
ZÁPIS
z     jednání 6. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna, konaného dne 15.08.2011   

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

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

Omluven: p. Radoslav Lánský, MUDr. Petr Kozmon

Návrhová komise: Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Věra Křivánková

Schváleno jednomyslně ( 13)

Ověřovatelé zápisu: p. Michal Boudný, MUDr. Oldřich Pospíšil

Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (p. Michal Boudný, MUDr. Oldřich Pospíšil)

Pan starosta Ing.  Ivan Charvát přivítal  všechny přítomné na šestém mimořádném zasedání 
zastupitelstva města. 

Program:
1. Zahájení, schválení  programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu.
2. Zprávy a návrhy na rozhodnutí:    

2.1. Rozbory hospodaření města za I. pololetí 2011 
2.2. Rozbory hospodaření VHČ za I. pololetí 2011 
2.3. Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za I. pololetí 2011 
2.4. Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za I. pololetí 2011  
2.5. Přijetí dotace a soubor rozpočtových opatření č. 16-22
2.6. Dodatek ke Smlouvě o úvěru
2.7. Dodatek ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
2.8. Obnova vodního příkopu - souhlas se zahájením dotační akce
2.9. Poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na Vzpomínkové akce 2011
2.10. Smlouva s JMK o poskytnutí dotace na letní tábor v roce 2011
2.11. Reklamace vyúčtování služeb 2010 – byty
2.12. Informace o aktuálním stavu projektu „Přijďte poznat víc  - Slavkov – Austerlitz“
2.13. Zápis o provedené kontrole

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

Starosta města Ing. Ivan Charvát nechal hlasovat o rozšíření programu o bod:
2.14. Zápis ze zasedání finančního výboru

Schváleno jednomyslně (12)                                                                                                 Příloha č. 2

Pozn: Nejdříve se schvaloval program zasedání, Mgr. Petr Kostík se dostavil až po jeho schválení, 
proto o něm nehlasoval.

Ad 2) Zprávy a návrhy na rozhodnutí:
                                                 

1



2.1. Rozbory hospodaření města za I. pololetí 2011 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, vedoucí FO Bc. Klára Vránová

Usnesení:
Zastupitelstvo města:

1) Schvaluje rozbory hospodaření města za I. pololetí 2011.
2) Ukládá  radě  města  zdůvodnit  nárůst  pohledávek  z  pokut  a  předložit  způsob  jejich 

vymáhání.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 3

2.2. Rozbory hospodaření VHČ za I. pololetí 2011 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil: Mgr. Vladimír Soukop

Usn  esení:  
Zastupitelstvo  města  projednalo  předloženou  zprávu  a  schvaluje  plnění  plánu  vedlejší 
hospodářské činnosti za  I.  pololetí roku 2011.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 4

2.3. Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za I. pololetí 2011 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jiří Matyáš

Usnesení:
Zastupitelstvo města:

1) Schvaluje rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za I. pololetí roku 2011.
2) Ukládá radě města zpracovat studii technického stavu bazénu koupaliště s vyčíslením 

nákladů na opravu.
3) Ukládá radě města operativně řešit propad příjmů na koupališti.

Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 5

2.4. Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za I. pololetí 2011

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil: Mgr. Vladimír Soukop

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za I. 
pololetí 2011.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 6

2.5. Přijetí dotace a soubor rozpočtových opatření č. 16-22

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Petr Kostík.
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Starosta města Ing. Ivan Charvát na základě vyjádření předsedy FV navrhl, aby bylo vypuštěno RO č. 
16 a RO č. 22.

Mgr. Petr Kostík podal protinávrh usnesení – vypustit pouze RO č. 16 – DSP ulice Lomená.

