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ZÁPIS 

z jednání V. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného dne 19.12. 2011 v 

17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna 

 

Přítomni:    dle prezenční listiny (15) členů  ZM   

           Příloha č. 1 

Ověřovatelé zápisu:  p. Radoslav Lánský, MUDr. Petr Kozmon 

    

Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (MUDr. Petr Kozmon, p. Radoslav Lánský) 

 

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

     

Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Věra Křivánková) 

 

Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na pátém řádném zasedání zastupitelstva 

města a vyzval přítomné k uctění památky zesnulého bývalého prezidenta p. Václava Havla 

symbolickou minutou ticha. 

 

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 na rok 2011 

3.2. Rozbory hospodaření města za III. čtvrtletí 2011 

3.3. Rozbory hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí 2011 

3.4. Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za III. čtvrtletí 2011 

3.5. Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2011 

3.6. Návrh rozpočtu města pro rok 2012 

3.7. Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2012 

4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   

4.1. Pověření velitele MP 

4.2. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 28-43 

4.3. Změna usnesení IV. zasedání zastupitelstva města dne 26. 9. 2011 pod bodem 4.24. 

4.4. Odvod finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Tyršova 

4.5. Průběžné plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna za 1. 

pololetí 2011  

4.6. Uzavření splátkového kalendáře s paní Jarmilou Šedou 

4.7. Prodeje bytů Sídl. Nádražní 1157-1158 

4.8. Zvýšení cen za komunální odpad 2012 

4.9. Centrum Bonaparte 

4.10. Úprava zřizovací listiny 

4.11. Přestupní uzel Nádražní - žádost o dotaci 

4.12. Cyklostezka Slavkov-Hodějice – výkupy pozemků 

4.13. Prodej pozemků Topolová 

4.14. Prodej části pozemku 775/9 – Ondruškovi 

4.15. Nabytí části pozemku 3664/3 – Strouhal 

4.16. Kancelář místostarosty 

4.17. Plánovací smlouva „Zlatá Hora“ 

4.18. Čáslava - žádost o prodloužení smluvních podmínek 

4.19. Ukončení členství v Evropské federaci napoleonských měst 

5. Diskuse. 

6. Návrh na usnesení, závěr.  

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát navrhl stažení bodu 4.16. z programu zasedání zastupitelstva.  

Schváleno jednomyslně (13)         Příloha č. 2 
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Ad 2)  Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZM 

 

Příchod: Ing. Jan Reichl - 17:11 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí a: 

 považuje za splněné body: 

4.22. z XIV. řádného zasedání ZM - 8.3.2010 

4.10.2. z II. řádného zasedání ZM – 21.3.2011 

2.1.2. z 5. mimořádného zasedání ZM - 30.5.2011 

4.2.3., 4.6., 4.7., 4.8. z III. řádného zasedání ZM – 20.6.2011 

2.3.3., 2.7., 2.8.2. z 6. mimořádného zasedání ZM – 15.08.2011 

4.6.3., 4.7., 4.14., 4.15.1., 4.15.2., 4.15.3., 4.19., 4.20., 4.21.1., 4.21.2., 4.21.3., 4.21.4 z IV. řádného 

zasedání ZM – 26.09.2011 

 vypouští ze sledování: 

4.2.2. z III. řádného zasedání ZM – 20.6.2011 

4.15.4. z IV. řádného zasedání ZM – 26.09.2011 

 bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 

Schváleno jednomyslně (14)            Příloha č. 3 

 

 

Ad 3)   Hlavní zprávy: 

 

 

3.1. Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2011 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doležel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Ing. Ivan Charvát, p. Michal Boudný 

 

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

předloženém znění. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 4 

 

 

3.2. Rozbory hospodaření města za III. čtvrtletí 2011 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

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

 

Odchod: Ing. Jan Reichl – 17:23 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozbory hospodaření města za III. čtvrtletí roku 2011. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 5 

 
 

 

3.3. Rozbory hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí 2011 

 

Příchod: Bc. Zdeněk Pavlík – 17:28 hod. 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš, Ing. Ivan Charvát 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za III. 

