
ZÁPIS
z     jednání 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna, konaného dne 27.04.2011   

v     18:00 hodin v     zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

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

Omluveni: MUDr. Petr Kozmon, Bc. Zdeněk Pavlík

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

Schváleno jednomyslně (13)

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

Schváleno jednomyslně (13)

Pan starosta  Ing.  Ivan  Charvát  přivítal  všechny přítomné  na  třetím 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. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 6-8
2.3. Prodeje bytů
2.4. Výkup pozemku parc.č. 2820/1 otatní plocha (komunikace Nádražní) od společnosti EMP, 

s.r.o.
3. Diskuse.
4. Návrh na usnesení, závěr.

Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 Příloha č. 2

Ad 2) Zprávy a návrhy na rozhodnutí:
                                                 

2.1. ROP Předzámčí – vícepráce

Starosta města Ing. Ivan Charvát vyhlásil od 18:52 hod do 19:13 hod přestávku, aby návrhová komise 
upravila návrh usnesení.

Usnesení:
Zastupitelstvo města:

1) souhlasí se zahájením jednacího řízení bez uveřejnění se společností IMOS Brno, a.s., na 
vícepráce  na  projekt  „Stavební  úpravy  předzámčí  zámku  Slavkov  –  napoleonská 
expozice“ o maximální výši 1.880.000 Kč vč. DPH.

2) ukládá  radě  města  předložit  vyjednaný  dodatek  č.  2  ke  smlouvě  o  dílo  na  nejbližší 
mimořádné zasedání ZM dne 5.5.2011.   

Schváleno jednomyslně (13)   Příloha č. 3
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2.2. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 6-8

Usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje:
1) Přijetí dotací:
Sociálně-právní ochrana dětí ve výši 497.282 Kč
Sociální služby ve výši 323.300 Kč
Sčítání lidu, domů a bytů ve výši 33.401 Kč

2) RO č. 6 – Dotace sociálně-právní ochrana dětí
Příjmy:
 - zařazení nové položky – Dotace – sociálně-právní ochrana dětí 497.000 Kč
Výdaje:
 - navýšení položky č. 87 – Městský úřad – provoz 497.000 Kč

RO č. 7 – Dotace sociální služby
Příjmy:
- zařazení nové položky – Dotace – Sociální služby 323.300 Kč
Výdaje:
- navýšení položky č. 87 – Městský úřad – provoz 323.300 Kč

RO č. 8 – Dotace sčítání lidu, domů a bytů
Příjmy:
 - zařazení nové položky – Dotace – Sčítání lidu 33.000 Kč
Výdaje:
 - zařazení nové položky – Sčítání lidu 33.000 Kč
Schváleno jednomyslně (13)                                                 Příloha č. 4

2.3. Prodeje bytů

Usnesení:
1.  Zastupitelstvo  města  schvaluje  prodej  bytové  jednotky  1153/1  v  budově  č.p.1153,1154  na 
poz.p.č.2830/1 a 2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č. 2830/1 a 
2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech 
budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1153/1, manželům Jaroslavovi a Aleně Sedlákovým, 
trvale  bytem  sídl.Nádražní  č.p.1153,  Slavkov  u  Brna,  za  konečnou kupní  cenu   684.645 Kč 
(uplatnění slevy 10% před podpisem kupní smlouvy).

2.  Zastupitelstvo města schvaluje  prodej  bytové jednotky 1154/3 v budově č.p.  1153,1154 na 
poz.p.č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č. 2830/1 a 
2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech 
budovy  náležejícího  k  vlastnictví  jednotky  1154/3,  paní  Haně  Maradové,  trvale  bytem 
sídl.Nádražní č.p.1154, Slavkov u Brna, za konečnou kupní cenu  511.026 Kč  (uplatnění slevy 
10% před podpisem kupní smlouvy).

3.  Zastupitelstvo města schvaluje  prodej  bytové jednotky 1153/4 v budově č.p.  1153,1154 na 
poz.p.č.2830/1 a 2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č.2830/1 a 
2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech 
budovy  náležejícího  k  vlastnictví  jednotky  1153/4,  panu  Zdeňku  Cvilinkovi,  trvale  bytem 
sídl.Nádražní č.p.1153, Slavkov u Brna, za konečnou kupní cenu  521.129 Kč  (uplatnění slevy 
10% před podpisem kupní smlouvy).

