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ZÁPIS 

z jednání IV. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného dne 26.09. 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. Jiří Doležel 

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

    

Schváleno jednomyslně (11) 

 

Návrhová komise:  Mgr. Petr Kostík, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jiří Tesák 

     

Schváleno jednomyslně (11) 

 

Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na čtvrtém 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. Průběžné plnění programu rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2011 

4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   

4.1. Přijetí dotace a rozpočtová opatření č. 22-25 

4.2. Rozpočtové opatření č. 26- žádost o finanční příspěvek na opravu kaple sv. Urbana 

4.3. Závazky města vyplývající ze smluv a usnesení ZM 

4.4. Pohledávky z pokut a jejich vymáhání 

4.5. Program regenerace MPZ 

4.6. Majetkoprávní vypořádání „poldr Za Parkem“ 

4.7. Plánovací smlouva Jiráskova, dodatek č. 2 

4.8. Informace o ceně a investičních nákladech kotelna Zlatá Hora 

4.9. Ekonomický rozbor otopného systému – sídliště Zlatá Hora) 

4.10. Reklamace vyúčtování služeb za rok 2010 – nebyty 

4.11. Rozpočet MěÚ se zapracováním prostředků dotace na výkon státní správy 

4.12. Výstavba vodovodu Pod Oborou-návrh změny smlouvy o sdružení 

4.13. Nepeněžitý vklad do majetku VaK Vyškov, a.s. 

4.14. Chodník ul. Malinovského 

4.15. Výkup pozemků pod cestami – Vinohrady 

4.16. Prodej pozemku p.č.3639/2 - Mgr.Lónová 

4.17. Záměr prodeje pozemků – p.Záhora 

4.18. Záměr prodeje pozemku – p.Feik 

4.19. Záměr prodeje pozemku p.č. 2929/1 p. - Sommr 

4.20. Nabytí pozemku – Bc.Holuša 

4.21. Cyklostezka Slavkov-Hodějice - výkupy pozemků 

4.22. Revitalizace dětského hřiště 

4.23. Technický stav bazénu koupaliště 

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 bod:  
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4.24. Zajištění VO+MR v ulicích Dvořákova a Purkyňova 
 

 

Schváleno jednomyslně (11)         Příloha č. 2 
 

 

Příchod: Bc. Zdeněk Pavlík – 17:13 hod 

 

Ad 2)  Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZM 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí a: 

 považuje za splněné body: 

4.7. z XV. řádného zasedání ZM - 14.06.2010 

4.6.7., 4.14. z II. řádného zasedání ZM -  21.3.2011 

2.4. z 3. mimořádného zasedání ZM  - 27.4.2011 

2.1.1., 2.2.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.7. z 5. mimořádného zasedání ZM – 30.5.2011 

4.1.2., 4.2.1., 4.3., 4.4., 4.14. z III. řádného zasedání ZM – 20.6.2011 

2.1.2., 2.6., 2.9., 2.10.1., 2.10.2., 2.14. z 6. mimořádného zasedání ZM – 15.08.2011  

 bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 

Schváleno jednomyslně (12)            Příloha č. 3 

 

 

Ad 3)   Hlavní zprávy: 

 

Příchod: Ing. Hynek Charvat 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, vedoucí 

odboru ŽP Ing. Miroslav Zavadil, p. Radoslav Lánský, Ing. Jiří Matyáš, vedoucí FO Bc. Klára 

Vránová, p. Michal Boudný. 

 

p. Radoslav Lánský upozornil na havarijní stav historických alejí a jejich nebezpečí pro veřejnost. 

