
ZÁPIS  

z jednání VII. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 16.06.2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

Přítomni:  dle prezenční listiny  (15) členů  ZM  
      Příloha č. 1 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Tesák, MUDr. Oldřich Pospíšil 
    
Schváleno 12 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. Jiří Tesák)   

Návrhová komise: Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Jiří Půček, p. Jaromír Seifert 
    
    
Schváleno jednomyslně (14)  

 Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na sedmém 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 
3.2. Rozbory hospodaření města Slavkova u Brna za ¼ roku 2008 
3.3. Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za ¼ roku 2008 
4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
4.1. RO č. 3 – 7/2008 
4.2. Návrh na přidělení příspěvků organizacím na práci s mládeží 
4.3. Návrh na použití volných finančních prostředků 
4.4. Výstavba nových bytových jednotek formou půdní vestavby v obytných domech ve 
vlastnictví města v sídlišti Nádražní 1153-4 
4.5. Zpráva o činnosti finančního výboru 
4.6. Zpráva o kontrole – úsek školství: připravenost šk. zařízení na šk. rok 2008/2009 
4.7. Zpráva o plnění úkolů plynoucích z kontroly na BTH 
4.8. Zpráva o společenském domě na Palackého náměstí 126 – Bonaparte 
4.9. Řešení rozšíření kapacity MŠ Zvídálek v ZŠ Komenského 
4.10. Studie proveditelnosti nové MŠ 
4.11. Informace o vztahu správního orgánu obce s rozšířenou působností k „národním 
kulturním památkám“ (dále jen NKP) a povinnostech vlastníka NKP 
4.12. Stará cihelna – terénní úpravy 
4.13. Revitalizace Palackého náměstí ve Slavkově u Brna 
4.14. Revitalizace polikliniky – příprava realizace I. etapy dle schválené varianty č. III 
4.15. Výkup pozemku pro rozšíření komunikace v ulici Sadová 
4.16. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1570 v k.ú. Slavkov u Brna – proluka v ulici Tyršova 
4.17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 284 v k.ú. Slavkov u Brna 
4.18. Směna a výkup pozemků u parkoviště v ulici Lidická – u DPS 
4.19. Narovnání vlastnických vztahů – garáže Cihelna – prodej pozemku parc.č. 2636/35 v 
k.ú. Slavkov u Brna 
4.20. Záměr dispozice s pozemkem parc.č. 347/9 



4.21. Ocenění Mgr. Jaromíra Pytely 
5. Interpelace členů ZM. 
6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
7. Diskuse. 
8. Návrh na usnesení, závěr.  
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                 
Příloha č. 2  

 
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: 
2.3. z 2. mimořádného zasedání ZM – 29.10.2007 
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.7., 4.11.1., 4.11.3., 4.11.4., 4.11.5, 4.11.6., 4.11.7., 4.11.8., 4.11.9., 
4.11.10., 4.21.2., 4.21.3.  z VI. řádného zasedání ZM – 31.3.2008 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                 
Příloha č. 3  

 
Ad 3)   Hlavní zprávy:  

Příchod: Mgr. Petr Kostík - 17:07 hod.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát upozornil, že dnešního zasedání zastupitelstva se účastní 
také velitel Městské policie ve Slavkově p. Pavel Ehrenberger, vedoucí obvodního oddělení 
PČR ve Slavkově p. Miloš Bednařík a ředitelka MŠ Zvídálek Mgr. Eva Jurásková. Starosta 
města vyzval p. Ehrenbergera, aby sdělil několik informací k činnosti městské policie. 
Následně dal slovo p. Bednaříkovi, aby popsal spolupráci městské a státní policie ve 
Slavkově.  

Starosta města dále navrhl, aby zastupitelé projednali body 4.9. Řešení rozšíření kapacity MŠ 
Zvídálek v ZŠ Komenského a 4.10. Studie proveditelnosti nové MŠ hned po hlavních 
zprávách. Mgr. Juráskové totiž právě skončila pracovní neschopnost.  

