
ZÁPIS
z jednání II. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného dne 21.03. 2011 v 

17.00 hodin v     zasedací místnosti ve Slavkově u Brna  

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

Omluveni: MUDr. Petr Kozmon, Ing. Jan Reichl

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jaromír Pytela, p. Radoslav Lánský

Schváleno jednomyslně (13)

Návrhová komise: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jiří Tesák, Ing. Jiří Matyáš

Schváleno jednomyslně (13)

Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na druhém 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 programu rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2011
3.2. Návrh závěrečného účtu města Slavkova u Brna za rok 2010
3.3. Návrh rozborů hospodaření za rok 2010 TSMS a ZS-A
3.4. Rozbory hospodaření školských PO za rok 2010

4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:    
4.1. Přijetí dotace a soubor rozpočtových opatření 1-4
4.2. Rozpočtový výhled 2012-2014
4.3. Návrh vyhlášky o místních poplatcích 
4.4. Fond bytového a tepelného hospodářství
4.5. Fond Bydlení – změna zásad
4.6. Prodeje bytů, sídl. Nádražní 1153-1154
4.7. Rozdělení přislíbené státní dotace MK z programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2011
4.8. Návrh rozdělení příspěvku na opravu drobných památek z rozpočtu města 
4.9. Průběžné plnění 2. komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna v roce 

2010
4.10. Rozšíření separace biologických odpadů ve městě Slavkov u Brna
4.11. Poskytnutí daru-projektová dokumentace elektroinstalace
4.12. Výkup pozemku parc.č.3624/9 o výměře 23 m2 lok.Vinohrady k.ú. Slavkov u Brna – 

lokalita Vinohrady - Miroslav Lohnický
4.13. Výkup pozemku pro rozšíření komunikace v ulici  Sadová od pana Šebečka
4.14. Plnění usnesení I.ZM  ze dne 22.12.2010 bod 4.15. - prodej pozemku parc.č.2910/2 v k.ú. 

Slavkov u Brna, lok. U Vily
4.15. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc.č.1780/4; 1780/51 a 1780/53 v sídl. ZH- 

východ v k.ú. Slavkov u Brna od ČR- ÚZSVM do vlastnictví města
4.16. Informace o přípravách dokumentace protipovodňové ochrany města-suché poldry
4.17. Návrh priorit při postupu realizace KPÚ v k.ú. Slavkov u Brna
4.18. Chronologie záměru výstavby BD na sídlišti Zlatá Hora – Pavel Čáslava
4.19. Stav a čerpání projektů IOP 06 a OPLZZ 40
4.20. Informace o projektu OPLZZ 57
4.21. Návrh na udělení ceny města
4.22. Odměny za výkon členům zastupitelstev
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4.23. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. – valná hromada
4.24. RESPONO, a.s. – valná hromada
4.25. Územní plán - pověření

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: 
4.26. Rozpočtové opatření  č.  5
4.27. Splátkový kalendář
4.28. Rozdělení příspěvků na práci s mládeží do 18 let
4.29. Žádost SÚS JMK o poskytnutí práva provést stavbu
4.30. Volba člena kontrolního výboru

Ing.  Jiří  Matyáš  navrhl  vypustit  z  programu  zastupitelstva  bod  4.22.  Odměny  za  výkon  členům 
zastupitelstev.

5 hlasů pro (Mgr. Jaromír Pytela, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík, p. Michal 
Boudný), zdrželo se 8 hlasů.
NÁVRH NEBYL PŘIJAT.

Starosta města Ing. Ivan Charvát nechal hlasovat o rozšíření programu o body 4.26. - 4.30.

Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (p. Michal Boudný, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jaromír Pytela) 
Příloha č. 2

Ad 2) Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZM

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí a:
• považuje za splněné body:
4.14.2 z IX. zasedání ZM dne 15.12.2008
4.2.1. z X. zasedání ZM dne 23.3.2009
4.23. z XIV. zasedání ZM dne 8.3.2010
3.18.2. z 12. zasedání MZM dne 3.5.2010
4.3.2., 4.10., 4.16. z XV. zasedání ZM dne 14.6.2010
4.3.1, 4.3.2., 4.4., 4.5., 4.7., 4.12., 4.15. z I. ZM dne 22.12.2010 
2.3.1, 2.3.2. z 1. MZM dne 18.02.2011 
• vypouští ze sledování:
3.3.4. z I. řádného zasedání ZM dne 18.12.2006
4.16.3. z XII. řádného zasedání ZM dne 14.09.2009
• bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.
Schváleno jednomyslně (13)     Příloha č. 3

Ad 3)  Hlavní zprávy:

3.1. Návrh programu rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2011

Mgr. Petr Kostík upozornil,  že kvůli  plánovanému propojení  ulic Jiráskova a Tyršova by měl  být 
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měřič  rychlosti  projíždějících  aut  na  ulici  Tyršova  směrem  od  Rousínova  umístěn  už  před 
pravotočivou zátočinou kolem suchého poldru. Zpomalit rychlost až za zatáčkou je pozdě.

Ing. Jiří Matyáš – připomínka k materiálu jako celku - materiál by se měl týkat rozvoje v roce 2011. 
Zestručnit a vypustit věci, které se opakují a je psáno, že na ně nejsou peníze. Dále – proč píšeme, že v 
roce 2010 bylo rozšířeno placené parkování, když se jedná o rok 2011?  Doporučil bych, aby materiál 
spolu s tím, který má přijít na červnové zasedání, byl zredukován, aby byl čitelnější a věcnější. Např. 
zredukovat některé komentáře a tak dále.

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje program rozvoje města na rok 2011 v předloženém znění.
Schváleno 8 hlasů pro, zdrželo se 5 hlasů (Mgr. Jaromír Pytela, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Jiří Matyáš, 
Mgr. Petr Kostík, p. Michal Boudný) Příloha č. 4

3.2. Návrh závěrečného účtu města Slavkova u Brna za rok 2010

p. Michal Boudný – jak probíhá konkurzní řízení s Agroklasem?

Právník města  Mgr.  Bohuslav Fiala  – nemáme žádné informace,  je  to už  velmi  stará záležitost  a 
obávám se, že město z toho nic nezíská.

Starosta města Ing. Ivan Charvát – zjistíme bližší informace a předložíme na dalším ZM. 

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
1) závěrečný účet města Slavkova u Brna za rok 2010 bez výhrad
2) převod výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti po zdanění ve výši 6.497.649,08 
Kč do Fondu bytového a tepelného hospodářství
Schváleno jednomyslně (13)   Příloha č.5

3.3. Návrh rozborů hospodaření za rok 2010 TSMS a ZS-A

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
1) rozbory hospodaření TSMS a ZS-A
2) převod výsledku hospodaření TSMS ve výši 386.671,47 Kč do rezervního fondu.
3) převod výsledku hospodaření ZS-A ve výši 163.488 Kč do rezervního fondu.
4) zřizovatel  nepožaduje  vrácení  kladných  výsledků  hospodaření  hlavní  činnosti  ani  odvod

kladných výsledků hospodaření vedlejší činnosti příspěvkových organizací.
Schváleno jednomyslně (13)  Příloha č. 6

3.4. Rozbory hospodaření školských PO za rok 2010

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  po  projednání  zprávy  „Rozbory  hospodaření  školských  příspěvkových 
organizací za rok 2010“ bere její obsah na vědomí a schvaluje:

1) kladné  výsledky  hospodaření  školských  PO  zřízených  městem  Slavkovem  u  Brna 
vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky z podnikatelské 
činnosti  za  rok  2010.  Nepožaduje  vrácení  ušetřených  prostředků  z  hlavní  činnosti 
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(kladných  výsledků  hospodaření  PO)  a  odvod  kladných  výsledků  hospodaření  z 
podnikatelské činnosti organizací do rozpočtu města,

2) rozbory hospodaření školských PO za rok 2010
3) přidělení výsledku hospodaření DDM za rok 2010 v plné výši 88.122,09 Kč do rezervního 

fondu organizace,
4) přidělení výsledku hospodaření ZUŠ Františka France za rok 2010 v plné výši 78.172,50 

