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 ZÁPIS 

z jednání 12. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna, konaného dne 03.05.2010 

v 17:00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny (15) členů  ZM  

           Příloha č. 1

  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří Tesák 

 

Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Věra Křivánková) 

  

Návrhová komise: Mgr. Petr Kostík, Mgr.Vladimír Soukop, Ing. Jan Reichl 

    

Schváleno jednomyslně (14) 

 

 Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na dvanáctém mimořádném zasedání 

zastupitelstva města.  

 

1. Program dnešního jednání: 

2. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 

3. Zprávy a návrhy na rozhodnutí:   

3.1. Závěrečný účet města Slavkova u Brna za rok 2009 

3.2. Zápis z jednání finančního výboru 

3.3. Záměr využití budovy čp. 1414 – Restaurace Gól – na umístění mateřské školy 

3.4. Stavební úpravy předzámčí zámku - Napoleonská expozice – koncept 

3.5. Soubor rozpočtových opatření 

3.6. Souhlas se žádostí o dodatečné prostředky  z  Operačního  programu životního prostředí 

3.7. Prodeje bytů 

3.8. Směna pozemku parc. č. 1085/12 z vlastnictví města  za pozemek parc. č. 1089/14 GOLF 

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

3.9. Goodwill Solar, s.r.o. - žádost o pronájem, koupi nebo směnu pozemků v průmyslové 

 zóně jih za účelem realizace fotovoltaické elektrárny 

3.10. Návrh na zrušení usnesení XVII. ZM z 16.09.2002 bod 4.13 -  pojmenování ulic v lokalitě 

 Zelnice  

3.11. Prodej části pozemku  parc. č. 525/1 v k. ú. Slavkov u Brna na ulici Úzká 

3.12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků – zeleň v sídlišti Zlatá Hora, k. ú. Slavkov u 

 Brna  od ČR - ÚZSVM do vlastnictví města 

3.13. Sdružení obcí Slavkovské bojiště – Austerlitz 

3.14. VaK Vyškov, a.s. - valná hromada 

3.15. Respono, a.s. - valná hromada 

3.16. Návrh na doplnění soudců přísedících pro Okresní soud ve Vyškově 

4. Diskuse. 

5. Návrh na usnesení, závěr. 

 

Program byl rozšířen o body: 

3.17. Prodeje bytů 

3.18. Žádost o souhlas s podáním žádosti ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977 o finanční podporu v 

rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

        

Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                 Příloha č. 2 

 

 

3. Zprávy a návrhy na rozhodnutí: 
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3.1. Závěrečný účet města Slavkova u Brna za rok 2009 

 

Usnesení: 

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

města za rok 2009 bez výhrad. 

Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p.Jaromír Seifert)    Příloha č. 3 

 

 

 

3.2. Zápis z jednání finančního výboru 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zápis z jednání finančního výboru - 2/10 na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 4    

 

 

 

3.3. Záměr využití budovy čp. 1414 – Restaurace Gól – na umístění mateřské školy 

 

Ing. Miroslav Rys objasnil zadání projektu a názorně popsal studii proveditelnosti. 

 

Ředitelka MŠ Zvídálek Mgr. Eva Jurásková uvedla, že vedení MŠ i zaměstnankyně se zpracovanou 

variantou souhlasí a uvítají její uskutečnění. 

Dále informovala zastupitele, že počet budoucích pracovišť zatím není úplně zřejmý a je stále v řešení. 

Záleží také na rozhodnutí Kongregace chudých školských sester v budově na Malinovského náměstí. 

 

Mgr. Petr Kostík navrhl hlasovat o jednotlivých bodech. 

 

Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Ing. Jiří Matyáš, p. Jaromír Seifert, Ing. Jiří Tesák). 

 

Usnesení: 

 Zastupitelstvo města: 

1/ schvaluje nabytí pozemku  parc.č. 1643/22, poz. p.č. 1643/3 a budovy č.p.1414 na poz. p.č. 

1643/22 v k.ú. Slavkov u Brna a ukládá radě města projednat s vlastníky výši kupní ceny do 

12.500.000,-Kč za všechny uvedené nemovitosti a její splatnost. 

Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Jaromír Seifert) 

 

2/ ukládá radě města zahájit jednání se společností Damila group a.s. - v likvidaci za účelem 

nabytí pozemku parc.č. 1643/3 v k.ú. Slavkov u Brna do majetku města. 

Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Jaromír Seifert) 

 

3/ ukládá radě města připravit a předložit ZM návrh financování kupní ceny dle bodu 1) tohoto 

usnesení včetně financování rekonstrukce a přístavby budovy čp. 1414 dle studie MŠ 

vypracované Ing. Miroslavem Rysem a Ing. Radkem Jelínkem. 

Schváleno 13 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Jaromír Seifert) 

 

4/ Schvaluje financování realizace projektové dokumentace do výše  500.000 Kč z fondu Zelnice. 

7 hlasů pro (), zdrželo se 7 hlasů (Ing. Jan Reichl, p. Radoslav Lánský, MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. 

Vladimír Soukop, PaedDr. Miroslav Charvát, Ing. Jiří Matyáš, p. Jaromír Seifert) Příloha č. 5 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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3.4. Stavební úpravy předzámčí zámku - Napoleonská expozice – koncept 

 

Příchod: Mgr. Bohuslav Sobotka – 18:20 hod 

Odchod: Mgr. Jiří Půček – 18:22 hod 

Příchod: Mgr. Jiří Půček – 18:32 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1/ Schvaluje přijetí dotace z ROP JV na akci: „Stavební úpravy předzámčí zámku – 

Napoleonská expozice“ registrovanou pod číslem CZ 1.11/2.1.00/06.01075 ve výši 48.859.423 Kč. 

2/ Schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění. 

3/ Schvaluje návrh rozpočtového opatření na financování spoluúčasti 1.etapy ve výši 654 109 ,21 

Kč z fondu Zelnice. 

4/ Schvaluje závazek předfinancování prvních dvou etap na projekt: „Stavební úpravy 

předzámčí zámku  - Napoleonská expozice“ ve výši 17.107.237,- Kč. 

5/ Schvaluje předfinancování prvních dvou etap formou revolvingového úvěru. 

6/ Schvaluje závazek spoluúčasti na projektu: „Stavební úpravy předzámčí zámku  – 

Napoleonská expozice ve výši 8.991.228,24,- Kč.  

7/ Schvaluje závazek provozování Napoleonské expozice po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5let 

od dokončení stavebních prací. Jedná se o roky 2013-2017. 

Schváleno 9 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Mgr. Bohuslav Sobotka, Mgr. Jiří Půček), 4 hlasy proti (p. 

Jaromír Seifert., Ing. Jiří Tesák, Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří Matyáš)         Příloha č. 6                                                                       

                

 

 

3.5. Soubor rozpočtových opatření 

 

 

Mgr. Petr Kostík se dotázal k RO č. 19 a č. 20 řešící příspěvky pro SK Beachvolleyball Slavkov, o.s. a 

ZS-A. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát vysvětlil důvody varianty vyplacení příspěvku pro SK 

Beachvolleyball na dvakrát. 

 

místopředseda SK Beachvolleyball, o.s. Lubomír Kuchta požádal o příslib příspěvku. Je totiž opravdu 

možné, že příští složení ZM už nebude tak vstřícné. 

 

Ředitel ZS-A Ing. Aleš Šilhánek objasnil, proč organizace žádá o příspěvek, ačkoliv má stále tak 

vysokou návštěvnost. Vše je vysvětleno ve výroční zprávě ZS-A. 

 

Starosta města nechal hlasovat o návrhu hlasování po jednotlivých bodech, a to kromě RO č. 21, 

protože k této věci nebylo přijato usnesení v bodě 3.3. V důsledku toho se z navrhovaných RO č. 22 a 

23 stanou RO 21 a 22, původně navrhované RO č. 21 (PD a studie MŠ)bude vypuštěno a nebude se o 

něm hlasovat. 