 

3.1. Průběžné plnění programu rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2011 

 
Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2011 v 

předloženém znění. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 4 

 

 

 
Ad 4) Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:  

 

4.1. Přijetí dotace a rozpočtová opatření č. 22-25 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Ing. Petr Lokaj, Ing. Jiří Tesák, Ing. Jiří 

Matyáš, p. Radoslav Lánský 

 

pozn. u RO č. 22 se jedná především o stavební úpravy chodníku v ul. Malinovského a zpracování PD 

na úpravy přilehlé plochy. 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1) Přijetí dotace od JMK ve výši 80.000 Kč na akci Kancléř čtyř panovníků, 300. výročí 

od narození Václava Antonína Kounice 

 

2) RO č. 22 – Navýšení položky č. 69  - Ostatní činnost místní správy 

Výdaje: 

- snížení položky č. 61 – Revitalizace polikliniky     

50.000 Kč 

- zvýšení položky č. 69 – Ostatní činnost místní správy         

50.000 Kč 

 

RO č. 23 – Dotace – výročí narození V. A. Kounice 

Příjmy: 

- zařazení nové položky – Dotace – výročí narození V. A. Kounice        

80.000 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Účelový příspěvek ZS-A – dotace – výročí narození V. A. Kounice   

80.000 Kč 

 

RO č. 24 – Oprava bytu – Úzká 643 

Příjmy: 

 - zařazení nové položky -  Převod z fondu Bydlení – rekonstrukce bytu Úzká 643  

352.000 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Rekonstrukce bytu Úzká 643     

352.000 Kč 

 

RO č. 25 – Obnova VO + MR 

Výdaje: 

- snížení položky č. 66 – DSP hřbitovní zeď a chodník      

150.000 Kč 

- navýšení položky č. 62 – Obnova VO + MR       

150.000 Kč 

Schváleno jednomyslně (13)  Příloha č. 5

       

 

4.2. Rozpočtové opatření č. 26- žádost o finanční příspěvek na opravu kaple sv. Urbana 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, p. Michal Boudný,  kteří navrhli zvýšení částky 

příspěvku na 51.032 Kč, tj. celou uspořenou částku. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

RO č. 26 – Příspěvek na opravu kaple sv. Urbana 

Výdaje: 

- snížení položky č. 91 – Místní zastupitelské orgány     51.000 Kč 

- zařazení nové položky – Příspěvek na opravu kaple sv. Urbana   51.000 Kč 
Schváleno jednomyslně (13)          Příloha č. 6 
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4.3. Závazky města vyplývající ze smluv a usnesení ZM 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš, vedoucí FO Bc. Klára Vránová, p. Alois 

Hlásenský 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere předloženou zprávu na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (13)     Příloha č. 7 

 

 

4.4. Pohledávky z pokut a jejich vymáhání 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Vladimír Soukop, tajemník MěÚ Ing. 

Pavel Dvořák, vedoucí FO Bc. Klára Vránová, vedoucí odboru KT Mgr. Bohuslav Fiala 

 

Ing. Jiří Matyáš – žádám úřad o provedení vnitřní kontroly v této oblasti. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere předloženou zprávu na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (13)     Příloha č. 8 

 

      

4.5.      Program regenerace MPZ  

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: vedoucí odboru ŽP Ing. Miroslav Zavadil, p. Michal Boudný, 

tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny 

zpracovanou Ing. arch. Jaroslavem Klenovským v květnu 2011.  

Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Michal Boudný)     Příloha č. 9 

 

 

 
4.6.      Majetkoprávní vypořádání „poldr Za Parkem“ 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: p. Michal Boudný, vedoucí odboru ŽP Ing. Miroslav Zavadil, 

Mgr. Petr Kostík, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jan Reichl, Ing. Jiří Tesák 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1 dává souhlas k výkupu pozemků parc. č. 1010/12 ostatní plocha o výměře 61 m2  a parc. 

č. 1008/1 orná půda o výměře 681 m2 v k. ú. Slavkov u Brna od manželů Jaromíra a 

Martiny Hálových, Zborovská 26, Slavkov u Brna za celkovou kupní cenu 236.000,-Kč 

(cca 318,-Kč/m2);  

2. nedává souhlas k výkupu pozemků parc.  č.  1008/2 orná půda o výměře 325 m2; parc. č. 

