
ZÁPIS 
z jednání 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného dne 
12.03.2008 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

Přítomni:  dle prezenční listiny  (13) členů  ZM  
    Příloha č. 1 
Omluveni:  p. Jaromír Seifert 
   Mgr. Bohuslav Sobotka 
  
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Vladimír Soukop 
   Ing. Jiří Matyáš 
Schváleno jednomyslně (13) 
  
Návrhová komise: Mgr. Věra Křivánková 
   Mgr. Petr Kostík 
   Mgr. Jiří Půček 
Schváleno jednomyslně (13)  

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

Program dnešního jednání: 
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 
2. Hlavní zprávy: 
2.1. Závěrečný účet Města 2007 
2.2. Závěrečný účet PO 2007 
3. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   
3.1. Úvěr  - Nádražní 
3.2. Regionální operační program – Zámek Slavkov u Brna – Austerlitz - přístupová 
komunikace a parkovací stání 
3.3. Regionální operační program – víceúčelové hřiště u ZŠ Tyršova 
3.4. Auto pro SDH 
3.5. Obytná zóna Zelnice 
4. Diskuse. 
5. Návrh na usnesení, závěr.         

Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 
Příloha č. 2  

 
2. Hlavní zprávy:  

2.1.   Závěrečný účet Města 2007 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu 
Města Slavkova u Brna za rok 2007“ bere její obsah na vědomí a schvaluje závěrečný účet 
města za rok 2007 bez výhrad.    
Schváleno jednomyslně (13)              Příloha č. 3                                                                       
   



2.2.   Závěrečný účet PO 2007 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna po projednání zprávy „Závěrečný účet příspěvkových 
organizací Města Slavkova u Brna za rok 2007“ bere její obsah na vědomí a schvaluje: 
1) kladné výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Slavkovem u 
Brna vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky z podnikatelské 
činnosti za rok 2007. Město Slavkov u Brna nepožaduje vrácení ušetřených prostředků z 
hlavní činnosti (kladných výsledků hospodaření PO) do rozpočtu zřizovatele.  Zřizovatel 
nepožaduje odvod kladných výsledků hospodaření z podnikatelské činností organizací do 
rozpočtu města. 
2) závěrečný účet hospodaření PO za rok 2007   
3) přidělení výsledku hospodaření DDM za rok 2007 ve výši 8.000,- Kč do fondu odměn a 
11.468,41 Kč do rezervního fondu organizace, 
4) přidělení výsledku hospodaření ZUŠ Františka France za rok 2007 v plné výši 97.212,62 
Kč do rezervního fondu organizace 
5) přidělit výsledku hospodaření ZŠ Komenského za rok 2007 v plné výši 239.182,49 Kč do 
rezervního fondu organizace, 
6) přidělení výsledku hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2007 ve výši 30.000,- Kč do fondu 
odměn a  144.893,29 Kč do rezervního fondu, 
7) přidělení výsledku hospodaření MŠ Zvídálek za rok 2007 ve výši 10.000,-Kč do fondu 
odměn a 72.909,46 Kč do rezervního fondu, 
8) přidělení výsledku hospodaření Zámek Slavkov - Austerlitz za rok 2007 ve výši  28.417,- 
Kč do rezervního fondu, 
9) přidělení výsledku hospodaření TSMS za rok 2007 v plné výši 451.434,46 Kč do 
rezervního fondu, 
Schváleno jednomyslně (13)              Příloha č. 4                                                                       

3.   Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   

3.1.   Úvěr  - Nádražní 
Ing. Jiří Matyáš oznámil důvody nehlasování k tomuto bodu.  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna po projednání této zprávy „Závazná nabídka úvěrů‘‘ 
bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje: 
1) Přijetí úvěru ve výši 1.650.000,- Kč ke krytí revitalizace bytového domu na sídlišti 
Nádražní č.p. 1155, č.p.1156 s pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR+odchylka s délkou 
splatnosti 7 let od podpisu úvěrové smlouvy. 
2) Uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. 
3) Pověření RM schválením úvěrové smlouvy.  
4) Pověření starosty města k podpisu úvěrové smlouvy.  
Schváleno 8 hlasů pro, 4 hlasy se zdržely (Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří Tesák, Mgr. 
Jaromír Pytela, Mgr. Petr Kostík)               Příloha č. 5    
       
3.2.   Regionální operační program – Zámek Slavkov u Brna – Austerlitz - přístupová 
komunikace a parkovací stání 
MUDr. Old řich Pospíšil – 17,40 – 17,43 hodin  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna: 



1) Souhlasí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, se zpracováním záměru „Zámek Slavkov u Brna – Austerlitz, přístupové 
komunikace a parkovací stání“ do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
oblast podpory 2.1. 
2) Ukládá radě města zajistit zdroje financování minimálně na dvě etapy projektu včetně 
vlastního podílu spolufinancování.   
Schváleno jednomyslně (13)              Příloha č. 6                    
3.3.   Regionální operační program – víceúčelové hřiště u ZŠ Tyršova  

Usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna: 
1) Souhlasí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, se zpracováním záměru projektu „Víceúčelové hřiště u ZŠ Tyršova“ do 
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod oblast podpory  3.2. 
2) Ukládá radě města zajistit zdroje financování minimálně na dvě etapy projektu včetně 
vlastního podílu spolufinancování.   
Schváleno jednomyslně (13)              Příloha č. 7    

 
3.4.   Auto pro SDH 
Mgr. Petr Kostík – 17,58 – 18,00 hodin  

Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí a  
schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na pořízení zásahového 
dopravního automobilu pro přepravu osob a výzbroje pro zásahovou jednotku SDH Slavkov u 
Brna.  
2) Zastupitelstvo města ve Slavkova u Brna ukládá Radě města předložit návrh na prodloužení 
termínu darovací smlouvy s HZS JMK. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jan Reichl)           Příloha č. 8    

 
3.5.   Obytná zóna Zelnice 
Mgr. Jiří Půček – 18,15 – 18,16 hodin 
Mgr. Vladimír Soukop – 18,23 – 18,25 hodin 
MUDr. Oldřich Pospíšil – 18,26 – 18,29 hodin  

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel uvedl zprávu. Poté členové ZM diskutovali o podaných 
nabídkách do výběrového řízení, typu zástavby (rodinné a bytové domy), řešení situování 
komunikací, umístění dětského hřiště aj.  

Usnesení: 
1) Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předložené kupní smlouvy na prodej pozemků 
parc.č. 354/1, 354/15, 357/9, 360/4, 360/5, 388/2, 389/1 a 389/2 v k.ú. Slavkov u Brna 
společnosti Kaláb – stavební firma, spol. s r.o., IČ 49436589 a předloženého dodatku k této 
kupní smlouvě. 
2) Zastupitelstvo města ukládá Radě města předložit do jednání ZM informaci, jak bude s 
přijatými prostředky z tohoto prodeje naloženo, nejpozději do 30.06.2008. 
Schváleno 8 hlasů pro, 5 hlasů proti (Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří Tesák, Mgr. Jaromír 
Pytela, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Matyáš)              Příloha č. 9       



        
                     
4. Diskuse:  

Starosta města Ing. Ivan Charvát přečetl děkovný dopis od starostky Města Bučovice Mgr. 
Šárky Šilerové jednotce HS Slavkova u Brna a SDH za pomoc při odstraňování následků 
vichřice Emmy.  

Mgr. Jaromír Pytela – mluvil jsem s občany na téma vyvěšování vlajky Evropské unie a 
obrací se na ředitele zámku s doporučením vyvěsit tuto v době turistické sezóny a dále i na 
radnici při státních svátcích. 
Starosta města Ing. Ivan Charvát – o tomto podnětu vím, již jsme to řešili. Běžně visí na 
radnici vlajka města a co se týče státních svátků, tak jednou byla vyvěšena vlajka česká a EU.  

Ing. Jiří Tesák – přednesl připomínku od dvou občanů – špatný stav cesty za kostelem –ptá se, 
zda by to mohlo být řešeno již v tomto roce např. recyklátem než dojde na trvalé řešení v 
rámci “ROP”. Další námět se týká dojíždějících občanů vlakem, kteří se na vlakové nádraží 
dopravují na kole – chybí zde stojan na kola.  

p. Radoslav Lánský – reagoval – na autobusovém nádraží u ZOO-koutku stojan na kola je a 
budeme sem ještě dva přidávat. Co se týká vlakového nádraží, zde nemůžeme zasahovat do 
majetku Českých drah bez jejich předchozího souhlasu.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát představil členům ZM velitele Městské policie pana Pavla 
Ehrenbergera, který nastoupil 14. ledna 2008.  

Ing. Jiří Tesák – zúčastnil se schůzky ohledně zavedení parkovacích automatů na placené 
parkování na Palackého náměstí od 1.dubna 2008. Žádá o zveřejnění této informace ve 
Slavkovském zpravodaji.  

Ředitel Zámku Slavkov - Austerlitz Ing. Aleš Šilhánek oznámil členům ZM, že ve středu 26. 
března proběhne oficiální zahájení sezóny na zámku, na které tímto všechny přítomné zve.  

Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 19,14 hodin  

Mgr. Petr Kostík – vzhledem k tomu, že RM má předložit návrh na využití finančních 
prostředků získaných z prodeje pozemků v lokalitě Zelnice, tak by chtěl seznámit členy ZM 
se svým návrhem, a to použít tyto finance na oddlužení města.  

Odchod:  MUDr. Oldřich Pospíšil – 19,15 hodin  

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval o personálních změnách na MěÚ.  

   

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

 
Slavkov u Brna  12.03.2008 



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                             Ing. Jiří Matyáš  

   

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

 
 