 

Schváleno 12 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jiří Doležel, Mgr. Jiří Půček), 1 hlas proti (Ing. Jiří 

Matyáš) 

 

Usnesení: 

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

 

1) schvaluje přijetí dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 236.690 Kč a dotace na výdaje 

spojené se zajištěním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 125.000 Kč. 

Schváleno jednomyslně (15) 
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2) schvaluje: 

RO č. 14 – Concentus Moraviae 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Concentus Moraviae 112.000 Kč 

- snížení položky – Rezerva 112.000 Kč 

Schváleno jednomyslně (15) 

 

RO č. 15 – VI. městský ples 

Příjmy: 

- zařazení nové položky – VI. městský ples 63.000 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – VI. městský ples 63.000 Kč 

Schváleno jednomyslně (15) 

 

RO č. 16 – Posouzení vlivů územního plánu Slavkov u Brna na životní prostředí  

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Posouzení vlivů územního plánu na živ. prostředí  384.200 Kč 

- snížení položky – Rezerva     384.200 Kč 

Schváleno jednomyslně (15) 

 

RO č. 17 – Dofinancování neuznaných způsobilých výdajů  

Příjmy: 

- snížení položky č. 38 – ROP - propagace a marketing    52.000 Kč 

- zvýšení položky č. 44 – Převod prostředků ze Zelnic – vlastní zdroje 52.000 Kč 

Schváleno 12 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Jaromír Pytela) 

 

RO č. 18 – Sociálně-právní ochrana dětí  

Příjmy: 

- navýšení položky – dotace – sociálně-právní ochrana dětí  236.690 Kč 

Výdaje: 

- navýšení položky – Městský úřad – orj. 11  236.690 Kč 

Schváleno jednomyslně (15) 

 

RO č. 19 – Příspěvek SK Beachvolleyball, o. s. 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Příspěvek – SK Beachvolleyball 300.000 Kč 

- snížení položky – Rezerva  300.000 Kč 

Schváleno 14 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Radoslav Lánský) 

 

RO č. 20 – Zvýšení příspěvku na provoz ZS-A 

Výdaje: 

- navýšení položky č. 19 – Zámek Slavkov-Austerlitz  250.000 Kč 

- snížení položky – Rezerva  250.000 Kč 

Schváleno 10 hlasů pro, zdrželo se 5 hlasů (Mgr. Jiří Půček, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jaromír Pytela, 

Mgr. Bohuslav Sobotka, p. Jaromír Seifert) 

 

RO č. 21 – Financování spoluúčasti první etapy předzámčí 

Příjmy: 

- zařazení nové položky – Použití fondu Zelnic – Spoluúčast předzámčí 654.200 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Spoluúčast - předzámčí    654.200 Kč 

Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 4 hlasy (p. Jaromír Seifert, Ing. Jiří Tesák, Mgr. Věra Křivánková, 

Ing. Jiří Matyáš) 
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RO č. 22 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

Příjmy: 

 - zařazení nové položky – Dotace – volby do Poslanecké sněmovny 125.000 Kč 

Výdaje: 

 - zařazení nové položky – Volby do Poslanecké sněmovny 125.000 Kč 

Schváleno jednomyslně (15) 

 

3) ukládá radě města uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku SK Beachvolleyball, o.s. ve výši 

300 tis. Kč s první splátkou ve výši 150 tisíc Kč do 10 dnů od podpisu smlouvy a druhou splátkou 

do 30.09.2010. 

Schváleno 14 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Radoslav Lánský)    Příloha č. 7                                                                       

 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát vyhlásil od 19:26 hod do 19:40 hod přestávku.  

 

 

3.6. Souhlas se žádostí o dodatečné prostředky  z  Operačního  programu životního prostředí 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo  města  dává souhlas  s podáním  opětovné  žádosti z  Operačního programu 

životního prostředí. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 8                                                                       

 

 

3.7. Prodeje bytů 

 

Mgr. Jaromír Pytela – bylo by dobré zrekapitulovat ve stručné zprávě, kolik bytů už je prodaných, 

kolik je jich ještě určeno k prodeji, jaké jsou výnosy z prodeje, a podobně. 

