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ZÁPIS 

z jednání I. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného dne 22.12. 2010 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 Matyáš, Mgr. Vladimír Soukop 

    

Schváleno jednomyslně (15) 

 

Návrhová komise: Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jan Reichl, Mgr. Petr Kostík 

     

Schváleno 14 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Věra Křivánková) 

 

Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na prvním 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. Návrh rozpočtu města pro rok 2011 

3.2. Návrh plánu vedlejší hodpodářské činnosti pro rok 2011 

3.3. Rozbory hospodaření Města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí 2010 

3.4. Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za III. čtvrtletí 2010 

3.5. Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2010 

3.6. Rozbor hospodaření vedlejší hospodářské činnosti  za III. čtvrtletí 2010  

4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   

4.1. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 50-61 

4.2. Změna účelu položky č. 25 

4.3. Dodatek č.1 k plánovací smlouvě za zajištění veřejné technické a dopravní infrastruktury 

v ul. Sadová pro výstavbu rodinných domů a Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní 

smlouvě na pozemek parc.č.1196/3 v  k.ú. Slavkov u Brna 

4.4. Návrh smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury k obytnému souboru v 

lokalitě Pod Oborou ve Slavkove u Brna 

4.5. Prodej domu Slovákova čp. 441 

4.6. Nabídka odkupu pozemků z vlastnictví města, které užívá společnost Rostěnice, a.s.  

4.7. Smlouva o bezúplatném převodu 10 pozemků v sídlišti Zlatá Hora - východ, k.ú. Slavkov 

u Brna od ČR - ÚZSVM do vlastnictví města 

4.8. Směna části pozemku parc.č. 2521/2 v k.ú. Slavkov u Brna, ul. U Mlýna - Destila, s.r.o.  

4.9. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc.č.1780/1 v lokalitě Zlatá Hora, k.ú. 

Slavkov u Brna od ČR - ÚZSVM do vlastnictví města 

4.10. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc.č.1552/2 v ul. Tyršova, k.ú. Slavkov u 

Brna od ČR - ÚZSVM do vlastnictví města 

4.11. Změna usnesení XVI.ZM ze dne 13.09.2010 k bodu č.4.12 - výkup pozemků o výměře 

cca 100 m2 v lokalitě Zlatá Hora od manželů Koubkových 

4.12. Výkup části pozemku parc.č.3750/67 a pozemku parc.č.3750/71 o celkové výměře 55 m2 

v k.ú. Slavkov u Brna v lokalitě Zlatá Hora od pana Petera Hermanna Haubse, Německo 

4.13. Prodej části pozemku parc.č.1479 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 120 m2 v 

k.ú. Slavkov u Brna - p.Martin Jandl 

4.14. Nádražní 1153-4 - přepočet podílů k pozemkům - převod vlastníkům bytových jednotek 

4.15. Prodej pozemku parc.č.2910/2 v k.ú. Slavkov u Brna, lok. U Vily - Monika Tomanová 

4.16. Návrh OZV – Požární řád 

4.17. Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jejich členů  
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4.18. Delegování nových členů - Ždánický les a Politaví 

4.19. Delegování nových členů - SOM JMK 

4.20. Delegování nových členů - Mohyla míru - Austerlitz, o.p.s. 

4.21. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev 

5. Interpelace členů ZM. 

6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 

7. Diskuse. 

8. Návrh na usnesení, závěr.  

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát navrhl rozšíření programu o body:  

4.22. RESPONO, a.s. – valná hromada, návrh zástupců města 

4.23. Soutěž Jihomoravského kraje v třídění odpadů "My třídíme nejlépe" 

 

Schváleno jednomyslně (15)                                                                                                 Příloha č. 2 

 

 

Ad 2)  Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZM 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí a: 

 považuje za splněné body: 

4.22. z VII. zasedání ZM dne 21.6.2004 

4.17. z X. zasedání ZM dne 21.3.2005 

4.10.2. z XII. zasedání ZM dne 14.9.2009 

4.12. z XIII. zasedání ZM dne 14.12.2009 

3.4., 3.18.1. z 12. zasedání MZM dne 3.5.2010 

4.1.2., 4.3.1., 4.5.1., 4.6., 4.9., 4.12., 4.18.1. z XV. zasedání ZM dne 14.6.2010 

