
ZÁPIS 
z jednání VI. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 
dne 31.03.2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

Přítomni:  dle prezenční listiny  (14) členů  ZM  
      Příloha č. 1 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Vladimír Soukop 
   Mgr. Věra Křivánková 
Schváleno jednomyslně (13)  

Návrhová komise: p. Jaromír Seifert 
   Ing. Jiří Matyáš 
   p. Radoslav Lánský 
Schváleno jednomyslně (13)  

 Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na šestém 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. Rozpočet města 2008 
3.2. Návrh  programu rozvoje města  na rok 2008 
4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
4.1. Komunální stroj pro TSMS 
4.2. JUNÁCI – žádost o příspěvek na  opravu klubovny 
4.3. Rozdělení přislíbené státní dotace z Programu regenerace  MPZ pro rok 2008 
4.4. Schválení splátkového kalendáře 
4.5. Komunitní plán sociálních služeb do roku 2009 
4.6. Pořízení zpracování územního plánu (ÚP) Slavkova u Brna 
4.7. Prodej pozemku parc.č.3553/4 v k.ú. Slavkov u Brna 
4.8. Nabytí pozemku parc.č.1459/18 ostatní plocha, silnice  v k.ú. Slavkov u Brna 
4.9. Nabytí pozemku parc.č.1554/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna 
4.10. Nabytí pozemků  parc.č.2817/4 ostatní plocha, ostatní komunikace  a parc.č.2821/2 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna 
4.11. Nabytí pozemků  pro komunikaci – propojení ulic Jiráskova a Tyršova 
4.12. Záměr prodeje části pozemku parc.č.3462 v k.ú. Slavkov u Brna  
4.13. Prodej částí pozemků parc.č.759 a 775/9 v k.ú. Slavkov u Brna  
4.14. Výkup pozemků  pod polními cestami v lokalitě Vinohrady  
4.15. Prodej  částí pozemků 3073/68; 3073/50 a 3073/1 v k.ú. Slavkov u Brna – Tenryu, 
spol. s r.o. 
4.16. Pronájem podzemí – p. František Bursa – plnění usnesení bod č. 5.1. z V. řádného 
zasedání ZM – 17.12.2007 
4.17. Návrh na členství v Evropské federaci napoleonských měst 
4.18. Valná hromada VaK, a.s. 
4.19. Valná hromada Respono, a.s. 
4.20. Odměny členům ZM 
5. Interpelace členů ZM. 
6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 



7. Diskuse. 
8. Návrh na usnesení, závěr.        
Program byl rozšířen o body: 
4.21. Řešení rozšíření kapacity MŠ Zvídálek  
4.22. Rozpočtové opatření č. 1/2008 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 2  

 
Ad 2)   Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z 
volebního období 2002-2006 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere zprávu na vědomí a: 
• považuje za splněné body: 
2.2.1. z 2. mimořádného zasedání ZM – 19.10.2007 
3.4.2., 4.1.2., 4.1.3., 4.4., 4.5., 4.9., 4.10., 4.14.2., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. z V. řádného zasedání 
ZM – 17.12.2007 
• vypouští ze sledování:  
4.9.2., 4.9.3. z XVI. řádného zasedání ZM – 18.9.2006 
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 3  

   

Ad 3)   Hlavní zprávy:  

3.1.   Rozpočet města 2008  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku 2008“ 
bere její obsah na vědomí a schvaluje: 
1) návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2008 s celkovou výší příjmů a výdajů    
142.868.100,- Kč.   
2) plán podnikatelské činnosti s celkovou výši nákladů 17.904.000,- Kč a celkovou výší 
výnosů 19.761.000,- Kč. 
3) delegování pravomoci na RM související s možností přijímat rozpočtová opatření v 
návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, dotací pro odbor ŽP 
týkající se lesního hospodářství, dotací souvisejících s výkonem přenesené působnosti  a 
dotací z MPSV na soc.dávky   
4) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících 
s mládeží do výše schválené rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2008, tj. do výše 
350.000,- Kč 
5) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti neziskových 
organizací do výše schválené v rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2008, tj. do výše 
50.000,- Kč. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Jaromír Seifert)      Příloha č. 
4                                                                       

