
ZÁPIS
z     jednání XI. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného  

dne 15. 06. 2009 v 17.00 hodin v     zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

Přítomni:  dle prezenční listiny (14) členů  ZM Příloha č. 1

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jaromír Pytela, Mgr. Věra Křivánková

Schváleno jednomyslně (12)

Návrhová komise: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jan Reichl, Ing. Jiří Tesák

Schváleno jednomyslně:(12)

Pan  starosta  Ing.  Ivan  Charvát  přivítal  všechny  přítomné  na  jedenáctém 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 pro rok 2009
3.2. Rozbory hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2009
3.3. Rozbor hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí roku 2009

4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:    
4.1. Návrh smlouvy na zajištění technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Zlatá Hora pro 

výstavbu Občanského sdružení majitelů pozemků Pod Zlatou Horou – plnění usnesení 
z 9. mimořádného zasedání ZM konaného dne 18.05.2009

4.2. Aktuální informace PPO – II. etapa – zprávu obdržíte přímo na zasedání
4.3. Soubor RO č. 11-15/2009
4.4. Oprava klenby krčku, návrh RO č. 16
4.5. Rozvody NN a vody na nádvoří zámku, návrh RO č. 17
4.6. Příspěvky na mládež
4.7. Informace – Mateřská škola
4.8. Křesťanská výchova v MŠ
4.9. Žádost klubu SK Beachvolleyball Slavkov o.s. – rozšíření 3 kurtů
4.10. Účast na projektu Technologické centrum ORP pro datové schránky
4.11. Bytový dům Fügnerova 110, Slavkov u Brna – návrh na odprodej
4.12. Projednání žádostí o odprodej mostní konstrukce
4.13. Vyjádření  k žádosti  společnosti  ABA  Energy,  s.r.o.,  o  pronájem  a  následný   odkup 

pozemků a žádosti o souhlas s výstavbou solární elektrárny na získaných pozemcích
4.14. Prodloužení komunikace ulice Čelakovského
4.15. Záměr směny částí pozemků parc.č.3750/38 a 3750/37 v k.ú. Slavkov u Brna -p. Arnošt 

Urban
4.16. Záměr  směny  pozemků  parc.č.2650/43  a  2650/4  v  k.ú.  Slakov  u  Brna  -  p  Markéta 

Řeháková
4.17. Záměr prodeje částí pozemků parc.č.3750/69 a 3750/29 v k.ú. Slavkov u Brna – manž. 

Novotní
4.18. Prodej poz.parc.č.354/16 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna -  Kuda
4.19. Záměr prodeje pozemku parc.č.70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
4.20. Prodej pozemku parc.č.1643/26 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna - SFK Slavkov, s.r.o
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4.21. Výkup pozemků v lokalitě Sady Pod Oborou od pana Komárka 
4.22. Prodej části pozemku parc.č.623 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna  - FINREKA, s.r.o
4.23. Alternativa  využití  pozemků  v  lokalitě  Nádražní  -  náměty  doručené  na  základě 

zveřejněné výzvy – plnění usnesení X. ZM k bodu č. 4.23. ze dne 23.03.2009
4.24. Plnění usnesení X. ZM k bodu 4.20. ze dne 23.3.2009 - výkup pozemku parc.č.3063/4 v 

k.ú. Slavkov u Brna od manželů Pelikánových
4.25. Výkup  pozemků  parc.č.  2816/7,  2817/2,  2817/5  a  3047/267  v k.ú.  Slavkov  u  Brna 

(MUDr. Walter)
4.26. Slavkovský zpravodaj – úprava smlouvy

5. Interpelace členů ZM.
6. Odpovědi na interpelace členů ZM.
7. Diskuse.
8. Návrh na usnesení, závěr.

Starosta města Ing. Ivan Charvát navrhl dle návrhu Mgr. Vladimíra Soukopa rozšíření programu o bod 
4.27. Zápis o finančním výboru.