3.1. Průběžné plnění  programu rozvoje města  na rok 2008  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu rozvoje 
města ke konci května 2008 na vědomí.   
Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 4  

 
3.2. Návrh rozborů hospodaření města Slavkova u Brna za ¼ roku 2008  

Usnesení: 



Zastupitelstvo města po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u 
Brna za 1/4 roku 2008“ bere její obsah na vědomí a schvaluje rozbory hospodaření města za 
1/4 roku 2008.            
Schváleno 14 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Jaromír Seifert)    Příloha č. 5  

   

   

   

3.3. Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za ¼ roku 2008 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání zprávy „Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. 
čtvrtletí 2008“ schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2008. 
Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 6  

 
4.9. Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek na ZŠ Komenského – harmonogram prací  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým harmonogramem prací rozšíření kapacity MŠ 
Zvídálek na ZŠ Komenského.  
Schváleno 14 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Bohuslav Sobotka)   Příloha č.7                
4.10. Záměr výstavby nové MŠ  

Starosta města Ing. Ivan Charvát vyjmenoval tři lokality vhodné pro výstavbu nové MŠ, 
které měly při hlasování v 5. mimořádném zasedání zastupitelstva ze všech navrhovaných 
lokalit nejvíce hlasů. Konstatoval, že by zastupitelé měli vybrat jednu lokalitu a vyzvat radu 
města k zajištění financování projektové dokumentace.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá RM zajistit financování 
dokumentace pro územní řízení  výstavby nové MŠ v lokalitě sídliště Zlatá Hora (za ISŠ). 
Schváleno 13 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jan Reichl, Mgr. Jiří Půček)  Příloha č. 8  

 
4.1. RO č. 3 – 7/2008  

Odchod: MUDr. Oldřich Pospíšil – 18:02 hod. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a schvaluje :  

RO č. 3 – dotace ze SFŽP: 
Příjmy: 
-     Zařazení nové položky – dotace ze SFŽP hodnotě 72.000 Kč 
Výdaje:  



-     Zvýšení položky  č 41 –  tvorba rezervního fondu ve výši 72.000 Kč  

RO č. 4 – sociálně právní ochrana dětí: 
Příjmy :  
- Zařazení nové položky  –  dotace ze SR na sociálně právní ochranu o 434.300 Kč pod UZ 
98216  
Výdaje : 
- Zvýšení položky – Městský úřad o 434.300 Kč pod UZ 98216  

RO č. 5 – výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb: 
Příjmy :  
- Zařazení nové položky  –  dotace ze SR na sociální služby ve výši  345.400 Kč pod UZ 
98116  
Výdaje : 
- Zvýšení položky – Městský úřad o 345.400 Kč pod UZ 98116  

 
RO č. 6 – lesní hospodářství: 
Příjmy : 
- Zařazení nové položky  - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 
29008    
       v částce 20.200 Kč 
Výdaje : 
-  Zařazení nové položky - správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na příslušných  
        položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 20.200 Kč. 
         
RO č. 7 – veřejné osvětlení: 
Výdaje : 
-  Snížení  položky č.72 – VO + MR Špitálská ve výši 100.000 Kč  
-  Snížení položky č.78 – VO Zlatá Hora ve výši 160.000 Kč 
-  Zařazení nové položky – VO + MR propojení ulic Jiráskova – Tyršova ve výši 260.000 Kč 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 9  

Příchod: MUDr. Oldřich Pospíšil – 18:04 hod.  

4.2. Návrh na přidělení příspěvků  organizacím na práci s mládeží  

Odchod: PaedDr. Miroslav Charvát – 18:07 hod. 
Příchod: PaedDr. Miroslav Charvát – 18:12 hod.  

Mgr. Petr Kostík navrhl, aby byl z návrhu usnesení vypuštěn sloupec obsahující vymezení 
konkrétních činností, na které se vztahují náklady.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát vyhlásil v 18:18 hod krátkou přestávku, aby návrhová 
komise mohla upravit usnesení.  