 

Usnesení: 

1.Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č.5, sídliště Nádražní 1153, Slavkov u Brna, v 

budově č.p.1153,1154 na poz.p.č.2830/1 a 2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnického 

podílu 6314/112582 na pozemcích p.č.2830/1 a 2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna  panu Pavlu 

Holoubkovi, trvale bytem ul.ČSA 1076, Slavkov u Brna za nabízenou cenu 1.000.100 Kč a 

uhrazení dluhu po předchozím uživateli ve výši 19.897 Kč včetně penále k datu 28.2.2009 + 

35.700 Kč za vyklizení sklepa. 

2.Zastupitelstvo města souhlasí s úhradou ve dvou splátkách, a to 500.000 Kč v hotovosti v den 

podpisu kupní smlouvy a 555.697 Kč - úhrada do 6-ti měsíců od podpisu smlouvy. K předání 

bytu a návrhu na vklad do katastru nemovitostí dojde až po úhradě celé částky. 

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č.2, sídliště Nádražní 1155, Slavkov  Brna, v 

budově č.p.1155,1156 na poz.p.č.2832/1 a 2833/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnického 

podílu 6167/144323 na pozemcích p.č.2832/1 a 2833/1 v k.ú.Slavkov u Brna paní Monice 

Kováříkové za konečnou kupní cenu ve výši  476.062 Kč (uplatnění slevy 10% před podpisem 

kupní smlouvy).  

Schváleno 14 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Jaromír Seifert)        Příloha č. 9  

 

 

3.8. Směna pozemku parc. č. 1085/12 z vlastnictví města  za pozemek parc. č. 1089/14 GOLF 

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

 

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu usnesení, které navrhl p. Jaromír Seifert: 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 
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1) zprávu odkládá. 

2) ukládá radě města prověřit smluvní vztahy vážící se na předmětný pozemek a předložit 

zprávu k projednání na příští zasedání ZM. 

Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 4 hlasy (Ing. Jan Reichl, MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Vladimír 

Soukop, PaedDr. Miroslav Charvát), 1 hlas proti (Mgr. Jiří Půček)    Příloha č. 10                                                                       

 

 

3.9. Goodwill Solar, s.r.o. - žádost o pronájem, koupi nebo směnu pozemků v průmyslové zóně jih za 

 účelem realizace fotovoltaické elektrárny 

 

Zástupce firmy Goodwill Solar, s.r.o., David Tauber objasnil výši finančních prostředků, které by 

firma zaplatila městu v případě pronájmu, koupě nebo směny. 

 

Ing. Jan Reichl – rozumím tomu dobře, že kdybychom pozemek směnili, tak vaše společnost dá městu 

500 tisíc korun? 

 

Zástupce firmy Goodwill Solar, s.r.o., David Tauber - ano. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu, prodeje nebo směny pozemků 

parc. č. 3039/29 a parc. č. 3039/59  v k. ú. Slavkov u Brna. 

Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Mgr. Bohuslav Sobotka, Mgr. Jiří Půček), 2 hlasy proti 

(Ing. Jiří Tesák, Mgr. Věra Křivánková)       Příloha č. 11  

 

 

3.10. Návrh na zrušení usnesení XVII. ZM z 16.09.2002 bod 4.13 -  pojmenování ulic v lokalitě 

Zelnice 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města ruší usnesení XVII. řádného zasedání zastupitelstva města ze dne 

16.09.2002 bod 4.13, které znělo: 

Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna schvaluje následující názvy ulic v obytné zóně Zelnice 

ve Slavkově u Brna: ulice č. 1 – Východní, ulice č. 2 -Zelnice, ulice č. 3 – Západní a ulice č. 4 – 

Jižní. 