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
1) Přijetí dotace ve výši 3.125.000 Kč na obnovu fasády zámku

2) Soubor rozpočtových opatření:
RO č. 16 – Dotace – fasády zámku
Příjmy:
- zařazení nové položky – Dotace – Fasády zámku 3.125.000 Kč
Výdaje:
- zvýšení položky č. 64 – Fasády zámku 3.125.000 Kč

RO č. 17 – Dotace – ZŠ Tyršova
Příjmy:
- navýšení položky – Dotace – ZŠ Tyršova 586.000 Kč
Výdaje:
- navýšení položky – Účelový neinvestiční příspěvek – Dotace ZŠ Tyršova 586.000 Kč

RO č. 18 – Vybavení MŠ Zvídálek
Výdaje:
- snížení položky č. 58 – Mateřská škola 236.000 Kč
- zvýšení položky – Účelový příspěvek – vybavení MŠ 236.000 Kč

RO č. 19 – Tvorba a použití položky č. 102 - Rezerva
Příjmy:
- navýšení položky č. 43 – Výsledek hospodaření za rok 2010 437.800 Kč
- zařazení nové položky – Poplatek za vydobývání nerostných surovin 134.000 Kč
- navýšení položky č. 36 – Dotace od obcí na školství 146.300 Kč
- snížení položky č. 46 – Převod z fondu Zelnic – mateřská škola 627.000 Kč
Výdaje:
- snížení položky č. 102 – Rezerva 627.000 Kč
- zvýšení položky č. 102 – Rezerva 718.100 Kč

RO č. 20 – Vzpomínkové akce
Příjmy:
- zařazení nové položky – Dotace – Vzpomínkové akce 500.000 Kč
Výdaje:
- navýšení položky č. 98 – Vzpomínkové akce, Napoleonské dny 500.000 Kč

RO č. 21 – Příspěvek TJ SOKOL
Výdaje:
- snížení položky č. 102 – Rezerva 22.000 Kč
- zařazení nové položky – Příspěvek TJ SOKOL 22.000 Kč
Schváleno 8 hlasů pro, zdrželo se 5 hlasů (Ing. Hynek Charvat, Ing. Jiří Tesák, Mgr. Vladimír Soukop, 
Ing. Jiří Matyáš, Bc. Zdeněk Pavlík) Příloha č. 7
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2.6. Dodatek ke Smlouvě o úvěru

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.

Usnesení:
Zastupitelstvo  města  schvaluje  dodatek  ke  Smlouvě  o  úvěru  s  Komerční  bankou,  a.  s.,  Na 
Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 v předloženém znění.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 8

2.7. Dodatek ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupila: vedoucí FO Bc. Klára Vránová

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č.  1 ke Smlouvě o zajištění  financování systému IDS 
JMK s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, v předloženém 
znění.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 9

2.8. Obnova vodního příkopu - souhlas se zahájením dotační akce

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, Mgr. Petr Kostík

Mgr. Petr Kostík – poukazuji na to, aby ve smlouvě bylo uvedeno, že vysoutěžená cena je také cena 
konečná.

Usnesení:
Zastupitelstvo města:

1. Dává souhlas k zahájení kroků pro zajištění dokladů nezbytných pro přidělení dotace z 
MMR ČR z Programu pro poskytování dotací na obnovu majetku postiženého živelní 
pohromou v roce 2010.

2. Schvaluje zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2012 položku ve výši 1.250.000 Kč ke krytí 
nákladů na spoluúčast k projektu. 

Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 10

2.9. P  oskytnutí dotace z rozpočtu JMK na Vzpomínkové akce 2011  

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na Vzpomínkové akce 2011 ve výši 500.000,- Kč z 
rozpočtu Jihomoravského kraje. 
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 11

2.10. Smlouva s JMK o poskytnutí dotace na letní tábor v roce 2011

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.
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Odchod: Mgr. Jaromír Pytela – 17:47 hod.

Usnesení:
Návrh usnesení:

1) Zastupitelstvo  města  schvaluje  podání  projektu  na  KrÚ  JMK  Brno  na  pořádání 
výchovně rekreačního tábora pro děti v roce 2011 v rekreačním areálu DDM Veselí nad 
Moravou ve Vřesovicích.

