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 ZÁPIS 

z jednání XV. řádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna, konaného 

dne 14.06.2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny (13) členů  ZM      Příloha č. 1 

       

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jaromír Pytela, MUDr. Oldřich Pospíšil 

    

Schváleno jednomyslně (13) 

 

Návrhová komise:   PaedDr. Miroslav Charvát, Ing. Jan Reichl, Ing. Jiří Tesák 

     

Schváleno jednomyslně (13) 

 

Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na patnáctém 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 Slavkov u Brna pro rok 2010  

3.2. Rozbory hospodaření města Slavkova u Brna za 1. čtvrtletí 2010 

3.3. Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2010 

4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   

4.1. Záměr rozšíření kapacity MŠ Zvídálek 

4.2. Soubor RO č. 12-13 a 23-30 

4.3. Záplavy 

4.4. Fond bydlení-revitalizace bytových domů 

4.5. Návrh plánovací smlouvy na zajištění veřejné technické a dopravní infrastruktury 

v lokalitě Po Oborou, ulice Sadová, pro výstavbu rodinných domů 

4.6. Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z „Fondu obnovy“ nemovitostí na území města 

Slavkova u Brna 

4.7. Stanovení kupní ceny uvolněného bytu č.2, sídl. Nádražní 1153, Slavkov u Brna 

4.8. Soudci přísedící pro Okresní soud ve Vyškově-volba 

4.9. Záměr využití proluky vč. Budovy č.p. 63 na ulici Husova 

4.10. Plnění usnesení XIV. ZM ze dne 08.03.2010 bod 4.24. – směna s HZS 

4.11. Plnění usnesení 12. MZM ze dne 08.03.2010, bod 3.9. – Goodwill Solar, s.r.o.-výsledek 

zveřejnění záměru pronájmu, prodeje nebo směny pozemků v průmyslové zóně jih za 

účelem realizace fotovoltaické elektrárny 

4.12. Směna pozemků parc.č. 1085/12 z vlastnictví města za pozemek parc.č. 1089/14 GOLF 

INVEST AUSTERLITZ, a.s., vše v k.ú. Slavkov u Brna 

4.13. Odvolání p. Soukopa proti usnesení ZM ze dne 3.5.2010 a žádost o znovuprojednání 

žádosti-prodej části pozemku parc.č. 525/1 v k.ú. Slavkov u Brna na ulici Úzká 

4.14. Nepeněžitý vklad do majetku akciové společnosti VaK Vyškov, a.s.  

4.15. Žádost stavebního bytového družstva Žuráň o odprodej pozemku parc. č. 23/1 

Komenského náměstí v k.ú. Slavkov u Brna 

4.16. Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji – výzva k podání 

nabídky  

5. Interpelace členů ZM. 

6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 

7. Diskuse. 

8. Návrh na usnesení, závěr.  
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Starosta města Ing. Ivan Charvát navrhl rozšíření programu o body: 

 

4.17. Rozšíření programu jednání zastupitelstva města na řádném červnovém zasedání  

4.18. Dotace z JMK na protipovodňová opatření 

4.19.  DPS – realizace úsporných opatření v rámci programu Zelená úsporám  

4.20. Počet členů zastupitelstva města ve volebním období 2010 - 2014 

4.21. Návrh financování odvodnění zámecké zdi 

4.22. Pozemky manželů Szufnarowksých pod retenční nádrží ul. Tyršova, Slavkov u Brna 

4.23. Odměna členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
 

Ing. Ivan Charvát - na základě žádosti pana Soukopa bude z programu stažen bod č. 4.13.  

 

Schváleno 11 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely ( Ing. Jan Reichl, Mgr. Vladimír Soukop)      Příloha č. 2 

 

 

 

 

Ad 2)  Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZM 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí a: 

 považuje za splněné body: 

4.8., 4.18. z VIII. zasedání ZM - dne 15.09.2008 

4.3. z X. zasedání ZM – dne 23.03.2009 

2.4. z 9. zasedání MZM – dne 18.05.2009 

2.8.5., 2.8.6. z 10. zasedání MZM – dne 17.08.2009 

2.2.2., 2.2.3,2.3.3., 2.9.1., 2.10. z 11. zasedání MZM – dne 23.11.2009 

4.4.1., 4.4.2. z XIII. zasedání ZM – dne 14.12.2009 

4.2., 4.3., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.11., 4.13., 4.14.,4.20., 4.24., 4.27.,4.28. z XIV. zasedání ZM – dne 