Kč do rezervního fondu organizace,
5) přidělení výsledku hospodaření ZŠ Komenského za rok 2010 v plné výši 421.744,80 Kč 

do rezervního fondu organizace,
6) přidělení výsledku hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2010 v plné výši 130.650,97 Kč do 

rezervního fondu organizace,
7) přidělení výsledku hospodaření MŠ Zvídálek za rok 2010 v plné výši 27.212,17 Kč do 

rezervního fondu organizace.
Schváleno jednomyslně (13)  Příloha č. 7

Ad 4) Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí: 

4.1. Přijetí dotace a soubor rozpočtových opatření 1-4

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:

1) Přijetí dotace Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Slavkov u Brna ve výši 
533.664 Kč.

2) RO č. 1 - Výsledek hospodaření hlavní činnosti za rok 2010
Příjmy:
 - navýšení položky č. 39 – Výsledek hospodaření roku 2010 1.488.000 Kč
Výdaje:
 - zařazení nové položky – Finanční vypořádání 388.000 Kč
 - zařazení nové položky – Veřejná zakázka – úvěr MŠ 84.000 Kč
 - zařazení nové položky – Účelový příspěvek TSMS – bezpečnostní prořez stromů 80.000 Kč
 - zařazení nové položky – OPLZZ – řízení lidských zdrojů 684.000 Kč
 - navýšení položky č. 89 OPLZZ – vzdělávání 284.000 Kč
 - snížení položky č. 102 – Rezerva 32.000 Kč
RO č. 2 – Odměna za třídění odpadů
Příjmy:
- zařazení nové položky – Odměna „My třídíme nejlépe“ 18.000 Kč
Výdaje:
- zařazení nové položky – Sběrné nádoby „My třídíme nejlépe“ 18.000 Kč

RO č. 3 – Dotace ZŠ Tyršova
Příjmy:
 - zařazení nové položky – Dotace – ZŠ Tyršova 636.000 Kč
Výdaje:
 - zařazení nové položky – Účelový neinvestiční příspěvek – Dotace ZŠ Tyršova 636.000 Kč

RO č. 4 – Příspěvek na obnovu a zhotovení Slavkovského kroje
Výdaje:
 - zařazení nové položky – Příspěvek na zhotovení Slavkovského kroje 40.000 Kč
 - snížení položky č. - 102 Rezerva 40.000 Kč
Schváleno jednomyslně (13) Příloha  č.  8
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4.2. Rozpočtový výhled 2012-2014

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled Města Slavkov u Brna na období 2012-2014 
v předloženém znění.
Schváleno jednomyslně (13)   Příloha č. 9

4.3. Návrh vyhlášky o místních poplatcích

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  vydává  obecně  závaznou  vyhlášku  města  Slavkov  u  Brna  o  místních 
poplatcích  v předloženém znění. 
Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Bc. Jan Pavlík, Mgr. Petr Kostík, p.  Michal Boudný)

Příloha č. 10

4.4. Fond bytového a tepelného hospodářství

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:

1) zásady pro tvorbu a použití  Fondu bytového a tepelného hospodářství v předloženém 
znění

2) použití finančních prostředků Fondu bytového a tepelného hospodářství pro rok 2011 
v předloženém znění

Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 11

4.5.      Fond bydlení – změna zásad

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje vypuštění bodu e) z čl. 2 odst. 1 Zásad tvorby a použití fondu 
Bydlení.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 12