3.2., 3.3., 3.5.1., 3.10.1. z 13. zasedání MZM dne 29.7.2010 

2.2.1., 2.5., 2.7., 2.8.1., 2.10. ze 14. zasedání MZM dne 30.9.2010   

4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.10., 4.11., 4.14. z XVI. ZM dne 13.9.2010  

 vypouští ze sledování: 

4.11. z XV. zasedání ZM dne 14.6.2010 

 bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 

Schváleno jednomyslně (15)            Příloha č. 3 

 

 

Ad 3)   Hlavní zprávy: 

 

 

3.1. Návrh rozpočtu města pro rok 2011 

 

Mgr. Petr Kostík - v návrhu rozpočtu chybí částka na vypracování projektové dokumentace na poldr 

nad sídlištěm Zlatá Hora. Byl bych nerad, aby Zlatá Hora byla zaplavena ne patnácti centimetry, ale 

půl metrem vody. 

 

Ing. Jiří Matyáš se vyjádřil k charakteru rozpočtu 2011 z pohledu na jeho vnitřní strukturu a v 

souvislostech časové řady finančních výsledků města za poslední roky. 
 
Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje rozpočet města Slavkova u Brna 

pro rok 2011 v předloženém znění. 

Schváleno 8 hlasů pro, 7 hlasů se zdrželo (p. Michal Boudný, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík, Bc. 

Zdeněk Pavlík, MUDr. Petr Kozmon, Mgr. Věra Křivánková, Mgr. Jaromír Pytela)  Příloha č. 4 

 



 

3 

3.2. Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2011 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje plán vedlejší hospodářské činnosti 

města Slavkova u Brna pro rok 2011 v předloženém znění. 

Schváleno jednomyslně (15)          Příloha č.5 

 

 

3.3. Rozbory hospodaření Města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí 2010 

 

Usnesení: 

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

hospodaření Města Slavkova u Brna za III. čtvrtletí 2010. 

Schváleno jednomyslně (15)         Příloha č. 6 

 

 

3.4. Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za III. čtvrtletí 2010 

 

Mgr. Petr Kostík požádal ředitele zámku o zpracování zprávy ohledně příjmů ze vstupného na příští 

zasedání. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání této zprávy bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje rozbory 

hospodaření TSMS a ZS-A za III. čtvrtletí 2010. 

Schváleno jednomyslně (15)         Příloha č. 7 

 

 

3.5. Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2010 

 

Usnesení: 

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

hospodaření školských příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2010. 

Schváleno 14 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Bc. Zdeněk Pavlík)    Příloha č. 8 

 

 

3.6. Rozbor hospodaření vedlejší hospodářské činnosti  za III. čtvrtletí 2010  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje „Rozbor hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za III. 

čtvrtletí roku 2010“. 

Schváleno jednomyslně (15)            Příloha č. 9 

 

 

4.1. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 50-61 

 

Mgr. Petr Kostík požádal, zda mohou zastupitelé příště dostat materiál k dotaci z OPLZZ. 

 

Usnesení: 

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

 

1) přijetí dotací Sociálně-právní ochrana dětí ve výši 260.592 Kč, Volby do obecního 

zastupitelstva ve výši 127.500 Kč a Sčítání lidu ve výši 21.033 Kč a Zabezpečení akceschopnosti 

JSDH ve výši 31.156 Kč a Mimořádné výdaje JSDH ve výši 42.000 Kč 
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2) soubor rozpočtových opatření 

 

RO č. 50 – Lesní hospodář 

Příjmy: 

- zařazení nové položky – Dotace JMK – Lesní hospodář     69.300 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Lesní hospodář     69.300 Kč 

 

RO č. 51 – Sociálně-právní ochrana dětí  

Příjmy: 

 - navýšení položky – Dotace – sociálně-právní ochrana dětí    260.600 Kč 

Výdaje: 

 - navýšení položky – Městský úřad – orj. 11       260.600 Kč 

 

RO č. 52 – Letní dětský tábor 

Příjmy: 

 - zařazení nové položky – Dotace – Letní tábor     25.000 Kč 

Výdaje: 

 - navýšení položky č. 77 – Letní tábor                          25.000 Kč 

 

RO č. 53 – Příspěvek SK Beachvolleyball 

Příjmy: 

 - navýšení položky – Pokuty     12.000 Kč 

Výdaje: 

 - navýšení položky – RO č. 19 – Příspěvek SK Beachvolleyball   12.000 Kč 

 

RO č. 54 – Volby do obecního zastupitelstva 

Příjmy: 

 - zařazení nové položky – Dotace – volby do obecního zastupitelstva   127.500 Kč 

Výdaje: 