08.03.2010 

3.3.2.,3.5.1., 3.6., 3.8.2., 3.9., 3.16 z 12. zasedání MZM – dne 03.05.2010 

 vypouští ze sledování: 

2.5.2. z 16. zasedání MZM – dne 16.10.2006 

4.17.B z IX. zasedání ZM - dne 15.12.2008 

 bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 

Schváleno jednomyslně (13)          Příloha č. 3 

 

 

 

Ad 3)   Hlavní zprávy: 

 

 

3.1. Průběžné plnění programu rozvoje města Slavkov u Brna pro rok 2010 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města 

ke konci měsíce května 2010 na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 4 
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4.3. Záplavy 

 

p. Jan Hudec - znám záměry protipovodňových opatření, odpovídají nutnostem, ale jsou finančně 

náročné. V současné době navrhuji opatření, která se dají udělat ihned - např. udělat menší poldr u 

ulice Tyršova a řádně napojit na pravou větev kanalizace do Slavkova. Je potřeba dořešit stavební 

činnost v této lokalitě, prostor kolem vozovky na Rousínov není možný - vyloužilo by to navrhovaný 

systém a jen posunutím se situace zkomplikuje.  

Nemohu nesouhlasit se stavbou komunikace k plánovaným šesti domkům, i když se to jeví jako 

problematické.  

 

Odchod: PaedDr. Miroslav Charvát (18:09) 

Příchod: PaedDr. Miroslav Charvát (18:10) 

 

p. Dočekal - Bydlím na ulici Tyršova a pan Křivánek má stavět za našimi zahradami rezidenční dům 

Dojde k posunu odtoku vody přes zahrady. Pokud se situace, která v minulých dnech nastala, bude 

opakovat, po stavbě toho domu bude ještě horší. Byl bych rád, kdyby se na to mohl stavební úřad 

znovu podívat a vyřešil odpadní vody na ulici Tyršova jiným způsobem. Již u stavebního řízení jsem 

na tento problém poukazoval. Nebere se ale ohled na to, co to může v budoucnu způsobit.  

 

Ing. Josef Škrabal - bydlím na dolní části ulice Tyršova, při čerpání vody byla kanalizace čistá, ale 

druhá „městská“ kanalizace byla prakticky neprůchodná. Chtěl bych požádat o nápravu. Jednotliví 

občané problém s vodou řeší individuálně a neohlíží se na ostatní, kanalizace nebyla čištěna 10 let.  

 

p. Jan Hudec - „městská kanalizace“ byla v pořádku, ale nebyly čisté výpustě a voda tekla do domů. 

Voda se kumulovala ze dvou toků - od židovského hřbitova a od studánky druhou stranou. U nové 

zástavby by se mohla postavit řádná kanalizace. Není ale možné vše vybudovat hned, je potřeba začít 

od základů.  

 

Ing. Josef Škrabal  - Při sobotní průtrži byl voda zachycena do poldru, ale pak voda voda přišla i přes 

zahrady.  

 

Ing. Jelínek - Podle stavebního zákona se majitel pozemku musí postarat o dešťovou vodu, ale vše se 

projektuje na  patnáctiminutový přívalový déšť.  

 

p. Jan Hudec - Největší problém je odvést vody, které jdou do kanalizace. Pokud se udělají jednoduchá 

opatření, tak bude ulice Tyršova ochráněna, na levé straně se voda zadržuje, to je v pořádku. Důležité 

je zabránit v toku vody do města, opravme staré propusti a také je nutné dodělat větší 

vodohospodářská díla.  

