
ZÁPIS 
z jednání 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna, konaného dne 
19.05.2008 v 17:00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

Přítomni:  dle prezenční listiny  (14) členů  ZM  
    Příloha č. 1 
Omluveni: Mgr. Bohuslav Sobotka 
    
  
Ověřovatelé zápisu: PaedDr. Miroslav Charvát 
   Mgr. Věra Křivánková 
    
Schváleno jednomyslně (13) 
  
Návrhová komise: Mgr. Vladimír Soukup 
   Mgr. Jaromír Pytela 
   Ing. Jiří Matyáš 
    
Schváleno jednomyslně (13)  

 Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na pátém mimořádném zasedání 
zastupitelstva města.  

Program dnešního jednání: 
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 
2. Hlavní zprávy: 
2.1. Řešení rozšíření kapacity MŠ Zvídálek na ZŠ Komenského 
2.2. Záměr výstavby nové budovy MŠ Zvídálek 
3. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
3.1. Výkupy pozemků pro rozšíření komunikace v ul. Sadová 
4. Diskuse. 
5. Návrh na usnesení, závěr.          

Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 2  

2. Hlavní zprávy:  

2.1.  Řešení rozšíření kapacity MŠ Zvídálek na ZŠ Komenského  

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere zprávu o řešení rozšíření kapacity MŠ Zvídálek 
na celkový počet 191 dětí na vědomí a schvaluje uhrazení nákladů na PD a rekonstrukci 
prostor na ZŠ Komenského z položky 71 –  rezerva investiční činnosti. 
2. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna ukládá radě města předložit na červnovém zasedání 
zastupitelstva města harmonogram prací. 
Schváleno jednomyslně (13)              Příloha č. 3          

                                                           



   

   

   

2.2. Záměr výstavby nové budovy MŠ Zvídálek  

Odchod: PaedDr. Miroslav Charvát – 17:21 hodin 
Příchod: PaedDr. Miroslav Charvát – 17:24 hodin  

Příchod: Mgr. Petr Kostík – 17:41 hodin  

Mgr. Věra Křivánková navrhla, aby se o obou částech usnesení hlasovalo odděleně.  

Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere zprávu o řešení navrhovaných lokalit výstavby 
nové MŠ na vědomí a schvaluje záměr výstavby nové budovy mateřské školky s kapacitou 
pro 150 dětí. 
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš)  

 
Starosta navrhl, aby každý ze zastupitelů zaškrtl na seznamu možných lokalit pro výstavbu 
MŠ maximálně 5 možností, návrhová komise pak výsledky sečte a vyhodnotí se lokality, 
které získaly největší podporu. Po krátké debatě proběhlo volba lokalit tak, jak starosta  
navrhl.  

Přestávka: 18:40 – 18:55  

Během přestávky návrhová komise výsledky sečetla a prostřednictvím Mgr. Vladimíra 
Soukupa sdělila, že návrh č. 12 získal podporu 13 hlasů, návrh č. 5 pak 8 hlasů, dále návrh č. 
8b získal 7 hlasů, dále již byl odstup.         Příloha č. 4 
   
2) Zastupitelstvo města Slavkova u Brna ukládá radě města zadat zpracování studie 
vybudování MŠ v lokalitách uvedených pod čísly 12, 5, 8b s financováním studie z 
rozpočtové výdajové položky 94. 
Schváleno jednomyslně (14)              Příloha č. 5                                                                       

 
3.   Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   

3.1. Výkupy pozemků pro rozšíření komunikace v ul. Sadová  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna dává souhlas k výkupu pozemků: 
1. parc. č. 1199/2 zahrada o výměře 80 m2 v k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Vladislavy 
Florianové, Zlatá Hora 1361, Slavkov u Brna;  
2. parc. č. 1197/2 zahrada o výměře 82 m2 v k.ú. Slavkov u Brna od pana Zdeňka Drábka, 
Smetanova 949,  Slavkov u Brna; 



3. parc. č. 1196/4 zahrada o výměře 20 m2 a 1196/3  zahrada o výměře 32 m2 vše v k.ú. 
Slavkov u Brna od spoluvlastníků Ing. Jiřího Karkošky, Pod Lesem 1757, Petřvald u Karviné 
a Ing. arch. Davida Kudly, Divišova 2824/18, Hranice; 
4. parc. č. 1194/5 zahrada o výměře 134 m2 a parc. č. 1194/4 zahrada o výměře 61 m2  vše v 
k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Jiřího Karkošky, Pod Lesem 1757, Petřvald u Karviné; 
za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu  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 pozemků 
(geometrický plán poplatky za podání návrhů na vklad do KN) uhradí město. 
Schváleno jednomyslně (14)              Příloha č. 6                                                                       
                     

 
4. Diskuse:  

Mgr. Petr Kostík – Kdy bude zasedání zastupitelstva v červnu?  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – v pondělí 16. června.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát pozval přítomné zastupitele a občany na Dny Slavkova 
konané 31. května a koncert Concentus Moraviae konaný 26. června.  

Ředitel Zámku Slavkov – Austerlitz Ing. Aleš Šilhánek – 7. června bude také koncert J. 
Strauss Orchester a 21. a 22. června hudební festival v parku. V rámci Dnů Slavkova bude 
vernisáž s názvem JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik, mecenáš. Na 4. června 
připravujeme vernisáž obrazů Josefa Lady.  

 
Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:20 hodin.  

 
Slavkov u Brna  19.05.2008 
Zapsala: Martina Vilímová  

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

 

  
 