Schváleno jednomyslně (12)                                                                                                 Příloha č. 2

Ad 2) Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZM

Příchod: Mgr. Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík – 17:10 hod

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí a:
• považuje za splněné body:
4.21., 4.22. z VIII. řádného zasedání ZM konaného dne 15.09.2008
4.9.  ,  4.16.,  4.17.,  4.20.,  4.23.1.,  4.23.2.,  4.25.,  4.26.  z  X.  řádného zasedání ZM konaného dne 
23.03.2009
2.1.1, 2.1.2., 2.1.3., 2.3. z 9. mimořádné zasedání ZM konané dne 18.05.2009
• vypouští ze sledování:
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  
Schváleno 12 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Mgr.Petr Kostík, Ing. Jiří Matyáš)     Příloha č. 3

Starosta přivítal  Bc. Lubomíra Holíčka – zástupce vedoucího OO PČR ve Slavkově u Brna, který 
seznámil přítomné s činností obvodního oddělní PČR ve Slavkově u Brna za I. pololetí 2009.

Odchod: Ing. Ivan Charvát – 17:51 hod

Ad 3)  Hlavní zprávy:

3.1. Průběžné plnění programu rozvoje města pro rok 2009

Usnesení:
1.Zastupitelstvo města bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města 
ke konci měsíce května 2009 na vědomí.
2.Zastupitelstvo  města  schvaluje  doplnit  program  rozvoje  města  v  části  3  o  výběr  vhodné 
lokality pro zřízení skateparku a její zařazení do územního plánu.
Schváleno jednomyslně (13)     Příloha č. 4

2



Příchod: Ing. Ivan Charvát – 17:56 hod

4.1. Návrh  smlouvy  na  zajištění  technické  a  dopravní  infrastruktury v     lokalitě  Zlatá  Hora  pro   
výstavbu  Občanského  sdružení  majitelů  pozemků  Pod  Zlatou  Horou  –  plnění  usnesení  z     9.   
mimořádného zasedání ZM konaného dne 18.05.2009
Usnesení:
Zastupitelstvo  města  po  projednání  předložené  mezi  městem Slavkov  u  Brna a  Občanským 
sdružením majitelů pozemků Pod Zlatou Horou, Botanická 606/24, 602 00 Brno, IČ 227 198 81 
dává   souhlas k jejímu uzavření. zprávy a seznámení se s textem plánovací smlouvy.
Schváleno 12 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jiří Matyáš, p. Radoslav Lánský)      Příloha č. 5

Odchod: Mgr. Petr Kostík – 18:16 hod

Ad 3)  Hlavní zprávy – pokračování:

3.2. Rozbory hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2009  

Usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání  zprávy „Rozbory hospodaření  za 1.  čtvrtletí  roku 2009“ 
bere její obsah na vědomí a schvaluje rozbory hospodaření města za 1. čtvrtletí roku 2009.   
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Jaromír Seifert) Příloha  č.  6

  

Příchod Mgr. Petr Kostík – 18.16 hod

3.3. Rozbor hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí roku 2009

Usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo  materiál „Rozbor hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za 
1.čtvrtletí 2009“ a schvaluje jej v předloženém znění.
Schváleno jednomyslně (14)     Příloha č. 7

Odchod: Mgr. Jiří Půček – 18:28
Příchod: Mgr. Jiří Půček – 18:32

4.2. Aktuální informace PPO – II. etapa 

Usnesení:
Zastupitelstvo  města výše uvedenou zprávu bere na vědomí a :

1. ukládá radě města vznést dotaz k hejtmanovi Jihomoravského kraje  v dané věci s cílem 
získat informaci zda bude či nebude pozemek p.č.352/6 – vodní plocha v k.ů. Slavkov u 
Brna převeden do vlastnictví Města Slavkov u Brna,

2. pokud nebude do 30.6.2009 znám výsledek jednání mezi Městem Slavkov u Brna a JMK, 
zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit dokončení PD na danou akci bez prací na 
části stavby na pozemku p.č. 352/6 v k.ú. Slavkov u Brna,

3. ukládá radě města požádat  JMK o přiznání mimořádné dotace na čištění  části  toku  
Prostředníček na pozemku 352/6 – vodní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.