Odchod: Mgr. Bohuslav Sobotka – 18:25 hod  

Usnesení: 



1. Zastupitelstvo města schvaluje účelový příspěvek: 
a) pro ZŠ Komenského ve výší 39.000,- Kč na činnost zájmových kroužků GLITTER 
STARS a Sportovní gymnastika 
b) pro DDM Slavkov u Brna ve výši 14.000,- Kč na činnost kroužku basketbalu a šachového 
klubu. 
2. Zastupitelstvo města schvaluje příspěvky pro organizace pracující s mládeží takto: 
a) Tělocvičná jednota Sokol ve výši 73.000,- Kč přednostně na pronájmy tělocvičen. 
b) SK Slavkov u Brna ve výši 90.000,- Kč přednostně na pronájmy tělocvičen. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 10  

 
4.3. Návrh na využití volných finančních prostředků města.  

Příchod: Mgr. Bohuslav Sobotka – 18:40 hod  

Usnesení: 
ZM po projednání zprávy Návrh na využití volných finančních prostředků města bere obsah 
zprávy na vědomí a schvaluje použití části volných finančních prostředků získaných z 
prodeje Zelnic ve výši 6,500.000,-Kč na částečné financování rekonstrukce městské 
polikliniky. 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 4 hlasy (Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík, Mgr. 
Bohuslav Sobotka, p. Jaromír Seifert)        Příloha č. 11 
4.4. Výstavba  nových  bytových jednotek formou půdní vestavby v obytných domech ve 
vlastnictví  
             města v sídl. Nádražní č.p. 1153-1154  

Odchod: Ing. Jan Reichl – 18:47 hod. 
  
Ing. Jiří Matyáš se dotázal k bodu 4. usnesení - na chybějící konkrétní výši odchylky úrokové 
sazby. Bez doplnění nedoporučil o usnesení hlasovat.  

Usnesení: 
1.  Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o výstavbě bytových 
jednotek formou půdní vestavby v obytných domech ve vlastnictví města v sídl. Nádražní 
č.p. 1153 a č.p. 1154, v předloženém znění. 
2. Zastupitelstvo města schvaluje financování revitalizace bytových domů sídl. Nádražní č.p. 
1153 a č.p. 1154 dle předloženého návrhu finančního odboru. 
3. Zastupitelstvo města doporučuje přijetí úvěru ve výši 1 650 000 Kč k částečnému 
financování revitalizace na sídlišti Nádražní č.p. 1153-1154 od České spořitelny a.s. s 
pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR+odchylka 0,02% p.a. s délkou splatnosti 7 let od 
podpisu úvěrové smlouvy. 
4. Zastupitelstvo města pověřuje RM schválením úvěrové smlouvy.  
5. Zastupitelstvo města doporučuje použití finančních prostředků z orj. 8 – bytové a tepelné 
hospodářství ve výši 1 517 000 Kč a z položky č. 42  – Fond BTH ve výši 209 122 Kč na 
dofinancování revitalizace sídliště Nádražní č.p. 1153 - 1154 z vlastních zdrojů.         
7 hlasů pro, zdrželo se 7 hlasů (Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří Tesák, p. Jaromír Seifert, 
Mgr. Bohuslav Sobotka, Mgr. Jaromír Pytela, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Matyáš)  
Usnesení nebylo přijato.        Příloha č. 12  

Odchod: p. Radoslav Lánský – 18:59 hod 



Příchod: Ing. Jan Reichl, p. Radoslav Lánský – 19:00  

 
4.5. Zpráva o činnosti finančního výboru  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere předloženou zprávu na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 13  

 
4.6. Zpráva o kontrole – úsek školství: připravenost šk. zařízení na šk. rok 2008/2009  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere zprávu o kontrole na úseku školství ze dne 19.5. 2008 na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 14  

 
4.7. Zpráva o plnění úkolů, plynoucích  z kontroly na BTH  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města  schvaluje zprávu o plnění úkolů plynoucích  z kontroly na Městském 
úřadu Slavkov u Brna, odboru BTH provedené  dne 4.10.2007,  ve znění dle přílohy.  
Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 15  

   

 
4.8. Palackého náměstí 126 - Bonaparte, PRELAX  

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel uvedl zprávu. Upozornil, že rada města se 
neuspokojivým stavem Společenského domu zabývala, jednala několikrát i s jednatelem 
firmy PRELAX Ing. Daniel Fusekem. Ten slíbil několik kroků, které ovšem zatím zůstaly 
pouze slibem.  