čtvrtletí roku 2011. 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 6

            

         

3.4. Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za III. čtvrtletí 2011 

 

Příchod: Ing. Jan Reichl – 17:32 hod 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát 

 

Usnesení: 

1) Zastupitelstvo města schvaluje rozbory hospodaření Technických služeb Města Slavkova u 

Brna za III. čtvrtletí v předloženém znění. 

2) Zastupitelstvo města schvaluje rozbory hospodaření Zámku Slavkov-Austerlitz 

za III. čtvrtletí v předloženém znění. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 7

             

 

3.5. Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2011 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozbory hospodaření ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 

za III. čtvrtletí v předloženém znění. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozbory hospodaření Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 

977 za III. čtvrtletí v předloženém znění. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozbory hospodaření Mateřské školy Zvídálek za III. čtvrtletí 

v předloženém znění. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozbory hospodaření Základní umělecké školy Fr. France za III. 

čtvrtletí v předloženém znění. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozbory hospodaření Domu dětí a mládeže, Slavkov u Brna, 

Komenského nám. 495 za III. čtvrtletí v předloženém znění. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 8

             

 

3.6. Návrh rozpočtu města pro rok 2012 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: vedoucí FO Bc. KláraVránová, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. 

Věra Křivánková, Ing. Jiří Matyáš, p. Radoslav Lánský, tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák, Bc. Zdeněk 

Pavlík, Mgr. Petr Kostík. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát vyhlásil od 18:51 do 19:26 hod přestávku, aby návrhová komise 

mohla sestavit usnesení. 

 

Mgr. Vladimír Soukop – vzhledem k tomu, že to zaznělo na veřejném zasedání zastupitelstva, 

upozorňuji, že jsem neviděl platy zaměstnanců TSMS, ani jsem je vidět nechtěl. Finanční výbor si 

vyžádal pouze pracovní pozice, a já samozřejmě nevím, kdo z vás pracuje na pozici řidiče a podobně. 
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A ještě jedna věc - finanční výbor se mnou, jako předsedou, oběma ředitelům organizací zavázal, že 

tabulky, které jsem od nich dostal, nikde nezveřejním. Jestli teď p. ředitel nabízí k nahlédnutí do 

těchto tabulek, tak je to jeho svobodná vůle.  

 

p. Radoslav Lánský podal protinávrh usnesení: 

 

Návrh usnesení: 

1) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města pro rok 2012 jako vyrovnaný ve výši příjmů a 

výdajů 115.833.800 v předloženém znění. 

2) Zastupitelstvo města stanovuje pozastávku čerpání výdajů ve výši 5 % z celkového příspěvku 

města u všech PO a ve výši 5 % celkových výdajů MěÚ a organizačních složek města 

do vyhodnocení hospodaření města za I. pololetí 2012.  

7 hlasů pro, zdrželo se 8 hlasů (Ing. Jiří Matyáš, Ing. Ivan Charvát, Ing. Jiří Doležel, Ing. Jan Reichl, 

Ing. Jiří Tesák, Ing. Hynek Charvat, MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Vladimír Soukop) 

Návrh usnesení nebyl přijat.         
 

Usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města pro rok 2012 jako vyrovnaný ve výši příjmů a 

výdajů 112.997.800 Kč. 

Schváleno 8 hlasů pro, 7 hlasů se zdrželo (p. Michal Boudný, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jaromír Pytela, 

Bc. Zdeněk Pavlík, MUDr. Petr Kozmon, Mgr. Věra Křivánková, p. Radoslav Lánský ) 

Příloha č. 9 

 

3.7. Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2012 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje plán vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2012 v předloženém 

znění. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 10

             

 

Ad 4) Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:  

 

4.9.     Centrum Bonaparte 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: jednatel Prelax, s.r.o., Ing. Daniel Fusek, Mgr. Petr Kostík, Ing. 