4.  Zastupitelstvo města schvaluje  prodej  bytové jednotky 1154/7 v budově č.p.  1153,1154 na 
poz.p.č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č. 2830/1 a 
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2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech 
budovy  náležejícího  k  vlastnictví  jednotky  1154/,  paní  Aleně  Maruškové,  trvale  bytem 
sídl.Nádražní č.p.1154, Slavkov u Brna, za konečnou kupní cenu 508.148 Kč (uplatnění slevy 
10% před podpisem kupní smlouvy).
Schváleno jednomyslně (13)                                          Příloha č. 5

2.4. Výkup pozemku parc.č. 2820/1 otatní plocha (komunikace Nádražní) od společnosti EMP,      s.r.o.  

Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 2820/1 ostatní plocha o výměře 3.891 
m2  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna  od  společnosti  EMP,  s.r.o.,  Nádražní  394,  Slavkov  u  Brna  do 
vlastnictví  města  formou  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě.  Vlastní  kupní  smlouva  bude 
uzavřena do 15ti dnů od předložení listu vlastnictví bez zástavního práva. Náklady spojené s 
převodem (znalecký posudek,  správní  poplatek za  podání  návrhu na vklad  do KN) uhradí 
město. Kupní cena ve výši 344.255,- Kč bude uhrazena do 15ti dnů od doručení kupní smlouvy s 
vyznačenou doložkou vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Schváleno jednomyslně (13)                                                                                               Příloha č. 6    

Ad 3) Diskuse:

Mgr. Jaromír Pytela – jaká je situace kolem výstavby nové MŠ - termíny zhotovení odpovídají? Bude 
se  moci  školka  v  září  otevřít  bez  toho,  aby se  objevily  nějaké  vícepráce,  jak  jsme  dnes  řešili  u 
předzámčí?

Ing. Petr Lokaj objasnil situaci a potvrdil, že výstavba školky postupuje dle harmonogramu. 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – vše je směřováno k tomu, abychom mohli v září školku otevřít. V 
naší školce máme nově zapsaných asi 100 dětí, do církevní je přihlášeno kolem 50 dětí a Řád sester 
uvažuje, že otevřou třetí oddělení.  

p.  Michal  Boudný  –  vím,  že  se  opakuji,  ale  autobusy  stále  jezdí  přes  náměstí.  Dále  bych  chtěl 
upozornit na parkování aut před kostelem. Návštěvníci pošty zde stojí i během konání pohřbu.

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák -  v obou záležitostech jsou již zpracovány materiály na nejbližší 
schůzi rady města.

Starosta města Ing. Ivan Charvát – cílem samozřejmě je, aby se na uvedeném místě neparkovalo.

Mgr. Věra Křivánková – proč se pietní akt konaný k výročí osvobození města v letošním roce přesunul 
na 13:00 hod? 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – letošní pietní akt jsme spojili s konáním Slavkovského mementa, 
které probíhalo od 11 do 13 hodin a zúčastnilo se ho opravdu hodně lidí. Předpokládali jsme, že se 
účastníci festivalu po skončení přesunou k uctění památky padlých vojáků, ale nestalo se tak.

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák – malá  účast byla ovlivněná především počasím,  které bohužel 
nevyšlo.

Mgr. Petr Kostík – dotaz k harmonogramu projednání územního plánu.

Starosta města Ing. Ivan Charvát – během měsíce se sejde komise, rada města i zastupitelstvo města. 
Materiál se bude projednávat na červnovém zasedání.  Kromě toho by se zastupitelé mohli  sejít  na 
neoficiálním jednání ohledně zpracování ÚP.
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Ing. Jiří Tesák – už město obdrželo připomínky 4 stran ve věci výstavby domů na sídlišti Zlatá Hora?

Starosta města Ing. Ivan Charvát – ještě se nevyjádřil p. Neužil, ale slíbil, že připomínky dodá.

Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:34 hodin.

Slavkov u Brna  27.04.2011
Zapsala: Martina Vilímová

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

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

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