Ing. Jiří Tesák –  Ještě ani fasáda nebyla dokončená. Údržba domu je mizerná. Byl bych pro 
to, abychom Ing. Fuska přizvali a opakovaně s ním jednali, abychom nějakého pozitivního 
výsledku dosáhli.  

p. Alois Hlásenský – zodpovědní jsou ti zastupitelé, kteří odsouhlasili smlouvu jednoznačně 
nevýhodnou pro město. Po nich budou požadovat občané náhradu škody.  

Mgr. Petr Kostík – nevím o tom, že by vznikla škoda. Dům jsme díky firmě PRELAX 
zachránili. Když jsme ho nabízeli ve výběrovém řízení, neměl pevnou statiku. Přihlásili se tři 
kandidáti, ale jen si dům prohlédli, dali od toho ruce pryč. Jen Prelax jediný měl zájem. 
Zkrátka jsme měli zájem tady Společenský dům Bonaparte udržet. Tak jsme hledali někoho, 
kdo bude ochoten do toho jít.  

Mgr. Bohuslav Sobotka – myslím, že PRELAX přece nezkrachoval, má spoustu 
podnikatelských aktivit, které chce rozvíjet a s tím taky nese spoustu rizik, kterých město 



může využít. Nejsilnější páka je, když se začne hovořit o tom, jakým způsobem se chová. V 
první fázi bychom tedy měli tlačit na reputační riziko.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města  bere na vědomí zprávu o  Společenském domě Palackého nám. 126 - 
Bonaparte ve Slavkově u Brna.  
Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 16  

 
4.11. Informace o vztahu správního orgánu obce s rozšířenou působností k „národním  
kulturním památkám“ ( dále jen NKP) a povinnostech vlastníka  NKP.  

Odchod: Mgr. Jiří Půček – 19:27  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města bere tuto informativní zprávu na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 17  

 
4.12. Záměr ukládání výkopových zemin vedle rekultivované skládky v Pískách  

Příchod: Mgr. Jiří Půček – 19:28  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr ukládání výkopových zemin a tvarování území v  
lokalitě B14 vedle stávající rekultivované skládky a ukládá městskému úřadu vznést na 
pozemkový úřad požadavek zahrnutí lokality B14 do komplexních pozemkových úprav. 
Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 18  

   

   

 
4.13. Revitalizace Palackého náměstí ve Slavkově u Brna  - informace  

Mgr. Vladimír Soukop – odchod v 19:45 hod., příchod v 19:47 hod.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města  bere tuto informaci na vědomí.  
Schváleno 14 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jan Reichl)    Příloha č. 19  

 
4.14. Revitalizace polikliniky-příprava realizace I.etapy.  

Odchod: Mgr. Bohuslav Sobotka: 19:54 hod.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města: 



1/Souhlasí s realizací akce: „Revitalizace polikliniky – I.etapa“. 
2/Souhlasí s předloženým návrhem financování akce: „Revitalizace polikliniky – I.etapa“. 
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 4 hlasy (p. Jaromír Seifert, Mgr. Jaromír Pytela, Mgr. Petr 
Kostík, Ing. Jiří Matyáš)         Příloha č. 20  

 
Odchod: Ing. Jiří Matyáš – 19:57 hod  

4.15. Výkup pozemku pro rozšíření komunikace v ulici Sadová ve Slavkově u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města dává  souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s panem 
Jiřím Šebečkem, o výkupu pozemku parc. č. 1200/4 v  k. ú. Slavkov u Brna v předloženém 
znění. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Jaromír Seifert)    Příloha č. 21  

 
4.16. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1570  v k.ú. Slavkov u Brna – proluka v ulici Tyršova  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města ve Slavkově u Brna  nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje 
pozemku parc.č. 1570 orná půda o výměře 732 m2 v k.ú. Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 22  

 
4.17. Záměr prodeje pozemku parc.č.284 v k.ú. Slavkov u Brna  

Příchod: Ing. Jiří Matyáš – 20:03  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna  nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí 
pozemku parc.č.284 v k.ú. Slavkovu Brna. 
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Tesák)    Příloha č. 23  

   

   

 
4.18. Směna a výkup pozemků u parkoviště v ulici Lidická – u DPS  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města: 
1. Dává souhlas ke koupi pozemku parc. č. 2219/2 v  k. ú. Slavkov u Brna o výměře  2 m2 z 
vlastnictví manželů Vojtěcha a Miroslavy Farkašových do vlastnictví města. Kupní cena ve 
výši 600,- Kč bude uhrazena  do 15 dnů od doručení kupní  smlouvy s vyznačením vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí; náklady spojené s prodejem  uhradí město. 
2. Dává souhlas ke směně pozemků parc. č. 2223/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 a parc. č. 
2212/5 ostatní plocha o výměře 11 m2  v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov u 