2) Zastupitelstvo  města  schvaluje  přijetí  dotace  ve  výši  27.000,-  Kč  z rozpočtových 
prostředků JMK k realizaci  projektu – výchovně rekreační tábor pro děti v r. 2011.

Schváleno jednomyslně (12) Příloha č. 12

2.11. Reklamace vyúčtování služeb 2010 – byty

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Věra Křivánková, Mgr. Petr Kostík

Příchod:  Mgr. Jaromír Pytela – 17:49 hod 

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

2.12. Informace o aktuálním stavu projektu „Přijďte poznat víc  - Slavkov – Austerlitz“

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: právník města Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. 
Petr Kostík

Usnesení:
Zastupitelstvo města:

1) Bere na vědomí informaci o stavu marketingového projektu Přijďte poznat víc – Slavkov – 
Austerlitz.

2) Ukládá radě města předložit návrh a postup řešení situace vzniklé okolo marketingového 
projektu „Přijďte poznat víc – Slavkov-Austerlitz“ a předložit ho na další jednání ZM. 

Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 14

2.13. Zápis o provedené kontrole

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jan Reichl

Ing. Hynek Charvat – návrh kontrolního výboru předláždit chodník by bylo vhodné uskutečnit ještě 
letos, snad se na to nějaké rezervy jak finanční, tak pracovní najdou. A druhá věc – na parkovišti mezi 
ZŠ Komenského a kostelem by mělo být vyhrazené stání pro rodiče, kteří vozí děti do školky.

Usnesení:
Zastupitelstvo města:

1) Bere na vědomí zápis o provedené kontrole.
2) Ukládá  radě  města  předložit  návrh  řešení  opravy  chodníku  mezi  parkovištěm u  ZŠ 

Komenského a přechodem pro chodce u polikliniky.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 15
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2.14. Zápis ze zasedání finančního výboru

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jiří Matyáš.

Usnesení:
Zastupitelstvo města:

1) Bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru.
2) Ukládá radě města předložit finanční závazky vyplývající z uzavřených smluv a usnesení 

ZM na příští jednání FV.
Schváleno jednomyslně (13) Příloha č. 16

Ad 3) Diskuse:

Zastupitelé vzali na vědomí písemnou informaci o reprezentaci Auto RC Slavkov a o problematice 
čištění bazénů v zámeckém parku.

Mudr. Oldřich Pospíšil – opět se projevil vandalismus. Nikdy nikdo nebyl chycen?

Starosta města Ing. Ivan Charvát – zrovna v nedávné době byli 3 nebo 4 mladíci ze Slavkova zadrženi.

Mgr. Věra Křivánková upozornila, že na ulici Špitálská stojí auta po pravé straně směrem k Penny 
marketu i přes zákaz stání. Bude to někdo kontrolovat?

Ing. Hynek Charvat – dotaz na ředitele ZS-A – v materiálu, který sepsala paní Marková ohledně ryb v 
bazénu v zámeckém parku, se zmiňuje trestní oznámení, je to aktuální?

Ředitel ZS-A Ing. Aleš Šilhánek – bylo odloženo.

p. Michal Boudný – již po několikáté upozorňuje na autobusy jezdící přes náměstí.

Tajemník  MěÚ Ing.  Pavel  Dvořák  –  rada  se  věcí  zabývala  a  v  posledním usnesení  rozhodli,  že 
problém se má řešit pomocí stavebních zpomalovacích prahů. Před radnicí by měl být navýšený práh.

Mgr. Petr Kostík – to je ale řešení mimo mísu. Dohoda s dopravci byla, že budou respektovat zákaz 
vjezdu na náměstí, a to z různých důvodů. Bral bych to jako nesplnění smluvního vztahu. Nemají tam 
autobusy co dělat. Jiná otázka byla, zda by se na křižovatce směrem do ulice Boženy Němcové vytočil 
autobus, který má 2 nápravy. Nicméně teď už je na křižovatce umístěno zrcadlo, takže ani pro ně by to 
neměl být problém.  