4.6.      Prodeje bytů, sídl. Nádražní 1153-1154

Usnesení:
1.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1153/9 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  1153/9,  panu  Zdeňku  Vídeňskému,  trvale  bytem 
sídl.Nádražní č.p.1153, Slavkov u Brna, za konečnou kupní cenu 513.410 Kč (uplatnění slevy 
10% před podpisem kupní smlouvy).
2.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1154/5 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  1154/5,  paní  Miladě  Parákové,  trvale  bytem 
sídl.Nádražní č.p.1154, Slavkov u Brna, za konečnou kupní cenu 525.107 Kč (uplatnění slevy 
10% před podpisem kupní smlouvy).
3.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1154/9 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  1154/9,  paní  Zdence  Tesáčkové,  trvale  bytem 
sídl.Nádražní č.p.1154, Slavkov u Brna, za konečnou kupní cenu 507.453 Kč (uplatnění slevy 
10% před podpisem kupní smlouvy).
4.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1154/2 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  1154/9,  paní  Vlastě  Šujanové,  trvale  bytem 
sídl.Nádražní č.p.1154, Slavkov u Brna, za konečnou kupní cenu 513.311 Kč (uplatnění slevy 
10% před podpisem kupní smlouvy).
5.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1154/4 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 1154/4, manželům Jitce a Milanovi Brázdovým, trvale 
bytem sídl.Nádražní č.p.1154, Slavkov u Brna, za konečnou kupní cenu 521.518 Kč (uplatnění 
slevy 10% před podpisem  kupní smlouvy).
6.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1153/8 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 1153/8, panu Antonínovi Křivonožkovi, trvale bytem 
sídl.Nádražní č.p.1153, Slavkov u Brna, za konečnou kupní cenu 517.741 Kč (uplatnění slevy 
10% před podpisem kupní smlouvy).
7.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1153/2 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 1153/2, panu Jiřímu Rysovi, trvale bytem ul.Tyršova 
1025,  Slavkov  u  Brna,  za  nabídnutou  kupní  cenu  502.147  Kč  za  podmínky  současného 
odkoupení pohledávky města za  předchozím nájemcem uvedeného bytu ve výši 161.053 Kč za 
nominální hodnotu a úhradu nákladů související exekuce ve výši  61.800 Kč. 
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 13

4.7.   Rozdělení přislíbené státní dotace MK z programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2011

Usnesení:
 Zastupitelstvo města:
1) dává souhlas k požádání a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace 
MPR a MPZ ve výši  525.000 Kč
2)  dává souhlas  k použití  přislíbené dotace z Programu na zahájení  opravy krovu  a střechy 
kulturní památky r.č. 42270/7-3860 - domu č.p. 64  I. Etapa, na Palackého náměstí ve Slavkově u 
Brna 
3) dává souhlas k poskytnutí z rozpočtu města na obnovu výše uvedené památky částky ve výši 
1.500.000 Kč, jako podílu vlastníka památky k dotaci z Programu regenerace MPZ a MPR .
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 14

4.8.   Návrh rozdělení příspěvku na opravu drobných památek z     rozpočtu města   

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  schvaluje  poskytnutí  příspěvku  z položky  č.  8  rozpočtu  města  -oprava 
drobných památek na území města- pro Federaci židovských obcí v České republice se sídlem 
Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1 – Josefov,  ve výši  70.000 Kč na  stavění povalených náhrobků 
židovského hřbitova na pozemku p.č. 3317 v k.ú. Slavkov u Brna.
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Petr Kostík) Příloha č. 15
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4.9.     Průběžné plnění 2. komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna v     roce 2010  

Odchod: Mgr. Vladimír Soukop – 18:44 hod

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere po projednání zprávu o plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb 
města Slavkova u Brna v roce 2010 na vědomí.
Schváleno jednomyslně (12) Příloha č. 16

4.10. Rozšíření separace biologických odpadů ve městě Slavkov u Brna

příchod: Mgr. Vladimír Soukop – 18:47 hod

Usnesení:
1. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu „Rozšíření separace biologických odpadů ve 
městě Slavkov u Brna“.
2. Zastupitelstvo města ukládá TSMS zajistit doklady potřebné k zajištění rozhodnutí o
poskytnutí dotace ze SFŽP na akci „Rozšíření separace biologických odpadů ve městě  Slavkov 
u Brna“.    
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 17

4.11. Poskytnutí daru-projektová dokumentace elektroinstalace

Usnesení: 
Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím daru Československé provincii Chudých školských 
sester  naší  Paní,  se  sídlem  Zahradní  1433,  Slavkov  u  Brna,  IČ:  00170224,  projektové 
dokumentace  rekonstrukce  elektroinstalace  v  budově  Malinovského  č.p.280,  zpracovanou 
Milošem Šaňkem k 04/2010, v hodnotě 25.000,-Kč. 
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 18