 



3.2.   Návrh  programu rozvoje města  na rok 2008  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvaluje předložený programu rozvoje města na rok 
2008.  
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Jaromír Pytela), 1 hlas 
proti (p. Jaromír Seifert)          Příloha č. 5                                                                      
4.1.   Komunální stroj pro TSMS  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a schvaluje: 
1) Uzavření smlouvy o pořízení komunálního stroje Stiga  Belos Sweden  financováním  
formou leasingu na dobu 60 měsíců s 20% akontací mezi TSMS a společností  Myland. 
s.r.o., se sídlem V Rovinách 520/46, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČ:25714848, v ceně 
2.241.540,- Kč za dalších podmínek uvedených v této zprávě,  
2) způsob financování pořízení tohoto vozidla dle návrhu v této zprávě. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 6   

 
4.2.   JUNÁCI – žádost o příspěvek na  opravu klubovny  

Mgr. Vladimír Soukop – odchod v 17,57 – příchod v 17,58 hod.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 50 000 Kč 
místnímu svazu skautů a skautek ČR – Junák, středisko 626.03 Slavkov u Brna na opravu 
jejich klubovny. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 7   

 
4.3.   Rozdělení přislíbené státní dotace z Programu regenerace  MPZ pro rok 2008  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna po projednání výše uvedené zprávy : 
- dává souhlas k požádání a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace 
MPR a MPZ ve výši 620,- tis Kč 
- dává souhlas k použití přislíbené dotace z Programu na opravu krovu a střechy kulturní 
památky - domu č.p. 65 na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna 
- dává souhlas k poskytnutí z rozpočtu města částky ve výši 1000 tis. Kč jako podílu 
vlastníka památky k dotaci z Programu regenerace MPZ a MPR.  
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 8  

 
4.4.   Schválení splátkového kalendáře  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje uznání dluhu a dohodu o splátkovém kalendáři s rozložením 
do 24 měsíčních splátek s Jiřinou Hrdovou, bytem Zlatá Hora 1357, ve znění dle přílohy. 



Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 9 
        

4.5.   Komunitní plán sociálních služeb do roku 2009  

Mgr. Jiří Půček – odchod v 18,09 – příchod v 18,10 hod  

p. Jaromír Seifert žádá o předkládání stručných informací z jednání pracovní skupiny 
„senioři a zdravotně postižení“ vždy jednou za kvartál. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje předložený „Komunitní plán sociálních služeb města 
Slavkova u Brna do roku 2009“. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 10 
4.6.   Pořízení zpracování územního plánu (ÚP) Slavkova u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvaluje v souladu s § 44 stavebního zákona pořízení 
územního plánu Slavkov u Brna a pověřuje zastupitele Ing. Jana Reichla spoluprací s 
pořizovatelem při pořizování územního plánu Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 11  

 
4.7.   Prodej pozemku parc.č.3553/4 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji pozemku parc.č. 3553/4 
ostatní plocha o výměře 219 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú., Slavkov u Brna do vlastnictví 
pana Milana Lepky, Lidická 204, Slavkov u Brna. Cena za pozemek ve výši 4380,-Kč a 
náklady spojené s prodejem (geometrický plán, správní poplatek za podání návrhu na vklad 
do KN a náklady na zajištění podkladů pro vypracování smlouvy) ve výši 3850,-Kč budou 
uhrazeny nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                     Příloha č. 12 
                 
             
         
4.8.   Nabytí pozemku parc.č.1459/18 ostatní plocha, silnice  v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna souhlasí s nabytím pozemku parc.č. 1459/18 ostatní 
plocha, ostatní komunikace  o výměře 22 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 (13)        Příloha č. 13  