 

Odchod: MUDr. Oldřich Pospíšil (18:46) 

Příchod: MUDr. Oldřich Pospíšil (18:47) 

 

Ing. Ivan Charvát vyhlásil od 18:48 do 19:09 hod přestávku pro jednání návrhové komise a členů 

finančního výboru.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá radě města: 

1. zajistit vyčištění a zprovoznění všech dešťových ústí ve městě, 

2. zpracovat systém technických řešení chránících město před dešťovými vodami, 

3. podat zprávu o řešení těchto opatření do nejbližšího řádného zasedání zastupitelstva 

města,  

4. zpracovat technické řešení k ochraně východní straně ulice Tyršova před přívalovou 

vodou (poldr) 

2 hlasy pro (Ing. Jiří Matyáš, p. Jaromír Seifert), 10 hlasů se zdrželo, 1 hlas proti (Ing. Ivan Charvát) 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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Zastupitelstvo města hlasovalo o bodech 1 – 3 tohoto návrhu usnesení. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá radě města: 

1. zajistit vyčištění a zprovoznění všech dešťových ústí ve městě, 

2. zpracovat systém technických řešení chránících město před dešťovými vodami, 

3. podat zprávu o řešení těchto opatření do nejbližšího řádného zasedání Zastupitelstva 

města,  

Schváleno 11 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely (Ing. Jiří Matyáš, Jaromír Seifert) 

 

 

Členové finančního výboru navrhli následující doplňující body usnesení:  

4. prověřit jednotlivé položky rozpočtu na rok 2010 a najít v nich rezervu, která by 

 obsahovala nejnutnější úpravy v rámci dalších protipovodňových opatření, 

5. vytvořit výdajovou položku v rozpočtu - záplavy, ve které se soustředí volné zdroje.  

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 9 

 

 
4.8. Soudci přísedící pro Okresní soud ve Vyškově-volba 

 

Na začátku projednávání tohoto bodu se krátce představili přítomní navrhovaní občané pro 

výkon funkce soudce přísedícího. 

 
Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1. bere předloženou zprávu na vědomí. 

2. volí následující občany Slavkova u Brna jako soudce přísedící u Okresního soudu ve 

Vyškově: 

 paní Ing. Lenka Stránská 

 paní Mgr. Zdeňka Zukalová 

 pan Ladislav Urbánek 

 pan RSDr. Milan Ballon Mierny 

 pan BSc Petr Hlaváč 

 

3. ukládá starostovi města neprodleně o zvolených soudcích přísedících informovat Okresní 

soud ve Vyškově.  

Schváleno 10 hlasů pro, 3 hlasy se zdržely (p. Radoslav Lánský, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jan Reichl) 

           Příloha č. 14 

 

3.2. Rozbory hospodaření města Slavkova u Brna za 1. čtvrtletí 2010 

 

Usnesení: 

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

hospodaření města za I. čtvrtletí 2010. 

Schváleno 12 hlasů pro, proti 1 hlas (p. Jaromír Seifert)     Příloha č. 5 

 

 

3.3. Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2010 

 

Usnesení: 

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

vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2010. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 6 
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4.1. Záměr rozšíření kapacity MŠ Zvídálek 

 

Ing. Miroslav Rys představil návrh další varianty rozšíření mateřské školy ve Slavkově u Brna, 

vyjádřila se ředitelka Mateřské školy Zvídálek Mgr. Eva Jurásková a ředitel ZŠ Komenského Mgr. 

Vladimír Soukop. Oba se k nové variantě školky vyjádřili kladně.  

 

 

odchod: MUDr. Oldřich Pospíšil (20:29) 

příchod: MUDr. Oldřich Pospíšil (20:30) 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města :  

1/  ruší své usnesení přijaté pod bodem 3.3. na 12. MZM konaného 3.5.2010. 

2/ souhlasí s vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení řešící rozšíření 

kapacity MŠ Zvídálek v budově ZŠ Komenského. 

Schváleno jednomyslně (13)     Příloha č. 7 

 

        

4.2. Soubor RO č. 12-13 a 23-30 

 

Usnesení: 

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

 

1) Přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 40.000 Kč na projekt „Statické zajištění městské 

hradby  ul. Hradební, Slavkov u Brna, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace. 