Hynek Charvat, Ing. Jiří Tesák, p. Radoslav Lánský, Ing. Jan Reichl 

 

Jednatel firmy Prelax, s.r.o., Ing. Daniel Fusek sdělil, že firma nechce v tomto podnikatelském záměru 

pokračovat. Objekt potřebuje plno věcí, ale především pevnou vizi dalšího vývoje. Toto společnost 

není schopna nabídnout. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá radě města: 

1) Zajistit znalecký posudek na vypracování hodnoty budovy Palackého nám. 126 

2) Předložit návrh možného využití objektu Palackého nám. 126.   T:15.2.2012 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 19 
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4.1. Pověření velitele MP 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: navrhovaný velitel MP Petr Smejsík, Mgr. Petr Kostík, MUDr. 

Petr Kozmon 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města na návrh starosty města pověřuje Petra Smejsíka, nar. 23.11.1980 plněním 

těchto úkolů při řízení městské policie Slavkov u Brna:  

a) zpracovat a průběžně aktualizovat koncepci činnosti MP,  

b) připravovat návrh rozpočtu MP na běžný rok,  

c) 1x za rok zpracovávat plán činnosti MP na následující rok a spolu se starostou jej 

předkládat radě města,  

d) 2x za rok zpracovávat zprávu o činnosti MP a spolu se starostou ji předkládat RM a ZM 

e) zpracovávat a předkládat starostovi ke schválení návrhy vnitřních předpisů MP,  

f) zastupovat MP navenek,  

g) zajišťovat běžný chod MP,  

h) připravovat plán služeb, předkládat jej ke schválení starostovi; je oprávněn provádět 

operativní změny plánu v souvislosti s plněním úkolů,  

i) vydávat příkazy strážníkům, stanovovat jim úkoly, kontrolovat práci strážníků,  

j) zajišťovat výcvik a odbornou, fyzickou a střeleckou způsobilost strážníků a svoji,  

k) podávat starostovi města návrhy na výši nenárokových složek platu strážníků,  

l) podle ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o policii ČR spolupracovat s Policií ČR,  

m) provádět kontrolní činnost v terénu při výkonu služby, odstraňovat zjištěné nedostatky, 

ukládat opatření k nápravě,  

n) stanovovat strážníkům termín dovolené, schvalovat nepřítomnost při překážkách v práci 

na straně strážníků.  

 

Při plnění úkolů podle tohoto pověření je nadřízen všem strážníkům a je podřízen starostovi 

města.  

 

Tímto pověřením není dotčeno plnění všech povinností strážníka vyplývající z platné právní 

úpravy a vnitřních předpisů městské policie.  

 
Po dobu účinnosti tohoto pověření je Petr Smejsík oprávněn užívat označení velitel městské 

policie Slavkov u Brna.  

 
Toto pověření je účinné ode dne, kdy Petru Smejsíkovi vznikne pracovní poměr strážníka 

městské policie Slavkov u Brna. 
Schváleno jednomyslně ( 15)  Příloha č. 11  

  

 

4.2. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 28-43 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Věra Křivánková, 

Ing. Jiří Matyáš 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1) Přijetí dotace na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 84.275 Kč a přijetí dotace na 

sociálně-právní ochranu dětí ve výši 454.337 Kč, na projekt „Kancléř čtyř panovníků – 300. 

výročí narození V. A. Kounice“ ve výši 50.000 Kč, přijetí dotace na meliorační dřeviny ve výši 

13.150 Kč a přijetí dotace na zajištění akceschopnosti jednotky SDH ve výši 22.102 Kč. 
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2) Soubor rozpočtových opatření 

RO č. 28 – Dotace – Lesní hospodář  

Příjmy:  

- zařazení nové položky – Dotace – Lesní hospodář    64.000 Kč  

Výdaje:  

- zařazení nové položky – Lesní hospodář     64.000 Kč  

RO č. 29 – Dotace – PD poldr za parkem  

Příjmy:  

- zařazení nové položky - Dotace – PD poldr za parkem   100.000 Kč  

Výdaje:  