   

4.9.   Nabytí pozemku parc.č.1554/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u 
Brna  



Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna souhlasí s nabytím pozemku parc.č. 1554/6 ostatní 
plocha, ostatní komunikace  o výměře 240 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 (13)        Příloha č. 14  

   

4.10.   Nabytí pozemků  parc.č.2817/4 ostatní plocha, ostatní komunikace  a parc.č.2821/2 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna souhlasí s nabytím pozemků parc.č. 2817/4 ostatní 
plocha, ostatní komunikace  o výměře 135 m2  a parc.č. 2821/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 720 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 (13)        Příloha č. 15  

 
4.11.  Nabytí pozemků  pro komunikaci – propojení ulic Jiráskova a Tyršova  

Usnesení: 
Zastupitelstvo  města ve Slavkově u Brna souhlasí s: 
1. uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě  s p.Josefem Žemlou, Pod Oborou 667, 
Slavkov u Brna o nabytí části pozemku parc.č.1483/2 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém 
znění; 
2. uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě s manželi Jiřím Gachem, Dunajská 
189/3, Brno a Lenkou Gachovou, Pod Oborou 621, Slavkov u Brna o nabytí části pozemku 
parc.č.1484/3 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění; 
3. uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě se Stanislavem a Marií Žemlovými, Pod 
Oborou 614, Slavkov u Brna o nabytí části pozemku parc.č.1488 v k.ú. Slavkov u Brna v 
předloženém znění; 
4. uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Radoslavem Suchomelem, Husova 53, 
Slavkov u Brna a manželi Miroslavem a Romanou Valníčkovými, Husova 53, Slavkov u 
Brna o nabytí části pozemku parc.č.1495 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění; 
5. uzavřením smlouvy  o budoucí darovací smlouvě s Miloslavou Habartovou, Laštůvkova 
702/63, Brno, Radoslavem Suchomelem, Husova 53, Slavkov u Brna, manželi Miroslavem a 
Romanou Valníčkovými, Husova 53, Slavkov u Brna o nabytí jejich spoluvlastnických 
podílů k části pozemku parc.č.1494/2 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění; 
6. uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě se Svatoslavem Vojtěchem, Zlatá Hora 
1350, Slavkov u Brna, Danou Hruškovou, Osvobození 16, Vyškov a Pavlem Vojtěchem, 
Drobného 52, Brno o nabytí jeich spoluvlastnických podílů k části pozemku parc.č.1494/2 v 
k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění; 
7. uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s manželi Ing.Ivo a Ivanou Skřivánkovými, 
U pošty 279/5, Brno o koupi pozemku parc.č. 1496/4 v k.ú. Slavkov u Brna a 
spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č.1494/9 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém 
znění; 
8. uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s manželi Ing.Ivo a Ivanou Skřivánkovými, 
U pošty 279/5, Brno o koupi částí pozemků parc.č.3189/3 a parc.č.3189/2 v k.ú. Slavkov u 



Brna v předloženém znění; 
9. uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Pavlem Komárkem, Glinkova 297/2, 
Brno-Kohoutovice o koupi pozemků parc.č.1494/5 v k.ú. Slavkov u Brna a 1494/6 v k.ú. 
Slavkov u Brna v předloženém znění; 
10. uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě  s Ing.Pavlem Votrubou, Polní 3459/57, 
Jablonec nad Nisou o koupi pozemku parc.č.1494/7 v k.ú. Slavkov u Brna a části pozemku 
parc.č.1494/8 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění. 
Náklady spojené s nabytím všech shora uvedených pozemků uhradí město . 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 16  

 
4.12.  Záměr prodeje části pozemku parc.č.3462 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nedává souhlas ke zveřejnění prodeje části 
pozemku parc.č. 3462 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.  
Schváleno jednomyslně (13)           Příloha č. 17 
     