Schváleno jednomyslně (15)            Příloha č. 12 

 

 

3.11. Prodej části pozemku  parc. č. 525/1 v k. ú. Slavkov u Brna na ulici Úzká 

 

Mgr. Vladimír Soukop se nezúčastnil hlasování. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc .č. 525/1 v k. ú. Slavkov u Brna 

panu Miroslavu Soukopovi, bytem  Synkova 10, 62800 Brno-Líšeň,  formou smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě  za níže uvedených podmínek: 

- cena za část pozemku  o výměře cca cca 27  m
2
 zastavěnou parkovištěm bude činit  1.000,- 

Kč/m
2
, 

- cena za nezastavěnou část pozemku  o výměře cca 29 m
2
 bude činit 300,- Kč/m

2
, 

- součástí kupní smlouvy bude bezúplatné  zřízení  věcného břemene ve prospěch  města  na 

umístění vedení kabelu VO a MR, 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po přestavbě parkoviště a jeho geodetickém zaměření 

na náklady kupujícího,  

- náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

7 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (p. Radoslav Lánský, Ing. Jiří Tesák, p. Jaromír Seifert), 4 hlasy proti 

(Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jaromír Pytela, Mgr. Bohuslav Sobotka)     Příloha č. 13  
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USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 

3.12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků – zeleň v sídlišti Zlatá Hora, k. ú. Slavkov u Brna  od 

ČR - ÚZSVM do vlastnictví města 

 

Usnesení: 

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

UZSVM/BVY/4847/2009-BVYM  v předloženém znění. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 14  

 

 

3.13. Sdružení obcí Slavkovské bojiště – Austerlitz 

 

Mgr. Petr Kostík vyjádřil obavu, aby se tímto krokem město Slavkovu Brna nedostalo do jakési 

separace na jednom území a neuzavřelo si tak cestu k jiným možnostem. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – je to spíše uskupení obcí, doplněk obecně prospěšné společnosti. 

 

Mgr. Věra Křivánková – o.p.s. jako orgán s tím byla seznámena? 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – nebyla. 

 

p. Radoslav Lánský – není to proti nikomu a ničemu. Je to krok v dobré víře tří obcí. Zastupitelstva si 

rozhodně v ničem bránit nebudou. Je to forma, která je přijatelná pro vnější kontakty – s krajem a dále. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje založení zájmového sdružení právnických osob s názvem 

Slavkovské bojiště - Austerlitz předloženou zakladatelskou smlouvou mezi obcí Prace, obcí 

Tvarožná a městem Slavkov u Brna. 

Schváleno 9 hlasů pro, 5 hlasů se zdrželo (Ing. Jiří Tesák, Mgr. Věra Křivánková, Mgr. Jaromír Pytela, 

Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Matyáš), 1 hlas proti (Mgr. Bohuslav Sobotka)  Příloha č. 15  

 

 

 

3.14. VaK Vyškov, a.s. - valná hromada 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města 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 13 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Mgr. Vladimír Soukop, p. Radoslav Lánský) Příloha č. 16  

 

 

3.15. Respono, a.s. - valná hromada 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města 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 (15)        Příloha č. 17  
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3.16. Návrh na doplnění soudců přísedících pro Okresní soud ve Vyškově 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát nechal hlasovat o návrhu hlasování po jednotlivých jménech. 

 

6 hlasů pro, zdrželo se 8 hlasů (Mgr. Věra Křivánková, PaedDr. Miroslav Charvát, MUDr. Oldřich 

Pospíšil, Mgr. Jaromír Pytela, Ing. Jan Reichl, Mgr. Bohuslav Sobotka, Mgr. Petr Kostík, Mgr. 

Vladimír Soukop), 1 hlas proti (Ing. Jiří Tesák) 

Návrh NEBYL PŘIJAT. Bude se hlasovat  o usnesení jako celku  

 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo města navrhuje tyto občany Slavkova u Brna jako přísedící pro Okresní soud 

ve Vyškově: 

 pan Ladislav Urbánek, nar. 14.2.1947, bytem Litavská 1498, Slavkov u Brna 

 pan Lumír Levíček, nar. 24.12.1972, bytem Zlatá Hora 1355, Slavkov u Brna  

 pan RSDr. Milan Mierný Ballon, nar. 19.10.1947, bytem Zlatá Hora 1241, Slavkov u Brna  

 pan BSc Petr Hlaváč, nar. 17.5.1976, bytem Tyršova 503, Slavkov u Brna  

 

2. Zastupitelstvo města ukládá MěÚ vyžádat od navržených občanů okresním soudem 

požadované dokumenty. 