Brna za pozemky parc. č. 2221/2 zahrada  o výměře 5 m2, parc. č. 2223/3 zahrada o výměře 
6 m2 a  pozemek parc. č. 2212/4  ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1 m2  z 
vlastnictví pana Ivana Marka. Náklady spojené se směnou uhradí město. Doplatek na 
dorovnání rozdílu výměr směňovaných pozemků ve výši 1.800,-Kč uhradí pan Marek před 
podpisem směnné smlouvy. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 24  

 
4.19. Narovnání vlastnických vztahů – garáže Cihelna  -  prodej pozemku parc. č. 2636/35 v 
k. ú. Slavkov u Brna  (pod garáží manželů Vaňkových)  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města dává souhlas k prodeji pozemku parc. č. 2636/35 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú.  Slavkov u Brna z majetku města do vlastnictví  manželů 
Stanislava a Evy Vaňkových. Kupní cenu ve výši  5.400,-Kč a náklady spojené s prodejem 
(500,-Kč správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem 
kupní smlouvy. 
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Tesák)    Příloha č. 25  

 
4.20. Záměr dispozice s pozemkem parc. č. 347/9 v  k. ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna  nesouhlasí se zveřejněním záměru směny - prodeje 
pozemku parc. č. 347/9 orná půda   v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov u 
Brna. 
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Věra Křivánková)   Příloha č. 26  

 
4.21. Cena města – Mgr. Jaromír Pytela   

Usnesení: 
Zastupitelstvo města uděluje cenu města a medaile města řediteli Základní školy Slavkov u 
Brna, Komenského 495, okres Vyškov Mgr. Jaromíru Pytelovi při příležitosti ukončení 
funkce a odchodu do důchodu za dlouhodobý významný přínos k rozvoji základního školství 
ve městě. 
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Jaromír Pytela)    Příloha č. 27  

 
Diskuse:  

Mgr. Petr Kostík předal starostovi města Ing. Ivanu Charvátovi propagační materiály ze 
služební cesty do polského Slawkowa.  

Mgr. Petr Kostík se dotázal na článek v periodiku MF DNES, který pojednával o soutěži 
„M ěsto pro byznys 2008“ vyhlášené časopisem Ekonom.  

p. Alois Hlásenský – rád bych věděl, proč jsem dostal slovo až jako poslední, když jsem se 



hlásil druhý. Dále by mě zajímalo, proč jste ukončil minulé zasedání, když jsem se hlásil.  

Starosta Ing. Ivan Charvát – nejdříve jsem dal prostor v rámci diskuze zastupitelům, protože 
jsme hovořili o konkrétní věci. Samozřejmě musí být prostor i pro občany. Teď jsem vám ho 
udělil. Minule jsem ukončil zasedání, protože jste se vyjadřoval opakovaně k jedné a té samé 
věci. Prostě jsem měl právo ukončit zasedání zastupitelstva.  

p. Alois Hlásenský – v zápisech ze zastupitelstva nejsou všechny projednávané body v rámci 
diskuze. Zápis ze zasedání zastupitelstva v březnu je zkreslený. Hovořil jsem s p. Lánským, s 
p. Tesákem, s p. Charvátem. Ani jedno tam není zapsané.  

Starosta Ing. Ivan Charvát – není možné zaznamenávat slovo od slova.  

p. Alois Hlásenský – Tam není ani zmínka. Zápisy nejsou ověřené správně, když jsou tam 
manipulace.  

Starosta Ing. Ivan Charvát – zcela jistě tam nejsou manipulace. Jsou tam veškerá rozhodnutí 
přijatá zastupiteli a všechny náležitosti, které se týkají projednávaných materiálů.  