1008/3 orná půda o výměře 647 m2; parc.  č.  1010/15 ostatní plocha o výměře 343 m2 a 

parc. č. 1011/7 orná půda o výměře 160 m2 od Jana Poláška Zahradní 1158, Uherské 

Hradiště a Petra Poláška, Štěpnická 1082, Uherské Hradiště za celkovou kupní cenu 

700.625,-Kč (475,-Kč/m2); 
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formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena do dvou 

měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Zachycení a odvedení 

povodňových průtoků v lokalitě u zámecké zdi pod golfovým hřištěm“. Nebude-li kupní smlouva 

uzavřena do tří let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smlouva o budoucí kupní 

smlouvě zanikne. 

3. ukládá radě města zajistit znalecký posudek na pozemky parc.  č.  1008/2 orná půda o 

výměře 325 m2; parc. č. 1008/3 orná půda o výměře 647 m2; parc.  č.  1010/15 ostatní plocha o 

výměře 343 m2 a parc. č. 1011/7 orná půda o výměře 160 m2 v k. ú. Slavkov u Brna. 

Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas  (Ing. Jiří Matyáš)    Příloha č. 10 

 

 
4.7.   Plánovací smlouva Jiráskova, dodatek č. 2 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš, Ing. Ivo Skřivánek (SKR Stav.s.r.o.), vedoucí 

odboru IR Ing. Petr Lokaj, p. Jan Hudec 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje znění předloženého dodatku č. 2 k plánovací smlouvě s SKR stav, 

s.r.o., se sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 26961474, ze dne 23. 9. 2008. a dává souhlas 

k jeho uzavření.   

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 11 

 

 

4.8.   Informace o ceně a investičních nákladech kotelna Zlatá Hora 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Kolář, p. Libor Eliáš 

 

Ing. Kolář – zpracovatel posudku kotelny ZH,  informoval o topné soustavě na ZH, alternativách a 

případných investicích. 

 

p. Libor Eliáš informoval o situaci nájemníků na ZH. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere předloženou zprávu na vědomí. 

Schváleno jednomyslně  (13)        Příloha č. 12 

 

 

4.9.     Ekonomický rozbor otopného systému – sídliště Zlatá Hora 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš, Ing. Kolář, Mgr. Vladimír Soukop 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí ekonomický rozbor otopného systému. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 13 

 

 

4.10. Reklamace vyúčtování služeb za rok 2010 – nebyty 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

Odchod: Bc. Zdeněk Pavlík – 18:55 hod. 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere předloženou zprávu na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 14 

 

 

4.11. Rozpočet MěÚ se zapracováním prostředků dotace na výkon státní správy 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, p. Michal Boudný, Ing. Jiří Matyáš, Ing. Pavel 

Dvořák 

 

Ing. Jiří Matyáš – náklady 536 tisíc Kč na rekonstrukci kanceláře o 30 m2 s ohledem na stávající a 

budoucí závazky a potřeby města jsou vysoce neúměrné. Druhá věc je vágní zdůvodnění přírůstku 

mzdových prostředků. 

 

Příchod: Bc. Zdeněk Pavlík – 18:59 hod. 

 

starosta města Ing. Ivan Charvát – berme na vědomí, že položka č. 2 je brána jako rezerva. 

 

Usnesení:  

Zastupitelstvo města bere předloženou zprávu na vědomí. 

Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Bc. Zdeněk Pavlík)    Příloha č. 15 

 

 
4.12. Výstavba vodovodu Pod Oborou-návrh změny smlouvy o sdružení 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, Ing. Jiří Matyáš 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Smlouvy o sdružení na vybudování 

vodovodního řadu v lokalitě Pod Oborou, která nahrazuje Smlouvu o sdružení ze dne 29.9.2010. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 16 

 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát vyhlásil od 19:07 do 19:17 hod přestávku. 