Starosta města Ing. Ivan Charvát – zákaz vjezdu na náměstí se netýká dopravní obslužnosti a dopravci 
se vymlouvají, že jsou dopravní obslužnost.

Mgr. Petr Kostík – v tom případě bych jim řekl, že porušují smluvní vztahy a že si budeme stěžovat na 
KrÚ.

p. Michal Boudný – na příští řádné zasedání prosím o odpověď na můj dopis ohledně dětského hřiště.

Starosta města Ing. Ivan Charvát – rada se jím zabývala a uložila úkol řediteli TSMS. Bude na příštím 
ZM.

Ing. Jiří Matyáš – dotaz k výběrovému řízení na velitele MP, jaké se ušetřily mzdové náklady? Dále 
dotaz k situaci Společenského domu Bonaparte.

Starosta města Ing. Ivan Charvát  - minulý velitel odešel na dohodu k 30.6., k dnešnímu dni máme 2 
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uchazeče, termín podávání přihlášek je do 22.8., do konce srpna bychom chtěli nového ředitele vybrat. 
Zájem je ze strany státních policistů. Úspora jsou tři měsíční platy.
Co se týká Společenského domu, Ing. Lokaj zpracovává studii na jednání s firmou Prelax, na zářijové 
zasedání ZM by se měl dostavit Ing. Fusek. Řešili jsme rozdělení celého doma v uvozovkách na dvě 
bytové jednotky – sály a komerční prostory.

Ing. Jiří Tesák – o výkopových pracech a uzavírce se vědělo dopředu, nemohly se úpravy provést už 
před zahájením akce? Navíc žluté pásy na křižovatce u Penny marketu nic nevyřešily. Vlevo se stále 
nedá odbočit. Zajímalo by mě, zda není možné umístit semafor nebo cokoliv podobného. Dojde ještě k 
nějaké změně? Jsme kritizováni odevšad.

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – na úpravy provozu byl schválen projekt. KrÚ bylo sděleno, že 
my nežádáme, aby se oni vyjadřovali k tomu, co nám povolí. Komunikace je v jejich péči a oni se 
musí o ni starat. Aby to neotáčeli proti nám. I o světelné signalizaci bylo jednáno, ale nemyslím si, že 
se tam objeví. Odpověď na otázku, zda nemohly být úpravy provedeny dřív, zní ano, mohly.

Mgr. Petr Kostík – když se tam umístí semafory, kolona bude stát až nahoře na Holubáku. Jediné, co 
vidím jako možnost, je požádat firmu o vytvoření nějakého provizorního přejezdu v místě výkopových 
prací. Zde by už světelná signalizace být mohla. 

Ing. Hynek Charvat – dotaz na pana krajského radního Bc. Pavlíka - z jakého důvodu nejde umístit 
semafor na křižovatku s touto komunikací, když v sousedním městě na stejné silnici semafory jsou?

Bc.  Zdeněk Pavlík – úsek, o němž mluvíme,  je problémový,  stýká se tam několik komunikací.  K 
umístění semaforu na silnici I. třídy je třeba výjimka Ministerstva dopravy. Tam to opravdu  nepovolí.

Mgr. Petr Kostík ještě doplnil, že ve směru od Bučovic je menší frekvence projíždějících aut než od 
Kyjova.

p. Libor Eliáš upozornil, že v materiálu ZS-A ve věci úhynu ryb jsou nepravosti. K úhynu ryb opravdu 
došlo, je to zdokumentováno na fotografiích.

Ředitel ZS-A Ing. Aleš Šilhánek – nesouhlasím. Přímo p. Lstibůrek řekl, že je vše sloveno a nechápu 
tuto dvojakost. Pro nás je největší problém 80 tisíc na vyčištění bazénu.

Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města v 18:38 hodin.

Slavkov u Brna  16.08.2011
Zapsala: Martina Vilímová

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

--------------------------------------------------                 -------------------------------------------------- 
 p. Michal Boudný MUDr. Oldřich Pospíšil

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