Ing. Jiří Tesák – nevím jak s kolegou p. Lánským, ale se mnou hovořeno nebylo. Má někdo 
ze zastupitelů dojem, že tam není vše podstatné podchyceno a ověřeno ověřovateli?  

p. Alois Hlásenský – měl by být pořizován zvukový a obrazový záznam, který by byl volně 
dostupný. To vám dávám jako návrh. Na minulém zasedání jsem žádal, aby zastupitelé měli 
na svých jmenovkách stranickou příslušnost. Například já nevím, s jakým politikem zrovna 
mluvím.  

Mgr. Věra Křivánková – nerozhodujeme podle stranické příslušnosti. Ta tady nevládne.  

Starosta Ing. Ivan Charvát – jmenovky jsou identifikovatelné s konkrétními osobami, podle 
mého názoru je to dostatečné. Požadovat to můžete, váš návrh je samozřejmě zaznamenán.  

p. Alois Hlásenský – měla by se zlepšit informovanost o tom, kdy se koná zastupitelstvo. 
Dnes jsou jednání totálně utajená. V březnu bylo mimořádné zasedání a já jsem o tom 
nevěděl.  

Starosta Ing. Ivan Charvát – že je špatná informovanost, to je váš názor. Je to vyhlašováno, 
zveřejňováno na úřední desce, na webových stránkách, takže občané informovaní jsou. Není 
zřejmě naší vinou, že občané na zasedání nechodí. 12. března bylo svoláno mimořádné 
zastupitelstvo, protože bylo potřeba podat žádosti o dotace, o kterých jsme dnes hovořili.  

p. Alois Hlásenský – proč na mimořádném zasedání neprojednáváte důležité věci a ty a 
ostatní, které počkají, nenecháte na řádné zasedání?  

Starosta Ing. Ivan Charvát – to je věc rady města, která schvaluje, co se bude projednávat na 
zasedání zastupitelstva.  

p. Alois Hlásenský – město se neustále zadlužuje, jakým právem jednáte ve jménu budoucí 



generace? Jaký má město dluh?  

Starosta Ing. Ivan Charvát – můžete se zítra zeptat a my vám odpovíme písemnou formou do 
30 dnů.  

p. Alois Hlásenský – kolik město vlastnilo pozemků na Zelnici v metrech čtverečních? Za 
kolik peněz je prodalo?  

Starosta Ing. Ivan Charvát – 65 tisíc metrů čtverečních. Prodalo je za 25 milionů korun.  

p. Alois Hlásenský – Zastupitelé jsou seznámeni s materiály. Ale občané o tom vůbec nic 
nevědí. Proč se nemůžou seznámit s materiály?  

Starosta Ing. Ivan Charvát - Myslíte si, že je možné, aby se se všemi materiály každý občan 
města seznámil?  

p. Alois Hlásenský - S klíčovými ano.  

Starosta Ing. Ivan Charvát - A nejde právě tady o důvěru ve volbách, kterou lidé voleným 
lidem svěřují?  

p. Alois Hlásenský - Pořád se zajímáte jen o budování a o peníze. Ale jak je to s dopravou, 
hlukem a s prachem, to neřešíte.  

Starosta Ing. Ivan Charvát – každý z pracovníků úřadu se neustále stýká s občany jak ve věci 
mezilidských vztahů, tak i ve věci životního prostředí a podobně.  

Mgr. Petr Kostík  - Město má postavený obchvat. Aby se ještě zlepšila dopravní situace, 
chtěli jsme nechat vybudovat na křižovatce u cukrovaru kruhový objezd. Vy jste byl ten, kdo 
proti tomu hlásal. Teď jsou tam velké kolony kvůli uzavřené silnici E50. Vy se zřejmě chcete 
dostat na úroveň Bučovic, kteří už neví, co s dopravou mají dělat.  

Odchod: MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. Jiří Doležel, Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří Tesák – 
21:10 hod.  

p. Alois Hlásenský – zajímal se o Společenský dům Bonaparte stavební úřad?  

Mgr. Petr Kostík – samozřejmě. Měl jste se přijít podívat v té době. Budova byla na 
spadnutí.  

p. Alois Hlásenský – udělali jste nějaké kroky proti tomu?  

Mgr. Petr Kostík – podívejte se do zápisů z tehdejších schůzí rad a zastupitelstva.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města ve 21:15 hodin.  

Slavkov u Brna  16.06.2008 
Zapsala: Martina Vilímová  



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

 

  
 