Schváleno jednomyslně (14)     Příloha č. 8
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4.3. Soubor RO č. 11-15/2009

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

1) následující úpravy rozpočtu:  

RO č. 11 – účelové příspěvky na mládež 
Výdaje: 
• snížení položky č. 28 – příspěvky na činnost mládeže ve výši  45.000 Kč 
• zařazení nové položky – ZŠ Komenského – Sportovní gymnastika  ve výši 11.000 Kč
• zařazení nové položky – ZŠ Komenského – Glitter Stars ve výši 15.000 Kč
• zařazení nové položky – DDM – Šachový klub ve výši 4.000 Kč
• zařazení nové položky – DDM – Basketbal ve výši 9.000 Kč
• zařazení nové položky – DDM – Stolní tenis ve výši 6.000 Kč    

RO č. 12  -  účelový příspěvek  pro TSMS na provoz stadionu
Výdaje:
- snížení položky č. 118 – stadion - provoz ve výši 130.000 Kč
- zařazení položky – TSMS – provoz stadionu ve výši 130.000 Kč  

RO č. 13  -  spojovací krček na zámku
Příjmy:
- zařazení nové položky – dotace JMK – spojovací krček  zámku ve výši 40.000 Kč

Výdaje:

- zařazení nové položky – spojovací krček zámku ve výši 40.000 Kč

   
RO č. 14 – daň z příjmů za obec
Příjmy:
- zvýšení položky č. 5 – daň z příjmů právnických osob – Zelnice ve výši 5.157.000 Kč
- zvýšení položky č. 6 - daň z příjmů právnických osob ve výši 854.000 Kč 
Výdaje:
- snížení položky č. 54 – Převod HV VHČ ve výši 5.157.000 Kč
- zvýšení položky – rezerva ve výši 854.000 Kč

RO č. 15  -  střecha radnice – II. etapa
Příjmy:
- zařazení nové položky – dotace z programu MPZ– střecha radnice ve výši 590.000 Kč

Výdaje:

- zařazení nové položky – obnova krovů a střechy radnice – II. etapa ve výši 590.000 Kč

2)  přijetí  dotace  z  rozpočtu  JMK  ve  výši  40.000  Kč  na  projekt:  Statické  zajištění  klenby 
spojovacího  krčku  předzámčí  zámku  Slavkov  u  Brna,  za  podmínek  návrhu  smlouvy  o 
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  

3) přijetí dotace z Programu městské památkové zóny Ministerstva kultury na obnovu krovů a 
střechy radnice – II. etapy ve výši 590.000 Kč.
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jan Reichl)        Příloha č. 9

Odchod: MUDr. Oldřich Pospíšil – 18:36 hod.
Příchod: MUDr. Oldřich Pospíšil – 18:39 hod.
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4.4. Oprava klenby krčku, návrh RO č. 16

Odchod: Ing. Jiří Matyáš – 18:48 hod

Usnesení:
Zastupitelstvo  města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje:
1) financování opravy klenby krčku ve výši 460.000 Kč z fondu Zelnic
2) následující úpravu rozpočtu města Slavkova u Brna:

RO č. 16 – oprava klenby krčku

Příjmy:
- zařazení nové položky – čerpání z fondu Zelnic ve výši 460.000 Kč
Výdaje:
- zařazení nové položky – oprava klenby krčku ve výši 460.000 Kč
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Mgr. Věra Křivánková, p. Jaromír Seifert,Ing. Jiří Tesák)

Příloha č. 10
Příchod: Ing. Jiří Matyáš – 18:51 hod.

4.5.      Rozvody NN a vody na nádvoří zámku, návrh RO č. 17

Usnesení:
Zastupitelstvo  města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje: 
1) financování rozvodů NN a vody na nádvoří zámku ve výši 550.000 Kč z fondu Zelnic
2) následující úpravu rozpočtu města Slavkova u Brna

RO č. 17 – rozvody NN a vody na nádvoří zámku
Příjmy:
- zařazení nové položky – čerpání z fondu Zelnic ve výši 550.000 Kč
Výdaje:
- zařazení nové položky – rozvody NN a vody na nádvoří zámku ve výši 550.000 Kč
Scvháleno 10 hlasů pro, zdržely se 4 hlasy (Mgr. Věra Křivánková,p. Jaromír Seifert,Ing. Jiří Tesák,
Ing. Jiří Matyáš)

Příloha č. 11

4.6.      Příspěvky na mládež

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  bere  na  vědomí  informaci  o  poskytnutých  příspěvcích  pro  organizace 
pracující s mládeží.
Schváleno jednomyslně (14) Příloha č. 12

4.7.     Informace – Mateřská škola  

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere  tuto zprávu na vědomí.
Schváleno jednomyslně (14) Příloha č. 13
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4.8.    Křesťanská výchova v     MŠ   

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere  zprávu o zřízení  třídy s křesťanskými prvky na MŠ Zvídalek na 
vědomí.
Schváleno jednomyslně (14) Příloha č. 14

Odchod: Mgr. Vladimír Soukop – 19:08 hod.