- navýšení položky č. 12 DSP poldr za parkem    100.000 Kč  

RO č. 30 – Dotace – sociálně právní ochrana dětí  

Příjmy:  

- navýšení položky – Dotace – sociálně-právní ochrana dětí   454.000 Kč  

Výdaje:  

- navýšení položky č. 87 – Městský úřad – provoz    454.000 Kč  

RO č. 31 – Dotace – Letní dětský tábor  

Příjmy:  

- zařazení nové položky - Dotace – letní dětský tábor    27.000 Kč  

Výdaje:  

- navýšení položky č. 73 – Letní dětský tábor     27.000 Kč 

 

RO č. 32 – Dotace – 300. výročí narození V. A. Kounice  

Příjmy:  

- zařazení nové položky - Dotace – 300. Výročí narození V. A. Kounice    

         50.000 Kč  

Výdaje:  

- navýšení položky RO č. 23 – Účelový příspěvek – Dotace – výročí V. A. Kounice  

          50.000 Kč 

RO č. 34 – Dotace – Lesní hospodář 

Příjmy: 

- navýšení položky – Dotace – Lesní hospodář   20.000 Kč 

Výdaje: 

- navýšení položky – Lesní hospodář     20.000 Kč 

 

RO č. 35 – Dotace – PD poldr za pakem – vratka dotace 

Příjmy: 

 - snížení položky - Dotace – PD poldr za parkem   100.000 Kč 

Výdaje: 

- snížení položky č. 12 - DSP poldr za parkem    100.000 Kč 

 

RO č. 36 – PD ulice Lomená 

Příjmy: 

 - navýšení položky – Pokuty      24.000 Kč 

Výdaje:  

 - zařazení nové položky – PD ulice Lomená    24.000 Kč 

 

RO č. 37 – Plánovací smlouva Zlatá Hora 

Příjmy:  

-navýšení položky – Pokuty      20.000 Kč 

Výdaje: 

- snížení položky č. 12 – DSP poldr Tyršova 50.000 Kč 

- snížení položky č. 13 – DSP poldr za parkem 200.000 Kč 

- snížení položky č. 15 – Odchyt holubů 130.000 Kč 

- zařazení nové položky – 1. splátka–plánovací smlouva Zlatá Hora  400.000 Kč 
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RO č. 38 – Projekt OPLZZ - vzdělávání 

Výdaje: 

- snížení položky č. 87 – Městský úřad - provoz    32.000 Kč 

- navýšení položky č. 89 – OPLZZ – vzdělávání    32.000 Kč 
 

RO č. 39 – Dotace – sociální dávky 

Příjmy: 

- navýšení položky č. 34 – Dotace ze SR na příspěvek na péči   3.800.000 Kč 

Výdaje: 

- navýšení položky č. 72 – Příspěvek na péči     3.800.000 Kč 

 

RO č. 40 – Změna účelu příspěvku ZS-A 

Výdaje: 

- snížení položky č. 18 – Zámek Slavkov - Austerlitz    250.000 Kč 

- zařazení nové položky–Účelový příspěvek do Investičního fondu ZS-A 250.000 Kč 

 

RO č. 41 – Sbor dobrovolných hasičů 

Příjmy: 

 - zařazení nové položky -  Dotace – Sbor dobrovolných hasičů  22.000 Kč 

Výdaje: 

- navýšení položky č. 34 – Sbor dobrovolných hasičů - provoz  22.000 Kč 

 

RO č. 42 – Meliorační dřeviny 

Příjmy: 

 - zařazení nové položky - Dotace – Meliorační dřeviny   13.000 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Meliorační dřeviny     13.000 Kč 

 

RO č. 43 – Dotace – ZŠ Komenského  

Příjmy: 

 - zařazení nové položky - Dotace –ZŠ Komenského    1.306.000 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Neinvestiční účelový příspěvek – ZŠ Komenského  

1.306.000 Kč 

Schváleno jednomyslně (15)          Příloha č. 12 

 

 

4.3. Změna usnesení IV. zasedání zastupitelstva města dne 26. 9. 2011 pod bodem 4.24. 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1) Zrušit usnesení přijaté na IV. zasedání ZM města dne 26. 9. 2011 pod bodem 4.24 

2) Schválit 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 do IF TSMS – Zajištění VO + MR ul. 

