a organizačně. Buďme rádi, že tady takovou památku máme, vždyť nemá 
žádnou propagaci. Měla by být samostatná expozice na zámku, pracovník třeba na poloviční 
úvazek a stanovené vstupné.  

Odchod: Ing. Jiří Tesák – 19:53 hod.  

p. Jaromír Seifert – byl bych pro to, aby byl posílen rozpočet na tuto židovkou expozici a 
samozřejmě to musí být v programu rozvoje města na příští rok. Teď se tam shodou okolností 
prováděla stavební činnost, proto nebyla škola otevřená. Musíme ji připravit na příští rok.  

Příchod: Ing. Jiří Tesák, Ing. Jiří Matyáš – 19:56 hod.  

Ing. Miroslav Kostiha – je nepatřičné a nedůstojné, že oslavujeme narození Napoleona 
Bonaparte. Byl vynikající vojenský stratég, ale z hlediska společenského, to byl malý Hitler. 



Tolik vojáků a občanů kvůli němu zahynulo. Nikde se oslavy narození Napoleona nedělají, 
jako u nás. Město dostalo dotaci od Jihomoravského kraje tři miliony čtyři sta padesát tisíc 
korun na tyto akce. To je donebevolající. To by se přece mělo využít na všelijakou pomoc pro 
děti, do zahraničí, na nadační fondy a podobně. A my dostaneme přes tři miliony korun, 
abychom mohli pořádat oslavy. Vždyť to je nemožné, nesprávné.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – nikdo Napoleona neoslavuje, jsou to s tímto městem a s 
bojištěm dlouhodobě spjaté vzpomínkové akce a rekonstrukce bitvy. Nikde nezazněla nějaká 
okázalá oslava této osoby. Tím, že akce podpořil Jihomoravský kraj, deklaruje, že mu záleží 
na slavkovském bojišti jako na jedné z dominant našeho kraje.  

Ing. Miroslav Kostiha - vy ani nevíte, že oslavujete Napoleona. Obraťte se prosím vás na 
předního historika, který tuto otázku zná.  

Ing. Jan Reichl – chtěl bych požádat pana starostu, aby už ukončil tuto diskuzi, protože nikam 
nevede. Když jsem chodil na vojnu, měli jsme politické školení, a toto je něco obdobného.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – doporučil bych Ing. Kostihovi dát připomínky raději 
písemnou formou, aby na ně zastupitelé mohli reagovat, bylo jich poměrně velké množství.  

Ing. Miroslav Kostiha – do 14 dnů je předám starostovi.  

p. Alois Hlásenský – žádám, aby v případě, že bude mimořádné nebo řádné zasedání rady 
nebo zastupitelstva, aby občané, kteří projeví zájem, byli informování e-mailem. Děláte si to v 
podstatě jak chcete. Já chci být informován o tom, co se ve Slavkově děje. Včetně usnesení 
rady a zastupitelstva.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – pokud vás můžu požádat stejně jako p. Ing. Kostihu, 
prosím o připomínky v písemné formě.  

p. Alois Hlásenský – chtěl bych požádat, aby ke klíčovým usnesením, která tady budete 
probírat, bylo zdůvodněno, proč jsou výhodná pro občany. Protože vy to všichni víte, ale 
třeba p. Tesák tady studuje spisy v podstatě až když hlasuje.  

Ing. Jiří Tesák – to nemyslíte vážně, jak to můžete vědět? To mě uráží. Že se nestydíte.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města ve 20:11 hodin.  

Slavkov u Brna  15.09.2008 
Zapsala: Martina Vilímová  

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

--------------------------------------------------                 --------------------------------------------------
                              
   Ing. Jiří Matyáš     Ing. Jan Reichl  



   

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

 
 