4.9.     Žádost klubu SK Beachvolleyball Slavkov o.s. – rozšíření 3 kurtů

Příchod: Mgr. Vladimír Soukop – 19:10 hod.

Pan Radoslav Lánský  - upozorňuje na rizika této investice.

Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje projekt “Rozšíření beachvolejbalových kurtů“ na základě 

projektové dokumentace Ing. Arch. Milana Beránka, IČ:11479469  ze dne 10.3.2009 za 
předpokladu:
a) v  roce 2009 nebude finanční spoluúčast města
b) realizace díla neohrozí letní provoz koupaliště

2. Případnou finanční spoluúčast projedná ZM v prosinci 2009 při projednávání rozpočtu 
města na rok 2010.

3. Kontrolou prováděných prací bude pověřen RM technický dozor.
Schváleno 9 hlasů pro, zdržely se 4 hlasy  (Mgr. Věra Křivánková,p. Jaromír Seifert,Ing. Jiří Tesák, 
MUDr. Oldřich Pospíšil), proti 1 hlas (p. Radoslav Lánský) Příloha č. 15

4.10. Účast na projektu Technologické centrum ORP pro datové schránky

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje zapojení města do projektu EU na vybudování technologického 
centra pro provoz datových schránek a schvaluje zapracování finanční částku spoluúčasti na 
projektu ve výši do 800.000,-Kč do rozpočtu města na rok 2010.
Schváleno jednomyslně (14) Příloha č. 16

4.11. Bytový dům Fügnerova 110, Slavkov u Brna – návrh na odprodej

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo města odkládá záměr prodeje podílu města – 5/24 na nemovitostech města 

-  budova ul. Fügnerova č.p.110  na poz. p.č. 937.
2. ZM ukládá RM předložit budoucí náklady spojené s opravou této nemovitosti.
3. ZM ukládá RM vyčíslit hodnotu 5/24 podílu na dané nemovitosti.

Schváleno jednomyslně (14) Příloha č. 17

4.12. Projednání žádostí o odprodej mostní konstrukce

Usnesení:
Zastupitelstvo města: 

1 Souhlasí   s  odprodejem mostní  konstrukce  umístěné v lokalitě Zelnice ve Slavkově u 
Brna.
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2 Souhlasí s odprodejem mostní konstrukce Ing. Tomáši Maláčovi, Výkup barevných kovů 
a železa, Slovanská 340, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 61731404 za cenu aktuální v době 
podpisu kupní smlouvy nejméně však 1.500 Kč za tunu. Kupující si konstrukci odveze a 
rozebere na vlastní náklady nejpozději do jednoho měsíce od uzavření kupní smlouvy.

Schváleno 9 hlasů pro, zdrželo se 5 hlasů (p.Radoslav Lánský,Ing. Jiří Matyáš,Mgr. Petr Kostík,  p. 
Jaromír Seifert,Ing. Jiří Tesák)      Příloha č. 18

4.13. Vyjádření k     žádosti společnosti ABA Energy, s.r.o., o pronájem a následný      odkup pozemků a   
žádosti o souhlas s výstavbou solární elektrárny na získaných pozemcích

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  nesouhlasí  se  zveřejněním  záměru  prodeje  pozemků  parc.č. 3039/1, 
3039/11, 3039/29, 3039/35, 3039/36, 3039/45, 3039/59, 3039/65, 3039/66 a 3039/67 v k.ú. Slavkov u 
Brna. 
Schváleno jednomyslně (14) Příloha č. 19

4.14. Prodloužení komunikace ulice Čelakovského

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  nesouhlasí  se  záměrem  směny  komunikace  v  prodloužení  ulice 
Čelakovského za pozemek z majetku města.
Schváleno 12 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (p.Jaromír Seifert,Ing. Jiří Tesák) Příloha č. 20

