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ZÁPIS 

z jednání VI. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného dne 19.03. 2012 v 

17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna 

 

Přítomni:    dle prezenční listiny (15) členů ZM   

           Příloha č. 1 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Vladimír Soukop 

    

Schváleno jednomyslně (13) 

 

Návrhová komise:  Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří Tesák, Ing. Jan Reichl 

     

Schváleno jednomyslně (13) 

 

Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na šestém 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 závěrečného účtu města za rok 2011 

3.2. Rozbory hospodaření školských PO za rok 2011 

3.3. Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za rok 2011 

3.4. Návrh programu rozvoje města na rok 2012 

4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   

4.1. Rozpočtová opatření č. 1-7 

4.2. Rozdělení příspěvků na práci s mládeţí do 18 let 

4.3. Centrum Bonaparte 

4.4. Rozdělení dotace ministerstva kultury z „Programu regenerace MPZ pro rok 2012“ 

4.5. Koncepce školství města Slavkova u Brna 

4.6. Změna čísla bytu 

4.7. Prodeje bytů 

4.8. Dílčí zpráva o průběhu privatizace 

4.9. Fond BTH – návrh na pouţití 

4.10. Sníţení kupní ceny bytů 

4.11. Nabídka na prodej bytu – paní Vitulová 

4.12. Plnění 2. Komunitního plánu sociálních sluţeb města Slavkova u Brna v roce 2011 

4.13. Napoleonská expozice – návrh na zajištění prací nad rámec smlouvy o dílo 

4.14. TJ Sokol – garáţe – darovací smlouva 

4.15. Návrh na pojmenování ulice v lokalitě Zlatá Hora ve Slavkově u Brna 

4.16. Výkup pozemků pro cestu – p.Komárek 

4.17. Prodej pozemků – Topolová 

4.18. Směna pozemků – Zelnice 

4.19. Výkup pozemků pod cestami – Vinohrady 

4.20. Prodej části pozemku – Mertovi 

4.21. Pozemky Zlatá Hora - přehled jednání  

4.22. Rekreační objekty 

4.23. Lokalita Polní určená v návrhu nového územního plánu města pro výstavbu školky 

4.24. Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2011 

4.25. Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2011 

4.26. Čestné členství v Evropské federaci napoleonských měst 

5. Diskuse. 

6. Návrh na usnesení, závěr.  

 

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

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát 

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

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí a: 

 považuje za splněné body: 

4.16.3. z III. řádného zasedání ZM - 13.6.2007 

2.3. z 3. mimořádného zasedání ZM  - 27.4.2011 

2.1.2. z 5. mimořádného zasedání ZM – 30.05.2012  

2.8.1., 2.3.2. z 6. mimořádného zasedání ZM – 15.08.2011 

4.1.1., 4.13.1., 4.21.6. z IV. řádného zasedání ZM – 26.09.2011 

4.9., 4.2.1., 4.6., 4.11., 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3., 4.12.4., 4.13., 4.17., 4.18. z V. řádného zasedání ZM 

– 19.12.2011 

 vypouští ze sledování: 

4.27.2. z XI. řádného zasedání ZM – 15.06.2009 

2.13. z 6. mimořádného zasedání ZM – 15.08.2011 

 bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 

Schváleno jednomyslně (13)            Příloha č. 3 

 

 

Ad 3)   Hlavní zprávy: 

 

 

3.1. Návrh závěrečného účtu města za rok 2011 

 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát 

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

 

Příchod: Mgr. Petr Kostík – 17:23 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1. závěrečný účet města Slavkov u Brna – rozbory hospodaření za rok 2011 bez výhrad, 

2. převod výsledku hospodaření po zdanění vedlejší hospodářské činnosti ve výši 

5.438.225,36 Kč do Fondu bytového a tepelného hospodářství. 