Schváleno 13 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (p. Jaromír Seifert, p. Radoslav Lánský) Příloha č. 18  

 

 

3.17. Prodeje bytů 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu 1156/6 v budově č.p.1155,1156 na poz.p.č. 2832/1 a 

2833/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu 5850/144323 na pozemcích p.č. 2832/1 a 

2833/1 v k.ú.Slavkov u Brna,  Janě Šebečkové,  bytem sídliště Nádražní 1156,  Slavkov u Brna, 

za konečnou kupní cenu ve výši 507.390 Kč (uplatnění slevy 10% před podpisem kupní 

smlouvy). 

Schváleno 14 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Jaromír Seifert)    Příloha č. 19  

 

 

3.18. Žádost o souhlas s podáním žádosti ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977 o finanční podporu v 

 rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města:  

1) schvaluje podání žádosti ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, o finanční podporu v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa : 1 - Počáteční výzva, 

oblast podpory : 1.1. - Zvyšování kvality vzdělávání v celkové výši 2.500.000,-Kč. 

2) schvaluje předfinancování akce v případě schválení žádosti dle bodu 1) tohoto usnesení ve 

výši do 500.000,-Kč formou účelové návratné půjčky města Slavkova u Brna pro ZŠ Tyršova z 

rozpočtu města pro rok 2011. 

3) schvaluje odměnu zpracovateli projektu v případě kladného schválení žádosti dle bodu 1) 

tohoto usnesení a v případě přijetí finanční podpory v ZM ve výši do 100.000,-Kč z rozpočtu 

města v roce 2011. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 20 

 

 

Diskuse: 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát informoval o opětovném vítězství města Slavkova u Brna v anketě 

týdeníku Ekonom – Město pro byznys v rámci Jihomoravského kraje. 
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Dále informoval o dopisu k příležitosti osvobození města Slavkova u Brna od pí Oganěsjan, jejíž 

manžel při této události padl. Pí Oganěsjan pozdravuje bčany města, některé i konkrétně jmenuje. 

 

Starosta města navrhl termín příštího zasedání zastupitelstva – 24.5.2010. 

 

Mgr. Petr Kostík podal informaci o průběhu valné hromady honebního společenstva. Požádal, aby se 

při zpracování ÚP přihlédlo k materiálu z odboru životního prostředí týkajícímu se udržení ekologické 

stability. 

Dále upozornil, že na parkovacích automatech v ulici Boženy Němcové není vyznačené, jak vysoká je 

částka za parkovací lístek. 

 

Vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj – prověříme. 

 

p. Jaromír Seifert požádal ředitele TSMS o přesazení mladé lípy vedle kostela směrem k ZŠ 

Komenského. 

 

Tajemník MěÚ Pavel Dvořák informoval o tom, že členům zastupitelstva zaslal v rámci materiálů 

agendy ZM dopis „Doplnění žádosti o veřejnou kontrolu při zjišťování okolností brutálnímu přepadení 

Policií ČR dne 19.8.2009 ve Vyškově o nové skutečnosti a to obrazový a zvukový záznamcelé akce“ 

p. Aloise Hlásenského. Dále informoval, že p. Hlásenský minulý týden poslal e-mail s názvem „Výzva 

slušným lidem-pište svému ministrovi“, který posléze doplnil a požádal o seznámení s jejich obsahem 

členy zastupitelstva, což se tímto stalo. 

 

Dále tajemník informoval o nově upravené podatelně MěÚ a o jejím fungování od poloviny května. 

 

 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města ve 21:10 hodin. 

 

Slavkov u Brna  03.05.2010 

Zapsala: Martina Vilímová 

 

 

 

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

usneseními, což potvrzují svým podpisem.                                          

 

 

   

                                                         

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

  Mgr. Věra Křivánková    Ing. Jiří Tesák 

 

 

 

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

      Ing. Jiří Doležel     Ing. Ivan Charvát 

        místostarosta       starosta města  