Dvořákova a Purkyňova     440.000 Kč 

 

Schváleno jednomyslně (15)     Příloha č. 13 
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4.4. Odvod finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Tyršova 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1. Nařídit odvod z Investičního fondu ZŠ Tyršova ve výši 142.256 Kč do rozpočtu města. 

2. Schválit RO č. 33 – Investiční fond ZŠ Tyršova 

Příjmy: 

-zařazení nové položky – Odvod z Investičního fondu ZŠ Tyršova   142.000 Kč 

Výdaje: 

- zařazení nové položky – Neinvestiční účelový příspěvek – ZŠ Tyršova  142.000 Kč 

Schváleno jednomyslně (15)     Příloha č. 14 

 

      

4.5.      Průběžné plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna za 1. pololetí 

2011  

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doležel. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere po projednání zprávu o plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb 

města Slavkova u Brna na období 2010-2012 za l. pololetí roku 2011 na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (15)     Příloha č. 15 

 

 
4.6.      Uzavření splátkového kalendáře s paní Jarmilou Šedou 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: právník města Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Jaromír Pytela, MUDr. 

Oldřich Pospíšil, Ing. Jiří Matyáš 

 

Odchod: Ing. Jan Reichl – 20:20 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření splátkového kalendáře na úhradu dluhu ve výši 203. 

392 Kč formou měsíčních splátek ve výši 4.000 Kč s paní Jarmilou Šedou, trvale bytem Sídl. 

Nádražní 1193, Slavkov u Brna. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 16 

 

 

4.7.   Prodeje bytů Sídl. Nádražní 1157-1158 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1158/5 v budově č.p. 1157,1158  na poz. 

p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č.2835/1 a 2836/1 

v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy 

náležejícího k vlastnictví jednotky 1158/5, paní Naděždě Šimkové, trvale bytem Sídl. Nádražní 

č.p.1158, Slavkov u Brna, za celkovou kupní cenu  573 040,- Kč (se  slevou 10% při platbě před 

podpisem kupní smlouvy). 

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej   bytové jednotky 1158/4 v budově č.p. 1157,1158  na 

poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č.2835/1 a 

2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech 
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budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1158/4, paní Marii Zoubkové, trvale bytem Sídl. 

Nádražní č.p.1158, Slavkov u Brna, za celkovou kupní cenu    568 064,- Kč (se  slevou 10% při 

platbě před podpisem kupní smlouvy). 

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1158/9 v budově č.p. 1157,1158  na poz. 

p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č.2835/1 a 2836/1 

v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy 

náležejícího k vlastnictví jednotky 1158/9, paní Marii Šromové, trvale bytem Sídl. Nádražní 

č.p.1158, Slavkov u Brna, za celkovou kupní cenu 562 151,-Kč (se  slevou 10% při platbě před 

podpisem kupní smlouvy). 

4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1157/6 v budově č.p. 1157,1158  na poz. 

p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č.2835/1 a 2836/1 

v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy 

náležejícího k vlastnictví jednotky 1157/6, panu Jiřímu Fellinghauerovi, trvale bytem Sídl. 

Nádražní č.p.1157, Slavkov u Brna, za celkovou kupní cenu 562 355,-Kč (se  slevou 10% při 

platbě před podpisem kupní smlouvy). 

5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1158/3 v budově č.p. 1157,1158  na 

poz.p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č.2835/1 a 

2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech 

budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1158/3, panu Jaromíru Královi, trvale bytem Sídl. 

Nádražní č.p.1158, Slavkov u Brna, za celkovou kupní cenu 565.057,-Kč (se  slevou 10% při 

platbě před podpisem kupní smlouvy). 

