
ZÁPIS
z     jednání 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna, konaného dne 30.05.2011   

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

Přítomni: dle prezenční listiny (12) členů ZM
Příloha č. 1

Omluven: Mgr. Petr Kostík, p. Michal Boudný, MUDr. Petr Kozmon

Návrhová komise: MUDr. Oldřich Pospíšil, Bc. Zdeněk Pavlík, p. Radoslav Lánský 

Schváleno jednomyslně (12)

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jaromír Pytela, Ing. Jan Reichl

Schváleno jednomyslně (12)

Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na čtvrtém mimořádném zasedání 
zastupitelstva města. 
Program:
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu.
2. Zprávy a návrhy na rozhodnutí:    

2.1. ROP Předzámčí – vícepráce
2.2. Soubor rozpočtových opatření č. 10,11
2.3. Záměr výstavby BD – Čáslava
2.4. Vnitřní vybavení nově zřizovaných prostor MŠ Zvídálek
2.5. Centrum Bonaparte
2.6. Informace k návrhu územního plánu Slavkov u Brna
2.7. Dohoda o spolupráci s polským Sławkówem

3. Diskuse.
4. Návrh na usnesení, závěr.

Schváleno jednomyslně (12  )                                                                                                   Příloha č. 2

Ad 2) Zprávy a návrhy na rozhodnutí:
                                                 

2.1. ROP Předzámčí – vícepráce

Usnesení:
1/ Zastupitelstvu města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 na vícepráce ke smlouvě o dílo na 
stavební práce se společností IMOS Brno a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno na akci: „Stavební 
úpravy předzámčí zámku Slavkov - Napoleonská expozice“ ve výši 1.875.795,48 Kč vč. DPH.
2/ Zastupitelstvo města ukládá radě města uplatnit jmenované vícepráce u poskytovatele dotace 
jako způsobilé výdaje.
3/ Zastupitelstvo města schvaluje:
RO č. 9 – ROP JV vícepráce – předzámčí
Výdaje:
- snížení položky č. 65 – Spoluúčast k dotaci – fasády zámku 500.000 Kč
- navýšení položky č. 59 – Předzámčí zámku 500.000 Kč
Schváleno jednomyslně (12) Příloha č. 3
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2.2. Soubor rozpočtových opatření č. 10,11

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
1) rozpočtová opatření:
RO č. 10 – 1. etapa revitalizace bytových domů na sídlišti Zlatá Hora
Příjmy:
- zařazení nové položky – Převod z fondu Bydlení – Revitalizace sídl. Zlatá Hora 5.200.000 Kč
Výdaje:
- zařazení nové položky – 1. etapa revitalizace sídl. Zlatá Hora 5.200.000 Kč

RO č. 11 – Příspěvek na vybavení MŠ
Příjmy:
- navýšení položky č. 29 – Sponzorské dary a příspěvky 2.000.000 Kč
Výdaje:
- zařazení nové položky – Účelový příspěvek MŠ Zvídálek – vybavení MŠ 1.700.000 Kč
- zařazení nové položky – Účelový příspěvek Československé provincii Chudých školských sester 
naší Paní – vybavení MŠ 300.000 Kč

2) poskytnutí  účelového příspěvku na vybavení mateřské školy Karolínka  ve výši 300.000 Kč 
Československé provincii Chudých školských sester naší Paní, Zahradní 1433, 684 01 Slavkov u 
Brna, IČ:00170224.
Schváleno jednomyslně (12) Příloha č. 4

2.3. Záměr výstavby BD – Čáslava

Mgr. Vladimír Soukop – za prvé upozorňuji, že město prodává za cenu přibližně půl milionu korun 
pozemek,  jehož  předpokládaná  tržní  cena  je  asi  8  milionů  korun.  A za  druhé  schválilo  dodatek 
smlouvy bez určení výměry pozemku určeného k prodeji. To se ještě nestalo.

Usnesení:
1) Zastupitelstvo  města  schvaluje  uzavření  dodatku  č.1  ke  smlouvě  o  budoucí  kupní 

smlouvě ze dne 31.7.2009 s Pavlem Čáslavou, trvalý pobyt Úzká 699, Slavkov u Brna, IČ: 
15240720,  v  předloženém  znění  označeném  jako  varianta  b  za  podmínky,  že  Pavel 
Čáslava do 30.6.2011 předloží  přílohu  č.  1  k  tomuto  návrhu,  což  bude  Koordinační 
situace stavby č. Výkresu DZ7 – 114“  z 01/2011, která bude upravena následovně:

a) z řešení bude vypuštěna výstavba bytového domu označeného č.107 při severní 
straně

b) bude provedeno komunikační napojení také při severní straně na komunikaci, 
kterou nyní na základě plánovací smlouvy realizuje občanské sdružení,

c) počet parkovacích stání bude dodržen v minimální výši 1stání/bytovou jednotku 
a na 50m2 komerčních-nebytových ploch v bytových domech (Jedná se o plochy 
v 1.N.P., které nejsou obytné a parkovací stání k nim není řešeno).

2) Zastupitelstvo města ukládá radě města v případě splnění podmínky podle předchozího 
odstavce  zajistit  odpovídající  dodatkování  (tzn.  změnu  příloh  a  úpravu  termínů) 
Nájemní  smlouvy  ze  dne  31.7.2009  a  Smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného 
břemene ze dne 10.8.2009, obě mezi městem a Pavlem Čáslavou, trvalý pobyt Úzká 699, 
Slavkov u Brna, IČ: 15240720.

Schváleno 8 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Ivan Charvát, Ing. Jiří Doležel), 2 hlasy proti (Mgr. 
Vladimír Soukop, MUDr. Oldřich Pospíšil) Příloha č. 5
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2.4. Vnitřní vybavení nově zřizovaných prostor MŠ Zvídálek

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere předloženou zprávu na vědomí.
Schváleno jednomyslně (12) Příloha č. 6

2.5. Centrum Bonaparte

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere tuto informativní zprávu na vědomí.
Schváleno jednomyslně (12) Příloha č. 7

2.6. Informace k návrhu územního plánu Slavkov u Brna

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere předložené informace na vědomí.
Schváleno jednomyslně (12) Příloha č. 8

2.7. Dohoda o spolupráci s polským Sławkówem

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  schvaluje  předloženou  Partnerskou  dohodu  mezi  městem  Slawków  v 
Polské republice a městem Slavkov u Brna v České republice . 
Schváleno jednomyslně (12) Příloha č. 9

Ad 3) Diskuse:

MUDr. Oldřich Pospíšil – jen bych rád řekl svůj názor, že výstavba, která je v plánu na Zlaté Hoře, je 
absolutní estetická zhovadilost.

Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města v 17:55 hodin.

Slavkov u Brna  30.05.2011
Zapsala: Martina Vilímová

Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis je proveden v souladu s jednáním ZM i s přijatými usneseními, 
což potvrzují svým podpisem.                                         
  
      
                                                  
--------------------------------------------------                 -------------------------------------------------- 
 Mgr. Jaromír Pytela Ing. Jan Reichl

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