 - zařazení nové položky – Volby do obecního zastupitelstva      127.500 Kč 

 

RO č. 55 – Sčítání lidu 

Příjmy: 

 - zařazení nové položky – Dotace – sčítání lidu  21.000 Kč 

Výdaje: 

 - zařazení nové položky – Sčítání lidu  21.000 Kč 

 

RO č. 56 – Příspěvek na péči 

Příjmy: 

 - navýšení položky č. 33 – Dotace ze SR příspěvek na péči  1.240.000 Kč 

Výdaje: 

 - navýšení položky č. 76 – Příspěvek na péči  1.240.000 Kč 

 

RO č. 57 – Dávky v hmotné nouzi 

Příjmy: 

 - snížení položky č. 32 – Dotace ze SR dávky v hmotné nouzi  700.000 Kč 

Výdaje: 

 - snížení položky č. 75 – Dávky v hmotné nouzi  700.000 Kč 

 

RO č. 58 – Dotace OPLZZ 

Příjmy: 

 - zařazení nové položky – Dotace OPLZZ  341.000 Kč 
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Výdaje: 

 - navýšení položky – RO č. 25 – Dotace OPLZZ   341.000 Kč 

 

RO č. 59 – Regiontour 2011 

Příjmy: 

 - zvýšení položky - Pokuty  40.000 Kč 

Výdaje: 

 - zařazení nové položky – Účelový příspěvek ZS-A – Regiontour 2011  40.000 Kč 

 

RO č. 60 – Dotace – zabezpečení akceschopnosti JSDH 

Příjmy: 

- zařazení nové položky – Dotace – zabezpečení akceschopnosti JSDH  31.000 Kč 

Výdaje: 

- navýšení položky č. 34 – Sbor dobrovolných hasičů – provoz    31.000 Kč 

 

RO č. 61 – Dotace – mimořádné výdaje JSDH 

Příjmy: 

- zařazení nové položky – Dotace – mimořádné výdaje JSDH   42.000 Kč 

Výdaje: 

- navýšení položky č. 34 – Sbor dobrovolných hasičů – provoz    42.000 Kč 

Schváleno jednomyslně (15)  Příloha č. 10

      

  

  

4.2. Změna účelu položky č. 25 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje změnu účelu 

finančních prostředků položky č. 25 na Účelový příspěvek TSMS – bezpečnostní prořez stromů. 

Schváleno jednomyslně (15)          Příloha č. 11 

 

 

4.3. Dodatek č.1 k plánovací smlouvě za zajištění veřejné technické a dopravní infrastruktury v ul. 

 Sadová pro výstavbu rodinných domů a Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na 

 pozemek parc.č.1196/3 v  k.ú. Slavkov u Brna 

 

Odchod: Ing. Ivan Charvát – 18:37 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1. Dává souhlas k uzavření dodatku č.1 k plánovací smlouvě ze dne 04.09.2010 mezi městem 

Slavkov u Brna a Ing. Jiřím Karkoškou, Smetanova 980, Slavkov u Brna  a Ing. arch. Davidem 

Kudlou, Čelakovského 596, Slavkov u Brna  v předloženém znění. 

2. Dává  souhlas  k  uzavření  dodatku   č. 1  ke   o budoucí kupní smlouvě  ze dne 11.02.2010 s 

Ing.Jiřím Karkoškou, Smetanova 980, Slavkov u Brna v předloženém znění. 

Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Michal Boudný)    Příloha č. 12 

 

 

4.4. Návrh smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury k obytnému souboru v 

 lokalitě Pod Oborou ve Slavkove u Brna 

 

Příchod: Ing. Ivan Charvát – 18:42 hod 

 

Usnesení: 
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Zastupitelstvo města po projednání zprávy a seznámení s textem smlouvy o spolupráci a 

budoucích převodech infrastruktury mezi městem Slavkov u Brna a společností Natmal Real, 

s.r.o. se sídlem Nováčkova 18, Brno, IČ 277 48 383, dává souhlas k jejímu uzavření.   

Schváleno 10 hlasů pro, zdrželo se 5 hlasů (Ing. Jan Reichl, MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. Hynek 

Charvat, p. Radoslav Lánský, Ing. Jiří Matyáš)     Příloha č. 13 

 

      

4.5.      Prodej domu Slovákova čp. 441  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy č.p. 441 včetně pozemku p.č. 486 o celkové 

výměře 134 m
2
, k.ú. Slavkov u Brna, z vlastnictví města Slavkov u Brna, panu Miroslavu 

Soukopovi, Synkova 10, 628 00 Brno-Líšeň, za nabídkovou cenu 375.100 Kč a uzavřít s ním 

kupní smlouvu. 