3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a ukazatel dluhové služby jako součást 

závěrečného účtu města za rok 2011. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 4 

 

 

3.2. Rozbory hospodaření školských PO za rok 2011 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města 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 2011. Nepožadovat vrácení kladných výsledků hospodaření z hlavní 
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činnosti a odvod kladných výsledků hospodaření z podnikatelské činnosti organizací do 

rozpočtu města, 

2. rozbory hospodaření školských PO za rok 2011 v předloženém znění, 

3. přidělení výsledku hospodaření Základní školy Komenského nám. 495 za rok 2011 v 

plné výši 782.074,80 Kč do rezervního fondu organizace, 

4. přidělení výsledku hospodaření Základní školy Tyršova za rok 2011 v plné výši 

340.551,06 Kč do rezervního fondu organizace, 

5. přidělení výsledku hospodaření Mateřské školy Zvídálek za rok 2011 v plné výši 

49.544,08 Kč do rezervního fondu organizace, 

6. přidělení výsledku hospodaření Základní umělecké školy Františka France za rok 2011 v 

plné výši 159.195,16 Kč do rezervního fondu organizace, 

7. přidělení výsledku hospodaření Domu dětí a mládeže za rok 2011 v plné výši 164628,30 

Kč do rezervního fondu organizace. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 5 

 

 

 

3.3. Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za rok 2011 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1. kladné výsledky hospodaření TSMS a ZS-A vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od 

zřizovatele a kladné výsledky z podnikatelské činnosti za rok 2011. Nepožadovat vrácení 

kladných výsledků hospodaření z hlavní činnosti a odvod kladných výsledků 

hospodaření z podnikatelské činnosti organizací do rozpočtu města, 

2. rozbory hospodaření Technických služeb Města Slavkova u Brna a Zámku Slavkov-

Austerlitz za rok 2011 v předloženém znění, 

3. přidělení výsledku hospodaření Technických služeb Města Slavkova u Brna za rok 2011 

v plné výši 532.855,05 Kč do rezervního fondu organizace, 

4. přidělení výsledku hospodaření Zámku Slavkov-Austerlitz za rok 2011 v plné výši 

292.700 Kč do rezervního fondu organizace. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 6

            

         

3.4. Návrh programu rozvoje města na rok 2012 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát 

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

Hudec, Ing. Jiří Tesák, Ing. Jiří Matyáš, ředitelka MŠ Mgr. Eva Jurásková, p. Michal Boudný, Ing. Jan 

Reichl, p. Radoslav Lánský 

 

Ing. Jiří Tesák – je třeba přezkoumat moţnosti finančního pokrytí vydláţdění ulice Lomená dle 

stávajícího schváleného projektu. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu rozvoje města na rok 2012 v předloženém znění. 

Schváleno 13 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (Mgr. Petr Kostík)    Příloha č. 7
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Ad 4) Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:  

 

4.1.     Rozpočtová opatření č. 1-7 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jiří Matyáš, vedoucí odboru FO Bc. 

Klára Vránová, vedoucí odboru ŢP Ing. Miroslav Zavadil 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

RO č. 1 – Dotace ze SR na školství 

Příjmy: 

 Snížení položky č. 34 – Dotace ze SR na školství  800 Kč 

Výdaje: 

 Snížení položky č. 93 – Rezerva   800 Kč 

 

RO č. 2 – Příspěvek ZS-A na Regiontour 2012 

Výdaje: 

 Snížení položky č. 93 – Rezerva   40.000 Kč 

 Zařazení nové položky – Účelový příspěvek ZS-A Regiontour 2012  40.000 Kč 

 

RO č. 3 – Revitalizace bytových domů Nádražní 1191-93 

Příjmy: 

 Zařazení nové položky – Převod z fondu Bydlení – Nádražní 1191-93  5.700.000 Kč 

Výdaje: 

 Zařazení nové položky – Revitalizace bytových domů – Nádražní 1191-93  5.700.000 Kč 

 

RO č. 4 – Rozdělení výsledku hospodaření města za rok 2011 

Příjmy: 

 Navýšení položky č. 42 – Výsledek hospodaření 2011  1.380.000 Kč 

Výdaje: 

 Zařazení nové položky – Finanční vypořádání 2011     185.000 Kč 

 Zařazení nové položky – Vratka dotace Zelená úsporám do fondu Bydlení  1.195.000 Kč 

 