 

4.13. Nepeněžitý vklad do majetku VaK Vyškov, a.s. 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1) Dává souhlas k uzavření smluv o zajištění provozu vodohospodářského zařízení 

vodovodů a kanalizací vodního díla „SO-05 Prodloužení kanalizace a prodloužení 

vodovodu“ stavby „Obytná zóna Zlatá Hora, Slavkov u Brna“ s akciovou společností 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 v 

předloženém znění.   

2) Dává souhlas k provedení nepeněžitého vkladu do majetku akciové společnosti 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 

zařízení vodovodu v délce 710,96 m včetně 24 ks odboček a 6 ks podzemních hydrantů  a 

zařízení kanalizace v délce 543,28 m včetně 11 ks  kanalizačních  šachet a 37 odboček 

vybudovaných v rámci stavby: „Obytná zóna Zlatá Hora, Slavkov u Brna“. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 17 
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4.14. Chodník ul. Malinovského 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Věra Křivánková, vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, p. 

Radoslav Lánský, p. Jan Hudec, Mgr. Vladimír Soukop 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá radě města do návrhu rozpočtu na rok 2012 zařadit položku na 

financování stavební úpravy chodníku na ulici Malinovského a chodníku kolem kostela při 

východní straně. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 18 

 

 

4.15. Výkup pozemků pod cestami – Vinohrady 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Ing. Jiří Matyáš o tomto bodě nehlasoval. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k následujícím výkupům pozemků o celkové výměře 322 m2 

pod cestami v lokalitě Vinohrady  v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města: 

1) parc. č. 3624/8 o výměře 25 m2, vlastník  Ing. Hynek Charvat, Luční 1458, Slavkov u 

Brna 

2) parc. č. 3623/28 o výměře 45 m2, parc. č. 3624/11 o výměře 5 m2, parc. č. 3624/12 o 

výměře 32 m2, parc. č. 3638/24 o výměře 40 m2, parc. č. 3663/95 o výměře 21 m2 a parc. 

č. 3696/16 o výměře 28 m2 (celkem 171 m2), vlastník Ing. Jiří Matyáš, Tyršova 1011, 

Slavkov u Brna 

3) parc. č. 3624/13 o výměře 34 m2, spoluvlastníci: pí Anna Jakubcová, Purkyňova 481, 

Slavkov u Brna (id. 2/20), Mgr. Svatava Mazurová, Újezd II. 257, Kobeřice u Brna (id. 

1/20), Mgr. Nicol Stavělová, Purkyňova 604, Slavkov u Brna (id.1/20), p. Josef 

Novoměstský, Jiráskova 1171, Slavkov u Brna (id.2/20), pí Ludmila Novoměstská, 

Jiráskova 472, Slavkov u Brna (id.12/20), p. Pavel Novoměstský, Opatovec 13 (id.2/20) 

4) parc. č. 3624/14 o výměře 26 m2, parc. č. 3696/3 o výměře 35 m2 a parc. č. 3696/6 o 

výměře 31 m2 (celkem 92 m2), vlastník p. Karel Sušil, Jiráskova 599. 

Náklady spojené s prodejem (4x 500,-Kč správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) 

uhradí město. Kupní cenu ve výši 20,-Kč/m2 uhradí město jednotlivým prodávajícím do 15ti dnů 

od doručení kupní smlouvy s vyznačením doložky o vkladu vlastnického práva do KN. 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Hynek Charvat)    Příloha č. 19 

 

 

4.16. Prodej pozemku p.č.3639/2 - Mgr.Lónová 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: p. Michal Boudný, vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, Bc. 