Schváleno 9 hlasů pro, zdrželo se 6 hlasů (Ing. Hynek Charvat, Mgr. Jaromír Pytela, Bc. Zdeněk 

Pavlík, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík, p. Michal Boudný) 

     Příloha č. 14 

 

4.6.      Nabídka odkupu pozemků z vlastnictví města, které užívá společnost Rostěnice, a.s. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města nesouhlasí se  zveřejněním záměru  prodeje pozemků z vlastnictví města v 

k.ú. Slavkov u Brna, které užívá společnost Rostěnice, a.s. na základě nájemní smlouvy. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 15 

 

 

4.7.   Smlouva o bezúplatném převodu 10 pozemků v sídlišti Zlatá Hora - východ, k.ú. Slavkov u Brna 

 od ČR - ÚZSVM do vlastnictví města 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 

UZSVM/BVY/3012/2010-BVYM, týkající se nabytí pozemků parc. č. 1780/5; 1780/6; 1780/10; 

1780/11; 1780/12; 1780/55; 1780/57; 1780/59; 1780/63 a 1780/69,  vše  ostatní plocha – zeleň  v k. 

ú. Slavkov u Brna  od ČR-ÚZSVM  do vlastnictví města v předloženém znění. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 16 

 

 

4.8.   Směna části pozemku parc.č. 2521/2 v k.ú. Slavkov u Brna, ul. U Mlýna - Destila, s.r.o. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 2521/2 ostatní plocha v k. ú. 

Slavkov u Brna o výměře 265 m2 z vlastnictví města za pozemek parc. č. 2521/3 ostatní plocha v 

k. ú. Slavkov u Brna o výměře 265 m2 z vlastnictví společnosti Destila, s.r.o., Kaštanová 435/127, 

Brno-Tuřany, Brněnské Ivanovice, 685 96. Náklady spojené se směnou (geometrický plán na 

oddělení směňované části parc. č. 2521/1 a správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) 

uhradí Destila , s.r.o. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 17 

 

 

4.9.     Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc.č.1780/1 v lokalitě Zlatá Hora, k.ú. Slavkov u 

 Brna od ČR - ÚZSVM do vlastnictví města 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 
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UZSVM/BVY/3100/2010-BVYM, týkající se nabytí pozemku parc. č. 1780/1 ostatní plocha o 

výměře 402 m2  v k. ú. Slavkov u Brna  do vlastnictví města v předloženém znění. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 18 

 

 

4.10. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc.č.1552/2 v ul. Tyršova, k.ú. Slavkov u Brna 

 od ČR - ÚZSVM do vlastnictví města 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 

UZSVM/BVY/2081/2010-BVYM, týkající se nabytí pozemku parc. č. 1552/2 ostatní plocha o 

výměře 1101 m2  v k. ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města  v předloženém znění. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 19 

 

 

4.11. Změna usnesení XVI.ZM ze dne 13.09.2010 k bodu č.4.12 - výkup pozemků o výměře cca 

 100 m2 v lokalitě Zlatá Hora od manželů Koubkových 

 

Usnesení:  

Zastupitelstvo města trvá na svém usnesení XVI.ZM ze dne 13.09.2010 k bodu č. 4.12.  

Schváleno 10 hlasů pro, zdrželo se 5 hlasů (Ing. Jan Reichl, Ing. Hynek Charvat, p. Michal Boudný, 

Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Matyáš)       Příloha č. 20 

 

 

4.12. Výkup části pozemku parc.č.3750/67 a pozemku parc.č.3750/71 o celkové výměře 55 m2 v 

 k.ú. Slavkov u Brna v lokalitě Zlatá Hora od pana Petera Hermanna Haubse, Německo 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města  souhlasí  s výkupem  pozemku parc.č. 3750/89 orná půda o výměře 51 m2 

a pozemku parc.č.3750/71  orná půda o výměře 4 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví 

pana Petera Hermanna Haubse, trvalý pobyt Salierstrasse 3, Andernach, Německo 

(zastoupeného na základě plné moci Dr. Zorou Trňáčkovou, bytem Jiráskova 837, Slavkov u 

Brna) do vlastnictví města. Kupní cena ve výši 16.500,-Kč bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 

doručení  smlouvy s doložkou o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Náklady 

spojené s převodem (geometrický plán, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) 

uhradí město. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 21 

 

 

4.13. Prodej části pozemku parc.č.1479 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 120 m2 v k.ú. 

 Slavkov u Brna - p.Martin Jandl 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 1479 ostatní plocha, 

neplodná půda o výměře cca 120 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví p. 