RO č. 5 – Posouzení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území 

Výdaje: 

 Snížení položky č. 93 – Rezerva   96.000 Kč 

 Zařazení nové položky – Posouzení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území  96.000 Kč 

 

RO č. 6 – Příspěvek na opravu drobných památek 

Výdaje: 

 Snížení položky č. 28 – Příspěvky církvím  25.000 Kč 

 Navýšení položky č. 9 – Oprava drobných památek  25.000 Kč 

 

RO č. 7 – Odpisy majetku TSMS 

Příjmy: 

 Navýšení položky č. 24 – Odvody PO - TSMS  50.000 Kč 

Výdaje: 

 Navýšení položky č. 15 – Příspěvek na provoz TSMS  50.000 Kč 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 8 
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4.2. Rozdělení příspěvků na práci s mládeţí do 18 let 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš, Ing. Jiří Tesák 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k poskytnutí příspěvku ve výši 92.000 Kč Sportovnímu klubu 

Slavkov u Brna na pronájmy tělocvičen, pomůcky, dresy.  

Schváleno jednomyslně (14)          Příloha č. 9 

 

 

4.3. Centrum Bonaparte 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: vedoucí odboru KT Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Vladimír Soukop, 

Mgr. Petr Kostík 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1. pověřuje radu města dalším jednáním ve věci nabytí ideální ½ nemovitostí – budovy č.p. 126 

na poz. p.č. 966 a zastavěného pozemku p.č. 966 v k.ú. Slavkov u Brna a dále nabytí zařízení a 

vybavení centra Bonaparte. 

2. ukládá radě města předložit koncepci využití centra Bonaparte.  

Schváleno 13 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (Ing. Jan Reichl)     Příloha č. 10 

 

 

4.4. Rozdělení dotace ministerstva kultury z „Programu regenerace MPZ pro rok 2012 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání výše uvedené zprávy: 

 dává souhlas k požádání a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu 

regenerace MPR a MPZ ve výši 745.000 Kč 

 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, II. etapa na Palackého náměstí ve 

Slavkově u Brna  

 dává souhlas k poskytnutí z rozpočtu města částky ve výši 794.918 Kč, na obnovu výše 

uvedené památky, jako podílu vlastníka památky k dotaci z Programu regenerace MPZ 

a MPR . 

Schváleno jednomyslně (14)     Příloha č. 11 

 

      

4.5.      Koncepce školství města Slavkova u Brna 

  

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jiří Tesák, Mgr. Jaromír Pytela, Mgr. Vladimír Soukop, 

ředitel ZŠ Tyršova Mgr. Jiří Půček, Mgr. Věra Křivánková 

 

Příchod: Bc. Zdeněk Pavlík – 18:34 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání předloženého návrhu schvaluje Koncepci školství pro léta 

2012 – 2016. 

Schváleno jednomyslně (15)     Příloha č. 12 
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4.6.      Změna čísla bytu 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje opravu čísla bytu a  následně schvaluje prodat panu Bohuslavu 

Bohatovi , trvale bytem Sídliště Nádražní 1157, Slavkov u Brna, bytovou jednotku 1157/5 

v budově č.p. 1157, 1158, na poz.p.č.2835/1 a 2836/1 v k.ú.Slavkov u Brna a spoluvlastnický 

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

společných částech budovy, náležejícího k vlastnictví jednotky, za celkovou kupní cenu  572.747 

Kč  ( se slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy). 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 13 

 

 

 

4.7.   Prodeje bytů 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1154/8 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 1154/8, panu Radimu Vágnerovi, trvale bytem Sídl. 

Nádražní č.p.1154, Slavkov u Brna, za celkovou kupní cenu  557.759,- Kč (se  slevou 10% při 

platbě před podpisem kupní smlouvy). 

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej   bytové jednotky 1157/3 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 1157/3, paní Martě Loosové, trvale bytem Sídl. 

Nádražní č.p.1157, Slavkov u Brna, za celkovou kupní cenu    564.175,- Kč (se  slevou 10% při 

platbě před podpisem kupní smlouvy). 