6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1157/4 v budově č.p. 1157,1158  na poz. 

p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č.2835/1 a 2836/1 

v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy 

náležejícího k vlastnictví jednotky 1157/4, panu Bohuslavu Bohatovi, trvale bytem Sídl. 

Nádražní č.p.1157, Slavkov u Brna, za celkovou kupní cenu 560.343,-Kč (se  slevou 10% při 

platbě před podpisem kupní smlouvy). 
Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 17 

 

 

4.8.   Zvýšení cen za komunální odpad 2012 

 

Odchod: MUDr. Oldřich Pospíšil, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Hynek Charvat – 20:32 hod 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doležel. 

 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvu upravuje sazby poplatku za svoz komunálních odpadů takto:  

    Typ „A“- týdenní svoz – nádoba 110 l     1.800 Kč/rok 

    Typ „C“ – čtrnáctidenní svoz – nádoba 110 l    1.400 Kč/rok. 

    Typ „M“ – měsíční svoz – nádoba 110 l        1.200 Kč/rok. 

    Týdenní svoz nádoba 1100 l (kontejner)     17.200 Kč/rok 

    Jednorázový svoz - nádoba 110 l a pytel          100 Kč 

2. Zastupitelstvu města schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2007, kterou se stanovuje 

poplatek za komunální odpad. 
Schváleno jednomyslně  (11)        Příloha č. 18 

 

 

 

4.10. Úprava zřizovací listiny 

 

Příchod: MUDr. Oldřich Pospíšil, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Hynek Charvat, Ing. Jan Reichl – 20:36 hod 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny (dále ZL) Základní školy Slavkov u Brna, 

Komenského nám. 495. okr. Vyškov ze dne 14.9.2009. Úprava se týká hlavy III – Hlavní účel a 

předmět činnosti příspěvkové organizace, bodu 2., odst. 3) – závodní stravování. Ve ZL se mění 

obsah odst. 3), kde se doplní text: „pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných 

městem Slavkov u Brna“, který by následoval za slovy závodní stravování. Změna nastává 

s účinností od 1.1.2012. 

Schváleno 14 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Petr Kostík)    Příloha č. 20 

 

 

4.11. Přestupní uzel Nádražní - žádost o dotaci 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doležel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Bc. Zdeněk Pavlík, vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj 

 

Usnesení:  

Zastupitelstvo města dává souhlas k podání žádosti o dotaci na projekt: „ Přestupní uzel IDS 

Nádražní – Slavkov u Brna“ z Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

Schváleno 14 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš)    Příloha č. 21 

 

 

4.12. Cyklostezka Slavkov-Hodějice – výkupy pozemků 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

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

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1. dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o výkupu části pozemku parc. 

č. 1083/21 v k. ú. Hodějice s panem Janem Antošem, Němčany 63 v předloženém znění; 

2. dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o výkupu části pozemku parc. 

č. 1083/22 v k. ú. Hodějice se spoluvlastníky panem Janem Antošem, Němčany 63 a paní 

Ludmilou Kachlíkovou, Bezručova 1021, Slavkov u Brna v předloženém znění; 

3. dává souhlas k uzavření kupní smlouvy o výkupu pozemku parc. č. 1083/29 orná půda  

v k. ú. Hodějice s Ing. Vlastimilem Víškem, Hodějice 63 v předloženém znění; 

4. dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o výkupu části pozemku parc. 

č. 1083/30 v k. ú. Hodějice se spoluvlastníky panem Miloslavem Kučerou, Hodějice 301, 

paní Marií Kuklovou, Křižanovice 112 a paní Annou Winterovou, Hodějice 293 

předloženém znění; 

5. pro případ schválení uzavření smlouvy dle bodu 3. tohoto usnesení dává souhlas k 

uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě o směně části pozemku parc.č. 1083/29 za 

pozemek parc.č.1083/34 a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 

1083/33, vše v k. ú. Hodějice s paní Ludmilou Nicklovou, Dr.Horákové 548/54, Poděbrady 

v předloženém znění. 