Martina Jandla, trvalý pobyt Slovanská 1303, Slavkov u Brna.  Kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2 a  

náklady spojené s prodejem (vypracování geometrického plánu na oddělení prodávané části a  

500,-Kč správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem 

kupní smlouvy. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 22 
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4.14. Nádražní 1153-4 - přepočet podílů k pozemkům - převod vlastníkům bytových jednotek 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s převodem části podílu na pozemcích 2830/1 a 2831/1 v k.ú. 

Slavkov u Brna o velikosti rozdílu mezi 110512/146581 a 56291/74601 z majetku města 

vlastníkům bytových jednotek 1153/10, 1153/11, 1153/12, 1154/10, 1154/11 a 1154/12 v budově 

č.p. 1153 a 1154 na poz. p.č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna v poměru podle velikosti 

jejich podílu na společných částech uvedené budovy. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 23 

 

 

4.15. Prodej pozemku parc.č.2910/2 v k.ú. Slavkov u Brna, lok. U Vily - Monika Tomanová 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit prodej pozemku parc. č. 2910/2 ostatní plocha 

o výměře 226 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města za nejnižší cenu 150 tis. Kč. 

Schváleno 12 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Ing. Hynek Charvat, Ing. Jiří Tesák, p. Radoslav Lánský)

           Příloha č. 24 

 

4.16. Návrh OZV – Požární řád 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Požární řád 

města Slavkov u Brna. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 25 

 

 

4.17. Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jejich členů  

 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo města zřizuje finanční a kontrolní výbor v počtu sedm členů. 

2. Zastupitelstvo města volí následující členy finančního výboru zastupitelstva města : 

- pan Ing. Jiří Matyáš 

- pan Ing. arch. Dušan Jakoubek 

- pan Libor Eliáš 

- paní Ing. Marie Jedličková 

- paní Ing. Alena Syslová 

- pan Mgr. Vladimír Soukop 

3. Zastupitelstvo města volí následující členy kontrolního výboru zastupitelstva města : 

- pan Michal Boudný 

- paní PhDr. Hana Frimmerová 

- pan Ing. Jiří Tesák 

- pan Ing. Aleš Šilhánek 

- pan Mgr. Věra Křivánková 

- pan Ing. Petr Skřivánek 

4. Zastupitelstvo města volí předsedy výborů zastupitelstva města: 

- finanční výbor: pan Mgr. Vladimír Soukop 

- kontrolní výbor: paní Mgr. Věra Křivánková 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 26 
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4.18. Delegování nových členů - Ždánický les a Politaví 

 

Odchod: Ing. Jiří Matyáš – 19:58 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města deleguje zástupcem města do sdružení Ždánický les a Politaví starostu 

města pana Ing. Ivana Charváta. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 27 

 

 

4.19. Delegování nových členů - SOM JMK 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města deleguje do dozorčí rady Sdružení obcí a měst Jihomoravského kraje pana 

Ing. Ivana Charváta a do správní rady Sdružení obcí a měst Jihomoravského kraje pana Mgr. 

Petra Kostíka. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 28 

 

 

4.20. Delegování nových členů - Mohyla míru - Austerlitz, o.p.s. 

 

Příchod: Ing. Jiří Matyáš, odchod: Ing. Jiří Doležel - 20:02 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města deleguje zástupcem města do Mohyla míru-Austerlitz o.p.s. starostu města 

pana Ing. Ivana Charváta. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 29 

 

 

4.21. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev 

 

Příchod: Ing. Jiří Doležel - 20:05 hod 

 

p. Michal Boudný navrhl ponížit částky o 10%. 

 

Ing. Jan Reichl – protinávrh – vzdát se odměn v celé výši a peníze poté věnovat na práci s mládeží. 

 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo města po projednání výše uvedené zprávy stanovuje výši odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva města Slavkova u Brna v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb., 

s platností ode dne voleb do 31.12. 2010 takto: 

- člen rady města 0,- Kč 

- předseda výboru 0,- Kč 

- předseda komise 0,- Kč 

- člen komise rady 0,- Kč 

- člen výboru 0,- Kč 

- člen zastupitelstva města 0,- Kč. 