4.12. Výkup pozemku parc.č.3624/9 o výměře 23 m2 lok.Vinohrady k.ú. Slavkov u Brna – lokalita 
Vinohrady - Miroslav Lohnický

Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí  s  výkupem pozemku parc. č.  3 624/9 o výměře 23 m2 v k.  ú. 
Slavkov u Brna z vlastnictví pana Miroslava Lohnického,  Tyršova 1103, Slavkov u Brna do 
vlastnictví města. Kupní cenu ve výši 20,-Kč/m2 (tj. celkem 460,-Kč) uhradí město do 15ti dnů 
od doručení kupní smlouvy s vyznačenou doložkou o provedení vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí. Náklady spojené s výkupem (500,-Kč správní poplatek za podání návrhu 
na vklad do KN) uhradí město.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 19

4.13. Výkup pozemku pro rozšíření komunikace v ulici Sadová od pana Šebečka

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města:

1. nedává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na výkup pozemku parc. č. 
1200/4 v k. ú Slavkov u Brna o výměře 80 m2 od pana Jiřího Šebečka,  Sadová 1517, 
Slavkov u Brna za kupní cenu 800,-Kč/m2;
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2. dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na výkup pozemku parc. č. 
1200/4 v k. ú Slavkov u Brna o výměře 80 m2 od pana Jiřího Šebečka,  Sadová 1517, 
Slavkov u Brna za kupní cenu 500,-Kč/m2.

7 hlasů pro, zdrželo se 6 hlasů (Mgr. Jaromír Pytela, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr 
Kostík, p. Michal Boudný, Ing. Jiří Tesák) Příloha č. 21
NÁVRH USNESENÍ NEBYL PŘIJAT.

4.14. Plnění usnesení I.ZM      ze dne 22.12.2010 bod 4.15. - prodej pozemku parc.č.2910/2 v     k.ú.    
Slavkov u Brna, lok. U Vily

Usnesení:
Zastupitelstvo města dává souhlas k prodeji pozemku parc. č. 2910/2 ostatní plocha o výměře 
226 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví společnosti ENBRA HOLDING, 
a.s., sídlem Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ:25321391. Kupní cenu ve výši 150.000,-Kč a náklady 
spojené  s  prodejem  (500,-Kč  správní  poplatek  za  podání  návrhu  na  vklad  do  KN)  uhradí 
kupující před podpisem kupní smlouvy.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 22

4.15. Smlouva  o  bezúplatném převodu  pozemků  parc.č.1780/4;  1780/51  a  1780/53  v     sídl.  ZH-   
východ v     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/2456/2010-BVYM, týkající se nabytí pozemků parc. č. 1780/4; 1780/51 a 1780/53, 
vše   ostatní  plocha  –  zeleň  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna  od  ČR-ÚZSVM  do  vlastnictví  města  v 
předloženém znění.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 23

4.16. Informace o přípravách dokumentace protipovodňové ochrany města-suché poldry

Odchod: Ing. Jiří Matyáš – 19:10 hod
Příchod: Ing. Jiří Matyáš – 19:13 hod

Odchod: Bc. Jan Pavlík – 19:18 hod
Příchod: Bc. Jan Pavlík – 19:20 hod

místostarosta města Ing. Jiří Doležel – na příští ZM můžeme podat informaci, kdo zpracovává řešení 
na ploše, kterou užívá golf a zda se jedná o tutéž firmu, která vytvářela nádrže na golfovém hřišti.

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu a souhlasí s  navrženými postupy.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 24

4.17. Návrh priorit při postupu realizace KPÚ v k.ú. Slavkov u Brna 

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  souhlasí  s  tímto  návrhem  priorit  při  postupu  realizací  komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Slavkov u Brna:
1. Realizace a výsadba biokoridoru RBK 223b, včetně výstavby protipovodňového suchého 
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poldru v rámci tohoto biokoroidoru v trati Rousínovsko (nad Frédskou cestou).
2. Realizace a výstavba cesty C45 s protierozním a protipovodňovým účinkem v trati Pod 

Vážanskou. Stavbu je nutno provést včetně příkopu P3 odvádějícího vodu od cesty C45 a 
C40 kolem tratě do Litavy.