4.15. Záměr směny částí pozemků parc.č.3750/38 a 3750/37 v k.ú. Slavkov u Brna -p. Arnošt Urban

Usnesení:
Zastupitelstvo města dává souhlas ke zveřejnění záměru směny částí pozemků parc.č. 3750/37 
orná půda  a 3750/38 orná půda  v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Jiří Půček) Příloha č. 21

4.16. Záměr směny pozemků parc.č.2650/43 a 2650/4 v k.ú. Slakov u Brna - p Markéta Řeháková

Usnesení:
Zastupitelstvo   města  dává  souhlas  ke  zveřejnění  záměru  směny  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 
z vlastnictví města.
Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Vladimír Soukop) Příloha č. 22

4.17. Záměr  prodeje  částí  pozemků  parc.č.3750/69  a  3750/29  v  k.ú.  Slavkov u  Brna  –  manž.  
Novotní

Usnesení:
Zastupitelstvo města nesouhlasí se  zveřejněním záměru prodeje částí pozemků parc. č. 3750/69 
a 3750/29 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.
Schváleno 12 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Jaromír Seifert,Ing. Jiří Tesák) Příloha č. 23
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4.18. Prodej poz.parc.č.354/16 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna -      Kuda  

Usnesení:
Zastupitelstvo města dává souhlas k prodeji pozemku parc. č. 354/16 orná půda o výměře 60 m2 

v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví pana Františka Kudy, Špitálská 765, 
Slavkov u Brna. Kupní cenu ve výši 18.000,-Kč  a náklady spojené s prodejem (správní poplatek 
500,-Kč za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
Schváleno jednomyslně (14) Příloha č. 24

4.19. Záměr prodeje pozemku parc.č.70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna

Odchod: PaedDr. Miroslav Charvát – 21:02

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  nesouhlasí  se  zveřejněním  záměru  prodeje  pozemku  parc.č.70  v  k.ú. 
Slavkov u Brna
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 25

4.20. Prodej pozemku parc.č.1643/26 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna - SFK Slavkov, s.r.o

Usnesení:
Zastupitelstvo města dává souhlas k prodeji pozemku parc. č. 1643/26 orná půda o výměře 45 m2 

v k.  ú.  Slavkov  u  Brna  z  vlastnictví  města  do  vlastnictví  společnosti  SFK  Slavkov,  s.r.o., 
IČ:25589971,   se sídlem Zlatá Hora 1414,  Slavkov u Brna. Kupní cenu ve výši 13.500,-Kč a 
správní  poplatek 500,-Kč za podání  návrhu na vklad uhradí  kupující  před podpisem kupní 
smlouvy.

Scvháleno 12 hlasů pro, 1 hlas proti (   p. Jaromír Seifert)  Příloha č. 26

Příchod: PaedDr. Miroslav Charvát – 21:04

4.21. Výkup pozemků v lokalitě Sady Pod Oborou od pana Komárka 

Usnesení:
Zastupitelstvo města nesouhlasí s výkupem částí pozemků pod retenční nádrží parc. č. 3190/1 
ostatní plocha a 3190/2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna za kupní cenu 400,-Kč/m2  a pruhu 
pozemků  pro  budoucí  komunikaci  v šíři  1,5  m  při  západní  hranici  z parc.č.  3189/21  a 
v sousedství parcel č.3189/4 a 3189/3 v šíři 2,5 m  za kupní cenu 600,-Kč/m2 z vlastnictví p.Pavla 
Komárka, Glinkova 297/2, Brno-Kohoutovice.
Schváleno jednomyslně (14) Příloha č. 27

4.22.  Prodej části pozemku parc.č.623 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna      - FINREKA, s.r.o  

Usnesení:
Zastupitelstvo města  souhlasí  s prodejem  části pozemku parc.č. 623 o výměře cca 13 m2  v k. ú. 
Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví společnosti FINREKA, s.r.o., sídlem Bučovická 
141, Slavkov u Brna, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě  za kupní cenu ve výši  1.000,-
Kč/m2. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po zaměření stavby a vypracování geometrického 
plánu, kterým bude prodávaná část oddělena. Zálohu na kupní cenu ve výši 13.000,-Kč uhradí 
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kupující při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 
Schváleno jednomyslně (14) Příloha č. 28

4.23. Alternativa využití  pozemků v lokalitě Nádražní - náměty doručené na základě zveřejněné 
výzvy – plnění usnesení X. ZM k     bodu č. 4.23. ze dne 23.03.2009  

Usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu zařadit pozemky parc.č. 2863/1, parc. č. 2865/1 a 
parc. č. 2867 zahrada, všechny  v k .ú. Slavkov u Brna, do zadání nového územního plánu města 
Slavkov u Brna  jako plochy pro veřejnou zeleň s možností výstavby dětského hřiště.
Schváleno jednomyslně (14) Příloha č. 29

4.24. Plnění usnesení X. ZM k     bodu 4.20. ze dne 23.3.2009 - výkup pozemku parc.č.3063/4 v k.ú.   
Slavkov u Brna od manželů Pelikánových

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  dává  souhlas  ke  koupi  pozemku  parc.č.3063/4  ostatní  plocha,  ostatní 
komunikace o výměře 579 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví manželů Miroslava a Milady 
Pelikánových, trvalý pobyt Zámecká 1408, Slavkov u Brna do vlastnictví města Slavkov u Brna. 
Kupní cena ve výši  stanovené znaleckým posudkem, tj. 41.290,-Kč,  bude uhrazena do 15ti dnů 
od  doručení  kupní  smlouvy  s vyznačením  vkladu  práva  do  KN.  Znalecký  posudek  uhradí 
manželé Pelikánovi, ostatní náklady spojené s výkupem uhradí město.
Schváleno 11 pro, zdržely se 2 hlasy (  Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Jaromír Pytela), proti 1 hlas (Mgr.Petr   
Kostík)  Příloha č. 30

4.25. Výkup pozemků parc.č. 2816/7, 2817/2, 2817/5 a 3047/267 v     k.ú. Slavkov u Brna (MUDr.    
Walter)

Usnesení:
Zastupitelstvo  města   nesouhlasí  s  uzavřením  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  o  koupi 
pozemků parc. č.  2817/5 ostatní plocha o výměře  1.266 m2  ;  parc. č.2817/2 ostatní plocha o 
výměře 6 m2;  parc. č. 2816/7  ostatní plocha o výměře 193 m2  a parc. č. 3047/267 orná půda  o 
výměře 829 m2 z vlastnictví MUDr. Jaroslava Waltera, trvalý pobyt Nádražní 1053, Slavkov u 
Brna do vlastnictví města. 
Schváleno jednomyslně (14) Příloha č.31 

4.26. Slavkovský zpravodaj – úprava smlouvy

Usnesení:
Zastupitelstvo  města   neschvaluje  rozšíření  placené  inzerce  ve  Slavkovském  zpravodaji  o 
prezentaci politických stran a hnutí.
Schváleno 13 hlasů pro, 1 hlas proti (p. Radoslav Lánský) Příloha č. 32

4.27 Zápis z jednání Finančního výboru č. 2/09

Usnesení:
1) Zastupitelstvo města ukládá Radě města předložit finančnímu výboru návrh úspory z 

příspěvku PO ve výši 7% do 30.6.2009
2) Zastupitelstvo  města  ukládá  řediteli  TSMS  předkládat  FV  rozbory  provozu 
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kompostárny od 2. pololetí roku 2009 každý měsíc.
Schváleno 13 hlasů  pro, zdržel se 1 hlas (Mgr.Jiří Půček) Příloha č. 33

Diskuse:

Mgr. Petr Kostík -  upozornil na doporučení Valné Hromady Sokola ve Slavkově u Brna, aby byl brán 
ohled na lepší navazování hodin pro sportovce oddílu stolního tenisu.

Mgr. František Meitner – představil činnost oddílu stolního tenisu ve Slavkově u Brna a požádal město 
o pomoc – o finanční podporu města např. s úhradou nájemného.

Mgr. Vladimír Soukop – upřesnil, že prioritu má DDM, potom sportovní organizace a nakonec ostatní 
organizace.

Mgr. Petr Kostík – pozval přítomné na II. Koncert Concentus Moraviae.

Starosta města Ing. Ivan Charvát poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva města ve 
21:12 hodin.

Slavkov u Brna  24. 06. 2009
Zapsala: Miroslava Gehrová

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

  

                                                     

--------------------------------------------------                 -------------------------------------------------- 
 Mgr. Jaromír Pytela Mgr. Věra Křivánková

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