2) Soubor RO: 

RO č. 12 – vyúčtování dotace na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu 

Výdaje: 

- navýšení položky č. 39 – Finanční vypořádání    17.000 Kč 

- snížení položky Rezerva a spoluúčasti k dotacím     17.000 Kč 

 

RO č. 13 – odměna za třídění odpadů 

Příjmy: 

- zařazení nové položky – Odměna za sběr     5.000 Kč 

Výdaje: 

- navýšení položky č. 6 – Odpadové hospodářství    5.000 Kč 

 

RO č. 23 – Přijetí dotace – Statické zajištění městské hradby – ul. Hradební  

Příjmy: 

 - zařazení nové položky – Dotace – statické zajištění městské hradby  40.000 Kč 

Výdaje: 

 - navýšení položky č. 58 – Podíl k dotaci – památková péče  40.000 Kč 

 

RO č. 24 – Studie řešení umístění – mateřská škola 

Příjmy: 

- zařazení nové položky – Použití fondu Zelnic – Mateřská škola   50.000 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Posouzení budovy – Zlatá Hora 1414   15.000 Kč 

- zařazení nové položky – Studie řešení umístění mateřské školy   35.000 Kč 

 

RO č. 25 – Vzdělávání  

Výdaje: 

 - zařazení nové položky – Spolupodíl k dotaci OPLZZ  118.000 Kč 

 - snížení položky – Rezerva   118.000 Kč 
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RO č. 26 – Technologické centrum na ORP 

Výdaje: 

 - zařazení nové položky – Technologické centrum   555.000 Kč 

 - snížení položky – Rezerva   555.000 Kč 

 

RO č. 27 – PD pro stavební povolení v ulici Sadová  

Výdaje: 

 - zařazení nové položky – PD – plánovací smlouva Sadová  140.000 Kč 

 - snížení položky – Rezerva     140.000 Kč 

 

RO č. 28 – Dotace – Regenerace městské památkové zóny 

Příjmy: 

 - zařazení nové položky – Dotace – Regenerace městské památkové zóny  405.000 Kč 

Výdaje: 

 - zařazení nové položky – Oprava hradby na ul. Hradební   115.000 Kč 

 - zařazení nové položky – Oprava střechy radnice – III. etapa  290.000 Kč 

 

RO č. 29 – Projektová dokumentace – školka 

Příjmy: 

 - navýšení položky – Použití fondu Zelnic – Mateřská škola  400.000 Kč 

Výdaje: 

 - zařazení nové položky – PD mateřská škola   400.000 Kč 

 

RO č. 30 – Pomoc občanům - záplavy 

Příjmy: 

 - zařazení nové položky – Dary – záplavy     30.400 Kč 

Výdaje: 

 - navýšení položky č. 2 – Mimořádné události a krizové situace   30.400 Kč 

 

Odchod: Mgr. Petr Kostík - 20:35 

 

Schváleno jednomyslně (12)     Příloha č. 8 

 

 

4.4.      Fond bydlení-revitalizace bytových domů 

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere výše uvedenou zprávu  na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 10 

 

Odchod: Ing. Ivan Charvát - 20:38 

Příchod: Mgr. Petr Kostík - 20:40 

Příchod: Ing. Ivan Charvát - 20:41 

Odchod: Ing. Jiří Matyáš - 20:44 

Příchod: Ing. Jiří Matyáš - 20:46 

 

 

4.5.   Návrh plánovací smlouvy na zajištění veřejné technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Po 

Oborou, ulice Sadová, pro výstavbu rodinných domů 

 

Ing. Karkoška - tato záležitost trvá již 4,5 roku, dále osvětluje výhrady Ing. Jana Reichla, který 

navrhuje do usnesení zahrnout formulaci o parkovacím stání.  

 

Starosta města  Ing. Ivan Charvát vyhlásil od 20:59 do 21:10 hod přestávku. 
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Usnesení: 

1. Zastupitelstvo města po projednání zprávy a seznámení s textem plánovací smlouvy mezi 

městem Slavkov u Brna a Ing. Jiřím Karkoškou s Ing. arch. Davidem Kudlou dává 

souhlas k jejímu uzavření v případě schválení rozpočtového opatření.    

2. Zastupitelstvo města ukládá radě města zabezpečit v projektové dokumentaci pro 

územní rozhodnutí změny parkovacích stání tak, aby umožňovaly zřízení sjezdu na 

sousední pozemky. 

Schváleno 10 hlasů pro, 3 hlasy se zdržely (p. Radoslav Lánský, Ing. Jiří Matyáš, p. Jaromír Seifert) 

             Příloha č. 11 

 

 

4.6.    Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z „Fondu obnovy“ nemovitostí na území města Slavkova 

u Brna 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí půjček z „Fondu obnovy“  

nemovitostí na území města Slavkova u Brna podle úplného znění Pravidel, schválených na XI. 