3. Realizace  a výstavba cesty  C40,  sloužící  jako často využívaná cyklostezka  mezi  k.ú.  
Slavkov  u  Brna  a  Vážany  nad  Litavou.  Cesta,  jejíž  součástí  je  v  úseku  kolem  
železniční tratě i příkop P3, má v těchto místech důležitý protipovodňový a protierozní 
význam.

4. Výstavba protipovodňového příkopu P1, na nějž navazují zpracovávané protipovodňové 
projekty mimo obvod pozemkové úpravy (viz 5. RM dne 02.02.2011 bod 4.11.-  poldr u 
zámecké  zdi).  Příkop  je  nutno  realizovat  včetně  doprovodných  zařízení,  což  je  
rekonstrukce  propustku  P18  na  křenovické  silnici  a  pročištění  meliorační  struhy  v  
lokalitě Klínek.

5. Realizace a výsadba  biokoridoru RBK 223d nad Frédskou cestou ve východní části.
6. Realizace cesty C38 s doprovodnou zelení (hraniční cesta k.ú. Slavkov a k.ú. Heršpice – 

přístup k  biokoridoru Podsedky v k.ú. Vážany nad Litavou).
7. Realizace a výsadba biokoridoru 223a v lokalitě Nad Oborou pro zachycení srážkových 

vod nad židovským hřbitovem.
Schváleno jednomyslně  (13)  Příloha č. 25

4.18. Chronologie záměru výstavby BD na sídlišti Zlatá Hora – Pavel Čáslava

p.  Jan  Hudec  objasnil  důvody,  proč  firma  Čáslava  –  Stav  změnila  podmínky  záměru  výstavby 
bytových domů na Zlaté Hoře, které schválilo ZM v roce 2009. 
Nikde není psáno, že to byla závazná situace. Byla pouze orientační. Změny rozhodně nevyvolal p. 
Čáslava tím, že by snad spekuloval, že chce více bytů, to spíše naopak, předtím bylo 120 bytových 
jednotek, v poslední verzi je 70.  Problém vyvstal taky proto, že město nedokázalo zkoordinovat dva 
investory, kteří se tam najednou vyskytli. To znamená občanské sdružení vlastníků pozemků pod ZH a 
firma Čáslava – stav.
Tato situace opravdu není technického charakteru. Vždyť máme už 4 kladná vyjádření od dotčených 
organů.

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – mám zde materiál ze zasedání zastupitelstva v březnu roku 
2009 a nikde není psáno, že se jedná pouze o orientační plán zastavění těmito domy. Je zde uvedeno, 
že je to konkrétní způsob řešení. A na to byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.

Mgr. Petr Kostík – dotaz, zda město má zájem stavět bytové domy.

Starosta města Ing. Ivan Charvát – samozřejmě ano. 

p. Pavel Čáslava – 2 roky připravujeme tento projekt. Přece nechcete najednou říct, že nevíte vůbec, o 
co se jedná? Navíc toto se zde vůbec nemá řešit, toto by se mělo řešit pouze na úrovni stavebního 
úřadu.  Férová  hra  by bylo,  kdyby  nám někteří  zastupitelé  města  na  rovinu  řekli,  my  tady firmu 
Čáslava – Stav nechceme, a my bychom šli. Stavební dokumentace má tři stupně – projekt pro územní 
řízení, projekt pro stavební povolení a realizační dokumentace. Vy chcete říct, že součást smlouvy má 
něco společného s  nějakým projektem? Přece jsme nezvýšili  počet  bytů,  jen jsme je  upravili  tak, 
abychom vyhověli 1. stupni PD. Tady je to zřejmě všechno jen politická otázka. 

Ing. arch. Alexandr Durchan – vysvětlil vzniklou situaci.