4.13. Prodej částí pozemků parc.č.759 a 775/9 v k.ú. Slavkov u Brna  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna nedává souhlas k prodeji části pozemku parc.č. 759 
zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře cca 1,7 m2 a části pozemku parc.č. 775/9 
ostatní plocha o výměře cca 2,25 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 18 
4.14. Výkup pozemků  pod polními cestami v lokalitě Vinohrady  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas ke koupi pozemků parc.č. 3554/11 
ostatní plocha o výměře 26 m2; parc.č. 3554/12 ostatní plocha o výměře 36 m2; parc.č. 
3623/26 orná půda o výměře 58 m2; parc.č. 3623/42 orná půda o výměře 39 m2; parc.č. 
3629/4 orná půda o výměře 53 m2;  parc.č. 3637/8 orná půda o výměře 14 m2; parc.č. 
3637/9 orná půda o výměře 24 m2 a parc.č. 3638/22 zahrada o výměře 54 m2 vše v k.ú. 
Slavkov u Brna z vlastnictví paní Jaroslavy Zavadilové, Slovákova 1270, Slavkov u Brna 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 (13)        Příloha č. 19  

 
4.15. Prodej  částí pozemků 3073/68; 3073/50 a 3073/1 v k.ú. Slavkov u Brna – Tenryu, 
spol. s r.o.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dává souhlas k prodeji částí pozemků parc.č. 
3073/68 orná půda; 3073/50 orná půda  a 3073/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o celkové 
výměře cca 800 m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti Tenryu, spol. s r.o., sídlem 
Palackého 371, Křenovice, IČ  607 27 578 formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 
Zálohu na kupní cenu ve výši 700,-Kč/m2 uhradí kupující před podpisem smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě.  Kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od nabytí právní moci 



stavebního povolení na stavbu čerpací stanice na parc.č. 3073/5 a 3073/2 v k.ú. Slavkov u 
Brna při současném zachování bezkonfliktního napojení zamýšlené přeložky  silnice II/416 
na silnici I/50. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 20  

 
4.16. Pronájem podzemí – p. František Bursa – plnění usnesení bod č. 5.1. z V. řádného 
zasedání ZM – 17.12.2008  

Ing. Ivan Charvát – odchod v 18,31 – příchod v 18,32 hod  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí.   
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 21  

4.17.  Návrh na členství v Evropské federaci napoleonských měst  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a souhlasí se 
zasláním žádosti o vstup do Evropské federace napoleonských měst. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 22  

4.18. Valná hromada VaK, a.s.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna deleguje zástupcem města na valné hromadě 
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., pana Radoslava Lánského, člena RM 
Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem 
pana Mgr. Vladimíra Soukopa, člena RM  Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je 
zmocněn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 23 
4.19.  Valná hromada Respono, a.s.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna deleguje zástupcem města na valné hromadě 
společnosti RESPONO, a.s., pana Ing. Ivana Charváta, starostu města Slavkova u Brna. Pro 
případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího 
Doležela, místostarostu města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k 
hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 24  

 
4.20.  Odměny členům ZM  

Usnesení: 
1. Rada města Slavkova u Brna po projednání výše uvedené zprávy doporučuje 
zastupitelstvu města Slavkova u Brna stanovit výši odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva města Slavkova u Brna pro rok 2008 v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 
Sb., takto: 



- člen rady města 2.460,- Kč 
- předseda výboru 1.500,- Kč 
- předseda komise 1.500,- Kč 
- člen komise rady 0,- Kč 
- člen výboru 0,- Kč 
- člen zastupitelstva města 630,- Kč. 
2. Rada města Slavkova u Brna doporučuje zastupitelstvu města Slavkova u Brna v případě 
souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva stanovit odměny takto:  
- člen rady města a současně předseda výboru nebo komise  3.960,- Kč 
- člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise  2.130,- Kč. 
Schváleno 9 hlasů pro, 4 hlasy se zdržely (Ing. Jan Reichl, Ing. Jiří Matyáš, p. Jaromír 
Seifert, Ing. Jiří Tesák)            Příloha č. 25  