řádném zasedání ZM dne 20. 6. 2005 vyvěšením na úřední desce, a to 1. kolo dnem 16.6.2010 a 2. 

kolo dnem 1.9.2010.  

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 12 

 

 

4.7.     Stanovení kupní ceny uvolněného bytu č.2, sídl. Nádražní 1153, Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený záměr prodeje bytu č.1153/2 v domě č.p.1153, 1154 na 

poz.p.č.2830/1 a 2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna.  

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 13 

 

 

4.9.   Záměr využití proluky vč. Budovy č.p. 63 na ulici Husova 

 

Občan bydlící naproti budovy RNDr. Szufnarowski zná problémy s vodou v tomto domě a je na něj 

vydán demoliční výměr, tzn. takový dům nelze pronajímat.  

 

p. Jan Hudec - vím o jakou záležitost se jedná, při dalším využití budovy nesmí být ohrožena statika 

sousední budovy. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města:  

1/ ruší záměr výstavby městské knihovny na pozemcích parc.č. 69 a 70 v k.ú. Slavkov u Brna. 

2/schvaluje následující konkrétní podmínky, pro zveřejnění záměru prodeje parc. č.69 a 70 

včetně budovy č.p. 63 v k.ú. Slavkov u Brna: 

 hodnotícím kritériem bude velikost získané plochy v budoucí nemovitosti směnou za 

nemovitosti uvedené v tomto bodě, 

 hodnotícím kritériem bude hodnocení způsobu řešení dostavby proluky na obou 

parcelách, 

 předložený záměr musí být zrealizován do 2let od vydání stavebního povolení, 

 výstavbou nesmí být nikterak narušena sousední budova č.p. 64. 

Schváleno 8 hlasů pro, 2 hlasy proti (p. Jaromír Seifert, Mgr. Petr Kostík), 3 hlasy se zdržely (Mgr. 

Jaromír Pytela, Ing. Jiří Tesák, Ing. Jiří Matyáš)      Příloha č. 15 
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4.10. Plnění usnesení XIV. ZM ze dne 08.03.2010 bod 4.24. – směna s HZS 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu začlenit parcely č. 340/1; 340/2 a 340/3  v k.ú. 

Slavkov u Brna do územního plánu jako plochy určené pro občanskou vybavenost. 

Schváleno  jednomyslně (13)        Příloha č. 16 

 

 

 

4.11. Plnění usnesení 12. MZM ze dne 08.03.2010, bod 3.9. – Goodwill Solar, s.r.o.-výsledek 

zveřejnění záměru pronájmu, prodeje nebo směny pozemků v průmyslové zóně jih za účelem 

realizace fotovoltaické elektrárny 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí se  směnou pozemků parc. č. 3039/29 orná půda a parc. č. 3039/59 

orná půda z vlastnictví města za pozemky parc. č. 3039/34 orná půda a parc. č. 3039/64 orná 

půda s jejich budoucím vlastníkem společností  Goodwill Solar, s.r.o. formou smlouvy o budoucí 

směnné smlouvě. 

Schváleno 10 hlasů pro, 3 hlasy se zdržely (Ing. Ivan Charvát, Ing. Jiří Tesák, MUDr. Oldřich Pospíšil)

           Příloha č. 17 

 

4.12. Směna pozemků parc.č. 1085/12 z vlastnictví města za pozemek parc.č. 1089/14 GOLF 

INVEST AUSTERLITZ, a.s., vše v k.ú. Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas ke  směně pozemku parc. č. 1085/12 zastavěná plocha a 

nádvoří v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města za pozemek parc. č. 1089/14 ostatní plocha v 

k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví GOLF INVEST AUSTERLITZ, a. s. bez doplatku (strany 

budou považovat směňované nemovitosti za stejně hodnotné) formou smlouvy o budoucí směnné 

smlouvě. Vlastní směnná smlouva bude uzavřena po vybudování veřejného parkoviště na 

pozemku parc. č. 1089/14 pro návštěvníky sportovních areálů. 

Schváleno 9 hlasů pro, 4 hlasy se zdržely (Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jaromír Pytela, Ing. 