Ing.  Lukáš  Musálek  –  naše  sdružení  kontaktovalo  několikrát  p.  Čáslavu,  že  bychom  rádi 
spolupracovali,  odpověď  byla  nulová.  Nová  studie,  podle  níž  má  vzniknout  7  domů,  opravdu 
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poškozuje sousední pozemky. Protože ty domy jsou mnohem blíže k pozemkům, které patří našim 
vlastníkům a zrovna na té straně mají i okna. Původně byly domy štítovní stranou k pozemkům.

p. Leopold Neužil – studie znehodnocuje i můj pozemek. Před pár lety ke mně přišel p. Hudec s úplně 
jiným záměrem, než teď prezentuje, bylo tam 5 bytových domů, vepředu tři a vzadu dva a nabídl mi 
určitý obnos. Říkal jsem, že s tím nesouhlasím. Najednou jsem zjistil, že má projekt se sedmi domy a 
že to znehodnocuje můj pozemek. Svým jednáním sníží jeho hodnotu. Není možné, aby to postavil na 
takové hranici, abych tam já už nemohl stavět.

Starosta města Ing. Ivan Charvát vyhlásil  od 20:18 do 20:53 hod přestávku, aby návrhová komise 
sestavila usnesení.

Usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá radě města:
1) předložit zastupitelstvu města písemná vyjádření

• Občanského sdružení majitelů pozemků pod Zlatou Horou, se sídlem Botanická 606/24, 
Brno, IČ: 22719881

• p. Leopolda Neužila, Němčany 14
• Komise pro rozvoj města
• p. Pavla Čáslavy  podnikajícího pod obchodní firmou Pavel Čáslava – Čáslava - Stav, 

IČ: 152 40 720, místo podnikání Masarykova 31, Brno
ke  změně  záměru  výstavby  bytových  domů  v  lokalitě  Zlatá  Hora  dle  „Koordinační  situace 
stavby č. Výkresu DZ7 – 114“  z 01/2011.

2) předložit zastupitelstvu města návazně na uvedené dokumenty návrh dodatku ke smlouvě o 
smlouvě budoucí kupní mezi Městem Slavkov u Brna a firmou Pavel Čáslava – Čáslava – Stav z 
31.7.2009.
3)  předložit  dokumenty  uvedené  v  odstavcích  1  a  2  na  mimořádné  zasedání  zastupitelstva 
konané do 31.5.2011.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 26

4.19. Stav a čerpání projektů IOP 06 a OPLZZ 40

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 27

4.20. Informace o projektu OPLZZ 57

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 28

4.21. Návrh na udělení ceny města

Usnesení:
Zastupitelstvo města uděluje cenu města  prap. Pavlu Vachovi a pprap. Jakubu Piňosovi s jejím 
předáním v rámci Dnů Slavkova 2011
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 29
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4.22. Odměny za výkon členům zastupitelstev  

MUDr.  Oldřich  Pospíšil  se  omluvil  zastupitelstvu  za  mylné  hlasování  v předchozím  zasedání 
zastupitelstva dne 22. prosince 2010. Nikdo si neuvědomil, že zrušení odměn zastupitelům znamená 
také zrušení odměn radním a předsedům komisí. 

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.  375/2010  Sb., 
s platností ode 21.3.2011 takto:
- člen rady města 2.442,- Kč
- předseda výboru 1.482,- Kč
- předseda komise 1.482,- Kč
- člen komise rady 0,- Kč
- člen výboru 0,- Kč
- člen zastupitelstva města 627,- Kč.
2. Zastupitelstvo města v případě souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva stanovuje 
odměny takto: 
- člen rady města a současně předseda výboru nebo komise  3.924,- Kč
- člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise  2.109,- Kč.
Schváleno 8 hlasů pro, proti 5 hlasů (Mgr. Jaromír Pytela, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. 
Petr Kostík, p. Michal Boudný) Příloha č. 30