Zdeněk Pavlík, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jan Reichl 

 

Bc. Zdeněk Pavlík podal protinávrh usnesení – ZM nedává souhlas k prodeji. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města nedává souhlas k prodeji pozemku parc. č. 3639/2 zahrada o výměře 818 

m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města. 
Schváleno 9 hlasů pro, zdržely se 4 hlasy (Mgr. Vladimír Soukop, p. Radoslav Lánský, Ing. Ivan 

Charvát, Ing. Jiří Tesák )        Příloha č. 20 
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4.17. Záměr prodeje pozemků – p.Záhora 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 3590/5 

zahrada o výměře 140 m2 a parc.č.3590/6 zahrada o výměře 64 m2 v k.ú. Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 21 

 

 

4.18. Záměr prodeje pozemku – p.Feik 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, p. Radoslav Lánský 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 1117 ostatní 

plocha o výměře 460  m2 v k.ú. Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 22 

 

 

4.19. Záměr prodeje pozemku p.č. 2929/1 p. - Sommr 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jan Reichl, p. Michal Boudný, vedoucí odboru IR Ing. Petr 

Lokaj 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2929/1 

zahrada o výměře 455 m2  a pozemku parc. č. 2929/9 zahrada o výměře 88 m2, oba v k. ú. 

Slavkov u Brna z vlastnictví města za minimální kupní cenu 500 Kč/m2. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 23 

 

 

4.20. Nabytí pozemku – Bc.Holuša 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s  nabytím pozemku parc. č. 1784/312 ostatní plocha o výměře 51 

m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Bc. Petra Holuši, Slovanská 1073, Slavkov u Brna do 

vlastnictví města formou bezúplatného převodu. Náklady spojené s převodem (500,-Kč správní 

poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město. 

Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Radoslav Lánský)    Příloha č. 24 

 

 

 

4.21. Cyklostezka Slavkov-Hodějice - výkupy pozemků 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Tesák 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k: 
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1) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o výkupu části pozemku parc. č. 1083/20 v k. 

ú. Hodějice s panem Aloisem Kohoutkem, Hodějice 137 v předloženém znění; 

2) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o výkupu části pozemku parc. č. 1083/25 v 

k.ú. Hodějice s panem Pavlem Moudrým, Hodějice 9 v předloženém znění; 

3) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o výkupu části pozemku parc. č. 1083/26 v k. 

ú. Hodějice se spoluvlastníky  paní Annou Hoňkovou, Marefy 82, panem Miroslavem 

Hrabovským, V Brňanech 293/61, Brňany, panem Stanislavem Hrabovským, Švehlova 

1496/71, Šlapanice a paní Libuší Vránovou, Školní 405, Letonice v předloženém znění; 

4) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o výkupu části pozemku parc. č. 1083/28 v k. 

ú. Hodějice s paní Ludmilou Kuchtovou v předloženém znění; 

5) nabytí části pozemku parc. č. 1083/24 orná půda v k.ú. Hodějice  o výměře cca 179 m2 z 

vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

města formou bezúplatného převodu; 

6) výkupu části pozemku parc. č. 1083/29 orná půda v k. ú. Hodějice o výměře cca 172 m2 

od Ing. Vlastimila Víška, Hodějice 63 za kupní cenu ve výši 20,-Kč/m2. Přesná výměra 

převáděné části pozemku bude určena geometrickým plánem. Náklady spojené s 

výkupem (geometrický plán na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek 

500,-Kč za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město. Kupní cena bude uhrazena do 

15ti dnů od doručení smlouvy s doložkou o zápisu vkladu vlastnického práva do KN. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 25 

 

 

4.22. Revitalizace dětského hřiště 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: p. Radoslav Lánský, p. Michal Boudný 

 

p. Michal Boudný – žádal jsem především o výměnu zdevastovaných částí, což si myslím, že není až 

tak nákladné ani časově ani finančně. Na druhé straně chceme za půl milionu rekonstruovat kancelář 

místostarosty. V Milešovicích mají hřiště za 300 tisíc Kč, obrovské a naprosto dokonalé. Je to zkrátka 

o zvážení priorit. Dětí je zde čím dál víc. Hřiště nejen že jsou zdevastovaná, ale je jich málo. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí. 

Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (p. Radoslav Lánský )   Příloha č. 26 

 

 

4.23.  Technický stav bazénu koupaliště 

 

Zprávu uvedl: p. Radoslav Lánský 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jan Reichl, p. Jan Hudec 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí. 
Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (p. Radoslav Lánský, Ing. Jan Reichl ) Příloha č. 27 

 

 

4.24. Zajištění VO+MR v ulicích Dvořákova a Purkyňova 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, p. Radoslav Lánský, Bc. 

Zdeněk Pavlík 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje  

RO č. 27 – Zajištění VO + MR v ulicích Dvořákova a Purkyňova 

Příjmy: 

- zařazení nové položky – Pokuty      440.000 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – účelový příspěvek pro TSMS - Zajištění VO + MR ul. Dvořákova a 

Purkyňova        440.000 Kč 
Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1hlas (Mgr. Vladimír Soukop)   Příloha č. 28 

 

 

Ad 5) Interpelace  členů ZM:  

 

p. Michal Boudný – dotaz na ohňostroj na zámku pořádaný asi před třemi týdny pozdě v noci, bylo 

požádáno ze strany zámku o povolení 5 dnů před akcí, jak je uvedeno ve vyhlášce? 

 

Ad 6) Odpovědi na interpelace:  

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – šlo o oslavu 15. výročí společnosti REDA, byl tady skutečně 

obrovský nepořádek, protože ohňostroj byl odpálen mimo dohodu o půl 12. v noci. Měl jsem hned 

v noci několik telefonátů. Pan ředitel zámku byl upozorněn, že pokud jsou ohňostroje pořádány, tak by 

měly být tak, jak je realizuje i město, tzn. do 22 hod. Řešili jsme to i s naším právníkem, v našich 

směrnicích nic takového není. Pan ředitel to řešil u společnosti REDA, výsledkem je pouze to, že píše 

omluvný dopis občanům do zpravodaje. Pokud se na zámku něco děje, skutečně by mělo existovat 

nějaké ustanovení, že pouze do 22 hodiny, může to být i ošetřeno nějakou kaucí ve smlouvě. 

 

Mgr. Petr Kostík – je dostatek prostoru realizovat tyto akce před 22 hodinou i vzhledem k západu 

slunce. Ten, kdo podepisuje smlouvu, ve které mu někdo platí, má možnost dát si tam podmínku. 

 

Diskuse: 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát informoval o setkání 10 Slavkovů v Horním Slavkově. 

 

p. Michal Boudný – plánuje město uskutečnění cesty do Ruska k příležitosti výročí Borodina? 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – nabídka byla pro letošní rok, rádi by navázali spolupráci, navštívili 

už i Slavkov nebo Mohylu míru. Komunikovali jsme s velvyslanectvím a ruským konzulátem. Bylo 

přislíbeno zajištění pozvánky na tuto akci v září 2012. 

 

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval o materiálu zaslaném p. Aloisem Hlásenským, který byl 

zaslán všem členům zastupitelstva včetně velkého počtu příloh.   

Starosta města Ing. Ivan Charvát vyzval přítomné k diskuzi k tomuto materiálu. V diskuzi nikdo 

z členů zastupitelstva nevystoupil. 

 

p. Jan Hudec – dotaz ke smlouvě Jiráskova – Tyršova, upozornění na setkávání mládeže u odpadové 

roury, kde stanují a rozdělávají oheň. Dále dotaz k přidělování evidenčních čísel rekreačním objektům. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – prověříme podmínky přidělování evidenčních čísel. Do uvedené 

lokality budeme vysílat MP. 

 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva města ve    

20:42 hodin. 
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Slavkov u Brna  26.09.2011 

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 