 
4.21. Řešení rozšíření kapacity MŠ Zvídálek  

Příchod: Mgr. Petr Kostík – 18,56 hod. 
MUDr. Oldřich Pospíšil – odchod v 18,58 – příchod v 19,00 hod.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát uvedl zprávu. Oznámil, že k této problematice bude svoláno 
mimořádné zasedání ZM v průběhu měsíce května 2008. Členové ZM diskutovali o řešení 
rozšíření kapacity MŠ Zvídálek – umístění třídy MŠ, řešení umístění a následné nákladovosti 
oprav bytu pro školníka v prostorách ZŠ Komenského (vedle školní kuchyně), sociální 
zařízení pro děti MŠ.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna bere zprávu o řešení rozšíření kapacity na vědomí 
a:  
1. schvaluje zvýšení kapacity MŠ Zvídálek na celkový počet 191 dětí 
2. ukládá radě města zadat neprodleně zpracování PD uvedených úprav ZŠ pro potřeby MŠ, 
náklady uhradit z položky 71 –  rezerva – investiční činnosti 
3. ukládá zrekonstruovat prázdný byt v nové budově ZŠ Komenského  
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Věra Křivánková)   Příloha č.26  

4.22. Rozpočtové opatření č. 1/2008   

Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Rozpočtové opatření č.1“ 
bere její obsah na vědomí a schvaluje: 
1) Rozpočtové opatření č.1 :  
Příjmy : 
1. nová položka  - dotace ze SR  - oprava fasád zámku                                                
3.500.000,- Kč   
2. nová položka  – půjčka z fondu BTH (účel-oprava bytu školníka)                            
500.000,- Kč 
Výdaje: 
1. navýšení položky č. 64 – oprava fasád zámku                                                           
3.500.000,- Kč 
2. nová položka  – oprava bytu školníka                                                                           
500.000,- Kč     



2)   přijetí limitní dotace ze SR na opravu fasád zámku ve výši 3 500 000,- Kč  
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č.27  

 
Diskuse:  

Starosta města Ing. Ivan Charvát  v návaznosti na jednání na 4. mimořádném zasedání 
Zastupitelstva města, které se konalo dne 12.3.2008, překládá členům ZM návrh usnesení na 
prodloužení platnosti darovací smlouvy s HZS JMK.  

5.1. HZS – dodatek smlouvy  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k Darovací smlouvě mezi městem a 
Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, IČ: 70884099, 
Zubatého 1, 614 00 Brno, ze dne 25.2.2000, kterým se v článku VI. smlouvy prodlouží 
termín pro zahájení stavby požární stanice do 31.12.2010. 
Schváleno jednomyslně (14)  

 
Ing. Jiří Tesák – opět upozorňuje na špatný technický stav kulturního domu Bonaparte. 
Vyjmenoval největší nedostatky SD Bonaparte: střecha, fasáda, parkety, galerie a chybějící 
správce budovy. Byl by rád, kdyby se některého dalšího zasedání ZM zúčastnil Ing. Daniel 
Fusek. Dále si myslí, že celkové vytížení tohoto zařízení je ubohé. Poté upozornil na špatný 
stav fasády na budově radnice městského úřadu a přiklání se k průběžným opravám, které by 
se teď mohly pohybovat v řádu stokorun či tisíců.  

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – s Ing. Danielem Fuskem jsem již o těchto výhradách 
jednal, prozatím není žádný výsledek. K opravě fasády budovy radnice – tato nespočívá 
pouze v nanesení asanační omítky, nýbrž by bylo potřeba provést takové zásahy, které na 
historických budovách nejsou možné. 
  