Jiří Tesák)          Příloha č. 18 

 

 
 

4.14. Nepeněžitý vklad do majetku akciové společnosti VaK Vyškov, a.s.  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo  města: 

1. Dává souhlas k uzavření dohody o vypořádání nájemného dle smlouvy o pronájmu  a 

provozování zařízení vodovodů a kanalizací vybudovaných v rámci stavby „Prodloužení 

vodovodu a kanalizace Slavkov u Brna, ulice Slovanská“ se  společností Vodovody a kanalizace 

Vyškov,  a.s. 

2. Dává souhlas  k  provedení nepeněžitého vkladu do  majetku  akciové společnosti   Vodovody  

a  kanalizace Vyškov, a.s., zařízení vodovodu v délce 47,80 m a  kanalizace v délce 50,10 m včetně  

2 ks  kanalizační  šachty  vybudovaných  v  rámci stavby: „Prodloužení vodovodu a kanalizace 

Slavkov u Brna, ulice Slovanská“. 

Schváleno 11 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely (Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík)  Příloha č. 20 
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4.15. Žádost stavebního bytového družstva Žuráň o odprodej pozemku parc. č. 23/1 Komenského 

náměstí v k.ú. Slavkov u Brna 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 23/1, 

Komenského náměstí v k. ú. Slavkov u Brna. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 21 

 

 

4.16. Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji – výzva k podání nabídky  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o spolupráci“ v rámci individuálního projektu 

„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK“. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 22 

 

 

4.17. Rozšíření programu jednání zastupitelstva města na řádném červnovém zasedání 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 23 

 

 

4.18. Dotace z JMK na protipovodňová opatření 

 

Usnesení: 

1) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Jihomoravského kraje ve výši 200.000 Kč 

pro TSMS. 

2) Zastupitelstvo města schvaluje : 

 

RO č. 31 – Dotace z JMK na protipovodňová opatření 

Příjmy: 

- zařazení nové položky – Dotace z JMK na protipovodňová opatření 200.000 Kč 

Výdaje 

- zařazení nové položky – účelová dotace z JMK pro TSMS  200.000 Kč 

Schváleno jednomyslně (13)       Příloha č. 24 

 

 
4.19. DPS – realizace úsporných opatření v rámci programu Zelená úsporám  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací akce: „DPS-realizace úsporných opatření v rámci 

programu Zelená úsporám“.  

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 25 

 

 

4.20. Počet členů zastupitelstva města ve volebním období 2010 - 2014 

 

Pan Jaromír Seifert navrhl, aby počet členů zastupitelstva ve volebním období 2010 - 2010 byl zvýšen 

na 21.  

odchod: Mgr. Vladimír Soukop (21:44) 

 

1 hlas pro (p. Jaromír Seifert), 10 hlasů se zdrželo, 1 hlas proti (MUDr. Oldřich Pospíšil) 
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USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

příchod: Mgr. Vladimír Soukop (21:45) 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města stanovuje pro volební období 2010 – 2014 počet členů zastupitelstva města 

na 15. 

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

 

 

Odchod: Mgr. Vladimír Soukop - 21:48 

 

4.21.   Návrh financování odvodnění zámecké zdi 

 

Usnesení: 

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

prací na odvodnění zámecké zdi ve výši 355.000 Kč z položka Rezerva. 

Schváleno jednomyslně (12)                     Příloha č. 27 

 

 

4.22. Pozemky manželů Szufnarowksých pod retenční nádrží ul. Tyršova, Slavkov u Brna 
 

Návrh usnesení:  

Rada města doporučuje zastupitelsvu města dát souhlas k výkupu pozemků parc. č. 3190/3 

ostatní plocha o výměře 149 m
2
 a 3190/4 ostatní plocha o výměře 1801 m

2
, vše v k. ú. Slavkov u 

Brna z vlastnictví manželů RNDr. Pavla a MUDr. Zdeňky Szufnarowských do vlastnictví města 

za kupní cenu ve výši 100,- Kč/ m
2. 