2. Zastupitelstvo města v případě souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva stanovuje 

odměny takto:  

- člen rady města a současně předseda výboru nebo komise  0,- Kč 

- člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise  0,- Kč. 

3. Zastupitelstvo města po projednání výše uvedené zprávy stanovuje výši odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva města Slavkova u Brna v souladu s nařízením vlády č. 275/2010 Sb., s platností 
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ode dne 1.1.2011 takto: 

- člen rady města 0,- Kč 

- předseda výboru 0,- Kč 

- předseda komise 0,- Kč 

- člen komise rady 0,- Kč 

- člen výboru 0,- Kč 

- člen zastupitelstva města 0,- Kč. 

4. Zastupitelstvo města v případě souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva stanovuje 

odměny takto:  

- člen rady města a současně předseda výboru nebo komise  0,- Kč 

- člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise 0,- Kč. 

Schváleno 8 hlasů pro, zdrželo se 7 hlasů (Mgr. Věra Křivánková, p. Radoslav Lánský, Ing. Hynek 

Charvat, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jiří Tesák, Ing. Ivan Charvát, Ing. Jiří Doležel) Příloha č. 30 

 

 

4.22. RESPONO, a.s. – valná hromada, návrh zástupců města 

 

Usnesení: 

1) Zastupitelstvo města deleguje zástupcem města na mimořádné 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. 

2) Zastupitelstvo města deleguje zástupcem města do představenstva společnosti RESPONO, a. 

s., pana Radoslava Lánského a  do dozorčí rady společnosti RESPONO, a. s. pana Ing. Jiřího 

Tesáka. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 32 

 

 

4.23.  Soutěž Jihomoravského kraje v třídění odpadů "My třídíme nejlépe" 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání zprávy o výsledcích soutěže "My třídíme nejlépe": 

1) dává souhlas k uzavření smluv o převzetí ceny č. 5 a č.15 uzavřené mezi Městem Slavkov u 

Brna a Agenturou Dobrý den, s.r.o., Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov na 

odměnu v celkové výši 2x 9.000 Kč na rozvoj a podporu odpadového hospodářství města,  

2) schvaluje přijetí peněžní odměny získané v soutěži "My třídíme nejlépe" v celkové výši 2x 

9.000 Kč na rozvoj a podporu odpadového hospodářství města 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 31 

 

 

Diskuse: 

 

p. Michal Boudný – nelze oslovit  nebo vyzvat dopravce kvůli neukázněným řidičům autobusů, kteří 

jezdí přes náměstí? 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – minulý týden bylo setkání starostů obcí Slavkovska,  jedním z bodů 

byl právě integrovaný dopravní systém, účastnil se i zástupce společnosti Kordis, některé věci byly 

připomínkovány. Upozornili jsme na to, aby přes náměstí jezdily jen ty autobusy, které mají a ostatní 

dodržovaly jízdní řád a jezdili po svojí trase. 

 

Starosta města dále vyřídil poděkování Oblastní charity Hodonín za podporu z městského rozpočtu na 

její činnost a informoval o žádosti krajského ředitelství PČR o snížení nájmu pro obvodní oddělení 

PČR Slavkov u Brna v budově radnice na symbolickou jednu korunu. Ostatní služby – plyn, vodu, 
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energie, si dále platí sami. Jde v našem případě o 223 tisíc Kč.  

 

Mgr. Petr Kostík – pozvěte šéfa PČR na příští zasedání ZM. Jinak mu můžete sdělit, že žádosti bude 

vyhověno. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát pozval přítomné na silvestrovský ohňostroj a na městský ples konaný 

dne 8.1.2011. 

 

MUDr. Petr Kozmon – připomínka ke vhodnosti úsporných žárovek v zasedací místnosti. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát poděkoval přítomným, popřál hodně úspěchů do nadcházejícího roku 

2011 a ukončil zasedání zastupitelstva města ve 20:35 hodin. 

 

Slavkov u Brna  22.12.2010 

Zapsala: Martina Vilímová 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis je proveden v souladu s jednáním ZM i s přijatými 

usneseními, což potvrzují svým podpisem.                                          

   

 

 

 

                                                      

 

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

  Ing. Jiří Matyáš    Mgr. Vladimír Soukop 

 

 

 

 

 

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

      Ing. Jiří Doležel     Ing. Ivan Charvát 

        místostarosta       starosta města 