Ing. Jan Reichl se ptá, jaký byl příjem SD Bonaparte.  

p. Jarmila Olejníková odpověděla – 100 tis. Kč.  

PaedDr. Miroslav Charvát – 19,16 – 19,17 hodin  

MUDr. Oldřich Pospíšil upozornil na zastaralé informace na internetových stránkách města a 
doporučuje zaktualizovat údaje.  

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák odpověděl – nové stránky webu města Slavkova máme 
připravené. Pan Ladislav Stehlík – informatik, jede v této souvislosti ve středu na školení do 
Prahy. Dále informoval, že na článcích se bude podílet i slečna Martina Vilímová.  

Pan Alois Hlásenský – má připomínku ke jmenovkám členů ZM – postrádá vyznačení 
politické příslušnosti. Upozorňuje na špatný stav zídky pod SD Bonaparte – požaduje, aby 
členové ZM toto financovali ze svých příjmů. Dále konstatuje, že na minulém zasedání ZM 
sdělil, že jednání redakční rady Slavkovského zpravodaje je nezákonné a požadoval 



prošetření a zjistil, že členové ZM se tímto vůbec nezabývali.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – co se týče společenského domu Bonaparte, tak diskuse a 
závěr tu již byl řečen. Zídky, které byly rekonstruovány v roce 1999 jsou opravdu ve 
špatném stavu – tento budeme samozřejmě řešit, ale je to hlavně otázka financí. Dále 
zopakoval, že jednání redakční rady Slavkovského zpravodaje a stejně tak i jednání Rady 
města Slavkova u Brna, je neveřejné.  

Pan Alois Hlásenský řekl, že podal stížnost a tudíž by se tím ZM mělo zabývat.  

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák  - má před sebou zápis z V. řádného zasedání 
Zastupitelstva města ze dne 17.12.2007, kterého se pan Hlásenský zúčastnil a měl zde 
celkem dvanáct vystoupení, z toho bylo osm dotazů a na sedm z nich bylo přímo na místě 
odpovězeno. Poté přečetl část diskuse ze zápisu V. ZM – 17.12.2007 „Pan Alois Hlásenský – 
domnívá se, že Redakční rada pro Slavkovský zpravodaj porušuje Ústavu ČR. Žádá ZM o 
prověření a v případě zjištění pochybení komise o její odvolání.“ Myslí si, že tomto jej 
informoval i s právníkem města při jeho návštěvě na úřadě – podnět jsme prověřili a podle 
našeho názoru Ústavu ČR neporušujeme.  

Pan Alois Hlásenský se opět ptá, kdo zaplatí opravu zídky pod SD Bonaparte.  

Ing. Jan Reichl – nemůžete to žádat po nás, určitě byla zpracována projektová dokumentace 
a vybrán dodavatel, tudíž požadujte náhradu škody po projektantovi a po firmě, která tuto 
stavbu prováděla.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – zastupitelstvo města rozhodlo v roce 1999, že se bude 
rekonstruovat náměstí, o přijetí bankovního úvěru a dalším financování této akce, ale to bylo 
vše, o čem ZM příslušelo v té době rozhodovat. Takže se kloním k tomu, co tu řekl Ing. Jan 
Reichl, že vše bylo v souladu s projekty a povoleními.  

Ing. Jiří Matyáš žádá o předložení stručných informací na příští ZM ohledně stavu zídky pod 
SD Bonaparte a iniciovat další schůzku s Ing. Jiřím Fuskem poté informovat o výsledku 
jednání schůzky.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města v 19,29 hodin.  

 
Slavkov u Brna  31.03.2008 
Zapsala: Simona Kovářová  

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

--------------------------------------------------                 -------------------------------------------------
-                              



    Mgr. Vladimír Soukop              Mgr. Věra Křivánková  

   

--------------------------------------------------                 ------------------------------------------------- 

 
      Ing. Jiří Doležel     Ing. Ivan Charvát 
        místostarosta       starosta města  

   

  
 