 

4 hlasy pro (Ing. Ivan Charvát, PaeDr. Miroslav Charvát, Ing. Jan Reichl, Mgr. Jiří Půček), 7 hlasů se 

zdrželo, 1 hlas proti (Ing. Jiří Matyáš) 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 

 

4.23. Odměna členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

 

Usnesení:  

Zastupitelstvo města po projednání zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje předfinancování 

odměny členům JSDH Slavkov ve výši 50.000 Kč z položky Rezerva.  

Schváleno jednomyslně (12)                      Příloha č. 28 

 

 

Diskuse: 

 

Předsedkyně kontrolního výboru zaslala členům ZM zápis o provedené kontrole. 
 

7.1.  Kontrolní výbor Zastupitelstva města Slavkova u Brna - Zápis o provedené kontrole 

 

Usnesení:  

Zastupitelstvo města bere Zápis o provedené kontrole Kontrolním výborem Zastupitelstva města 

Slavkova u Brna na vědomí.  

Schváleno jednomyslně (12)         Příloha č. 28 

 

 

MUDr. Oldřich Pospíšil - Chci poděkovat za narovnání vztahů při jednání o poliklinice a myslím, že 

řešení této záležitosti vede ke zdárnému konci.  
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Ing. Jan Reichl - chtěl bych vědět, co bude dál s dořešením problému s poldrem u ulice Tyršova. Je to 

pro město důležitá věc a je potřeba řešit situaci dál, když majitel odmítá pozemek prodat za 

navrhovanou cenu.  

 

RNDr. Pavel Szufnarowkski - v dokumentech od původního majitele není uvedená žádná stavba či 

žádné břemeno. Je možnost získat dodatečně stavební povolení na tento poldr, v současné době by se 

dalo i říci, že pold je černou stavbou.  

 

Ing. Jan Reichl - není Vám hloupé tento pozemek s poldrem neprodat?  

 

Mgr. Jiří Půček - Vy jste si nevšiml při kupování pozemku, že je zde vyhloubena retenční nádrž?  

 

RNDr. Pavel Szufnarowski - ne, postupoval jsem při koupi podle zákona. Prodám za to, za co jsem 

koupil.  

 

Mgr. Jiří Půček - co s tím poldrem budete dělat, když se nedohodneme?  

 

RNDr. Pavel Szufnarowski - nechám to v současném stavu - zanešené bahnem, možná přijde ještě 

několik takových dešťů a nádrž bude plná úplně.  

 

Mgr. Jiří Půček -takže necháte příště zaplavit město.  

 

RNDr. Pavel Szufnarowski - existují různé varianty dohody - např. směna za jiný pozemek, nikdo s 

tímto návrhem zatím nepřišel.  

 

Pan Jaromír Seifert - tento pozemek má nulovou hodnotu, to jste nepoznal, když jste jej kupoval? 

Cena, kterou požadujete, je nehorázná.  

 

Ing. Jiří Tesák - chtěl bych se informovat na současnou situaci kulturního domu.  

 

Ing. Petr Lokaj - zajistili jsme za 100 tisíc korun opravu  rýn, okapů u slavkovské firmy.  

 

Ing. Jiří Tesák  - Navrhoval jsem opravu už dávno i přes soudní vymáhání 50 % vložených nákladů na 

opravu.  

 

Pan Radoslav Lánský - Vizáž domu je katastrofální a záležitostí vlastníka je se o budovu starat. Je to 

naše ostuda, když návštěvníci kolem toho musí projít na kulturní památku.  

 

p. Hudec - Ideální by bylo něco udělat s odchytem holubů ve městě.  

 

Ing. Jiří Tesák - Chtěl bych ještě zabrousit na vyhlašování v městském rozhlase. Mám 3 stížnosti na to, 

že hlášení nejde slyšet, stav by se měl překontrolovat.  

 

Pan Jaromír Seifert - Navrhuji, aby všechna důležitá hlášení se dávala i na internetové stránky města.  

 

 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva města ve                      

22:17 hodin. 

 

Slavkov u Brna  14.06.2010 

Zapsala: Tereza Cenková, DiS. 
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Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis je proveden v souladu s jednáním ZM i s přijatými 

usneseními, což potvrzují svým podpisem.                                          

   

 

                          

                    

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

 Mgr. Jaromír Pytela    MUDr. Oldřich Pospíšil 

 

 

 

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

      Ing. Jiří Doležel     Ing. Ivan Charvát 

        místostarosta       starosta města 