6. dává souhlas k výkupu spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 1083/33 v k. ú. 

Hodějice od spoluvlastníků RNDr. Aleny Markové, Okružní 469/9, Rudolfov 

(spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/6); RNDr. Bohumila Pokorného, CSc., 

Velkopavlovická 4064/2, Brno (spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/6) a Ing. Jana 

Pokorného, Horníkova 2132/12, Brno (spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/6) za kupní 

cenu 13.860,-Kč pro každého spoluvlastníka, celkem tedy 41.580,-Kč. Náklady spojené 

s výkupem (správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město. Kupní 

cenu uhradí městu prodávajícím do 15ti dnů od doručení smlouvy opatřené doložkou o 

vkladu vlastnického práva do KN. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 22 
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4.13. Prodej pozemků Topolová 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doležel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: p. Michal Boudný, Ing. Jan Reichl, Ing. Hynek Charvat, MUDr. 

Petr Kozmon 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas ke konání prodeje pozemků parc. č. 2929/1 a parc. č. 2929/9 v 

k. ú. Slavkov u Brna formou obálkové metody za nejnižší cenu 650 Kč/m2 za podmínek 

uvedených ve zprávě.  

Schváleno 13 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Ivan Charvát) Příloha č. 23 

 

 

4.14. Prodej části pozemku 775/9 – Ondruškovi 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doležel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 775/9 ostatní plocha o 

výměře cca 4 m2  v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví manželů Simony a 

Zdeňka Ondruškových, Špitálská 755, Slavkov u Brna. Přesná výměra prodávané části bude 

určena geometrickým plánem. Kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2 a náklady spojené s prodejem 

(vypracování geometrického plánu, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí 

kupující před podpisem kupní smlouvy. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 24 

 

 

4.15. Nabytí části pozemku 3664/3 – p. Strouhal 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doležel. 

 

Odchod: Bc. Zdeněk Pavlík – 20:55 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k nabytí části pozemku parc. č. 3664/3 zahrada o výměře cca 

30 m2 z vlastnictví pana Petra Strouhala, Křídlovická 61 do vlastnictví města Slavkov u Brna 

formou bezúplatného převodu. Náklady spojené s převodem (geometrický plán, správní 

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

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 25 

 

 

4.17. Plánovací smlouva „Zlatá Hora“ 

 

Odchod: Ing. Jan Reichl – 20:56 hod 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doležel. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě uzavřené dne 14. 

10. 2009 mezi městem Slavkov u Brna a Občanským sdružením majitelů pozemků Pod Zlatou 

Horou, se sídlem Botanická 606/24, 602 00 Brno, IČ: 22719881, za podmínky, že bude zařazena 

do rozpočtu města na rok 2012 částku 580.000 Kč na krytí nákladů druhé splátky dle 

předloženého dodatku č. 1 k výše uvedené plánovací smlouvě.  

Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš)    Příloha č. 26 
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4.18. Čáslava - žádost o prodloužení smluvních podmínek 

 

Příchod: Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Jan Reichl – 21:00 hod 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, člen komise pro rozvoj p. Jan Hudec, předseda 

sdružení MPZH Ing. Radomír Filip, Ing. Jan Reichl, vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, p. Pavel 

Čáslava, MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. arch. Hanuš Hudec, Mgr. Jaromír Pytela, p. Libor Eliáš. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát vyhlásil od 21:50 do 22:00 hod přestávku, aby návrhová komise 

připravila usnesení. 

 

Ing. Jan Reichl – jsem u této kauzy od začátku, vadí mi jedna věc, a tu bych zde rád dneska řekl. 