4.23.  Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. – valná hromada

Usnesení:
1) Zastupitelstvo města deleguje zástupcem města na valné hromadě společnosti Vodovody a 
kanalizace Vyškov, a.s., pana Ing. Jiřího Tesáka, člena rady města Slavkova u Brna. Pro případ 
nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Radoslava Lánského, člena 
zastupitelstva 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 Vodovody a 
kanalizace Vyškov, a. s., pana Ing. Ivana Charváta a do dozorčí rady společnosti Vodovody a 
kanalizace Vyškov, a. s., pana Ing. Hynka Charvata.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 31

4.24. 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 (13) Příloha č. 32

4.25. Územní plán - pověření

Mgr. Jaromír Pytela navrhnul na spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu Mgr. Petra 
Kostíka.
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Starosta města Ing. Ivan Charvát navrhnul Ing. Jana Reichla i Mgr. Petra Kostíka.

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  pověřuje  zastupitele  města  Ing.  Jana  Reichla  a  Mgr.  Petra  Kostíka 
spoluprací s pořizovatelem při pořizování územního plánu Slavkova u Brna.
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš) Příloha č. 33

4.26. Rozpočtové opatření  č.  5

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
RO č. 5 – Příspěvek na péči, dávky v hmotné nouzi
Příjmy:
 - snížení položky č. 33 – Dotace ze SR dávky v hmotné nouzi 1.070.000 Kč
 - snížení položky č. 34 – Dotace ze SR příspěvek na péči 3.200.000 Kč
Výdaje:
 - snížení položky č. 71 – Dávky v hmotné nouzi 1.070.000 Kč
 - snížení položky č. 72 – Příspěvek na péči 3.200.000 Kč
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (p. Michal Boudný, Bc. Jan Pavlík) Příloha č. 34

4.27. Splátkový kalendář

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  schvaluje  uzavření  předložené  dohody  o  splátkovém  kalendáři  s  paní 
Danou Šlampovou.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 35

4.28. Rozdělení příspěvků na práci s mládeží do 18 let

Usnesení:
Zastupitelstvo města zprávu odkládá.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 36

4.29. Žádost SÚS JMK o poskytnutí práva provést stavbu

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  souhlasí  s  uzavřením  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  se  Správou  a 
údržbou silnic Jihomoravského kraje,  příspěvkovou organizací kraje za účelem zajištění opravy 
komunikace III/4194 směrem do Vážan nad Litavou v předloženém znění.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 37

4.30. Volba člena kontrolního výboru

p. Michal Boudný navrhnul doplnit kontrolní výbor o člena Mgr. Jaromíra Pytelu.
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Usnesení:
Zastupitelstvo města volí Mgr. Jaromíra Pytelu členem kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Slavkova u Brna.
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Jaromír Pytela)

Ad 6) Odpovědi na interpelace:

Ing. Pavel Dvořák vyčíslil návratnost financí po případné výměně žárovek v zasedací místnosti za 
úsporné. Při svícení 1 hodinu denně pět dní v týdnu by návratnost za současných cen energie byla 4 
roky, odhaduje však dobu svícení zhruba na polovinu, čili návratnost odhaduje na asi 8 let.

Diskuse:

p. Radoslav Lánský informoval o svozu odpadů ze zeleně.

p. Michal Boudný – autobusy přes náměstí jezdí stále, rada by měla kontaktovat provozovatele, aby 
důsledně domluvili řidičům. Situace je vážná. A když tudy projede KAROSA, tak je přímo kritická.

tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák vyjmenoval nově jmenované předsedy komisí rady města.

Ředitel ZS-A Ing. Aleš Šilhánek pozval přítomné na zahájení sezony na zámku pro rok 2011 dne 
24.03.2011.

Ing.  Hynek  Charvat  –  apelace  na  krajské  zastupitele,  zda  by  se  opravy silnice  do  Vážan mohly 
uskutečnit  ve  zmíněném termínu a  pak o záležitosti  informovat  na  zasedání  ZM. Jako zastupitelé 
bychom se o to měli zajímat.

p. Radoslav Lánský krátce pohovořil o problematice těžkých aut jezdících do Vážan. 

Starosta města Ing. Ivan Charvát poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva města ve 
21:43 hodin.

Slavkov u Brna  21.03.2011
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 p. Radoslav Lánský

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