Tenkrát jsme ty pozemky prodávali s tím, že dva jsou v podstatě neprodejné. Proto se musely 

pronajmout, takže bylo logické, že když se tam budou stavět bytové domy, tak se pronajmou nebo 

koupí pozemky pod bytovými domy. Tenkrát to mělo svoji logiku. Nedalo se to rozparcelovat a 

prodat. V průběhu pěti let se to vše změnilo, dneska máme pozemky, které se dají nějak zpeněžit. Je to 

8000 m2 a prodávají se za 500 tis. Kč. Na ulici Topolová prodáváme pozemek nedostupný a chceme 

za něho obálkovou metodou min. 650 Kč. V tuto chvíli mi to nepřipadá fér. Vždy jsem byl pro to, ať 

tam p. Čáslava staví, ale mně nepřipadá fér cena. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města:  

1) nevyhovuje žádosti pana Pavla Čáslavy, podnikajícího pod obchodní firmou Pavel Čáslava - 

Čáslava - Stav, se sídlem Brno, Masarykova 31, PSČ 656 22, IČ: 15240720, o prodloužení lhůty 

rozvazovací podmínky ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 31.7.2009 ve znění dodatku 

ze dne 25.7.2011 a Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 10.8.2009 ve 

znění dodatku ze dne 25.7.2011 a považuje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě ze dne 31.7.2009 

ve znění dodatku ze dne 25.7.2011, Nájemní smlouvu ze dne 31.7.2009 ve znění dodatku č.1 ze 

dne 25.7.2011 a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 10.8.2009 ve 

znění dodatku ze dne 25.7.2011 a právní vztahy z nich vyplývající, za zaniklé dnem 5.12.2011, 

kdy nabylo právní moci rozhodnutí o komplexních pozemkových úpravách – rozhodnutí 

Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Vyškov, ze dne 1.11.2011, č.j. 181480/2011-MZE-

130763,  

2) ukládá radě města jednat s Pavlem Čáslavou, podnikajícím pod obchodní firmou Pavel 

Čáslava - Čáslava - Stav, se sídlem Brno, Masarykova 31, PSČ 656 22, IČ: 15240720, o 

pokračování jeho záměru v dané lokalitě.      T: 31.1.2012  

Schváleno 12 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. Jan Reichl, MUDr. Petr 

Kozmon)          Příloha č. 27 

 

 

4.19. Ukončení členství v Evropské federaci napoleonských měst 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení členství v Evropské federaci napoleonských měst.  

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 28 

 

Odchod: Ing. Jan Reichl – 22:04 hod 
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Ad 5) Diskuse: 

 

 

5.1. Zápis ze zasedání kontrolního výboru 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 29 

 

 

5.2. Zápisy ze zasedání finančního výboru 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy ze zasedání finančního výboru. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 30 

Starosta města Ing. Ivan Charvát informoval přítomné o umístění kondolenčních listin k uctění 

památky p. Václava Havla v obřadní síni radnice. 

 

MUDr. Petr Kozmon se dotázal na důvod nepřipojení se k iniciativě „Vlajka pro Tibet“. 

 

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák – v této věci býváme osloveni každý rok. Rada města vždy buďto 

nepřijala usnesení nebo nesouhlasila. 

 

p. Michal Boudný – dotaz na připojení sjezdu u rybníku. 

 

Vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj – až obdržíme kladná stanoviska dotčených orgánů, požádáme 

odbor dopravy KrÚ JmK o povolení připojení. Dle projektu by to mělo projít. 

 

Starosta-informoval o žádosti HZS JMK o uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem budovy 

ve městě za stejných podmínek jako v tomto roce, které vyhovíme stejně jako okolní města. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát poděkoval přítomným, popřál příjemné prožití vánočních svátků, vše 

nejlepší v roce 2012 a ukončil zasedání zastupitelstva města ve 22:11 hodin. 

 

Slavkov u Brna  19.12.2011 

Zapsala: Martina Vilímová 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis je proveden v souladu s jednáním ZM i s přijatými usneseními, 

což potvrzují svým podpisem.                                          

   

 

 

                                                      

 

--------------------------------------------------                 --------------------------------------------------                              

 MUDr. Petr Kozmon     p. Radoslav Lánský 

 

 

 

 

--------------------------------------------------                 -------------------------------------------------- 

        Ing. Jiří Doležel     Ing. Ivan Charvát 

         místostarosta       starosta města 