 

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1158/2 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 1158/2, panu Jaromíru Ondráčkovi, trvale bytem 

Sídl. Nádražní č.p.1158, Slavkov u Brna, za celkovou kupní cenu 568.756,- Kč (se  slevou 10% 

při platbě 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 1154/2, paní Petře Kopalové, trvale bytem Obvodová 

742/18, Ústí nad Labem, PSČ 400 07, za kupní cenu 1.200.001 Kč slovy 

jedenmiliondvěstětisícjednakorunčeských. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 14 
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4.8.   Dílčí zpráva o průběhu privatizace 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere předloženou zprávu na vědomí. 

Schváleno jednomyslně  (15)        Příloha č. 15 

 

 

4.9. Fond BTH – návrh na pouţití 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Věra Křivánková 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje čerpání Fondu BTH v upraveném znění (částka 2.850.000 Kč 

původně určena na opravu střechy DPS a částka 1.026.000 Kč původně určena na opravu 2 bytů 

v BD Fűgnerova 109 budou určeny ve prospěch dokončení tepelného opláštění BD na sídlišti 

Zlatá Hora). 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 16 

 

 

4.10. Sníţení kupní ceny bytů 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo města schvaluje snížení kupní ceny bytu č. 1, Sídliště Nádražní 1157, Slavkov u 

Brna, o 200.000 Kč. Základní nabízená cena by tak činila 1.000.000 Kč + úhrada dluhu po 

předchozím nájemci ve výši 103.204 Kč. 
2. Zastupitelstvo města schvaluje snížení kupní ceny bytu č. 1, Sídliště Nádražní 1154, Slavkov u 

Brna, o 200.000 Kč. Základní nabízená cena by tak činila 1.000.000 Kč. 

Schváleno 14 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (Ing. Jan Reichl)    Příloha č. 17 

 

 

4.11. Nabídka na prodej bytu – paní Vitulová 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

 

Odchod: Ing. Jiří Tesák, Mgr. Vladimír Soukop – 18:52 hod 

 

Usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje zaslání nabídky převodu bytové jednotky č. 8, Sídl. Nádražní 

1157, Slavkov u Brna a odpovídajícího podílu na společných částech domu a pozemku, paní 

Daně Vitulové, trvale bytem Sídl. Nádražní 1157, Slavkov u Brna, za kupní cenu ve výši 578.429 

Kč. 

Schváleno 11 hlasů pro, zdrţely se 2 hlasy (Ing. Jan Reichl, Ing. Ivan Charvát)  Příloha č. 18 

 

 

Příchod: Ing. Jiří Tesák, Mgr. Vladimír Soukop – 18:54 hod 
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4.12. Plnění 2. Komunitního plánu sociálních sluţeb města Slavkova u Brna v roce 2011 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere po projednání zprávu o „Plnění 2. Komunitního plánu sociálních 

služeb města Slavkova u Brna v roce 2011“  na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 19 

 

 

4.13. Napoleonská expozice – návrh na zajištění prací nad rámec smlouvy o dílo 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát 

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

Tesák, Mgr. Jaromír Pytela, Ing. Jan Reichl 

 

Starosta města vyhlásil od 19:05 do 19:20 hod přestávku. 

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1. pro případ nezpůsobilosti výdajů dle dodatku č.3 na vícepráce, který bude teprve vysoutěžen 

dle jednacího řízení bez uveřejnění se společností IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 

Brno na akci: „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice“, 

souhlasí s jejich financování ve výši max. do 404.291,-Kč bez DPH z rozpočtu města a ukládá 

radě města zařadit tuto položku do návrhu rozpočtu na rok 2013. 

2. ukládá radě města uplatnit jmenované vícepráce u poskytovatele dotace jako způsobilé 

výdaje. 

Schváleno 11 hlasů pro, zdrţely se 4 hlasy (Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Matyáš, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. 

Hynek Charvat)          Příloha č. 20 

 

 

4.14. TJ Sokol – garáţe – darovací smlouva 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol 

Slavkov u Brna, Kaunicova 1442, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 42660271, která daruje městu 

železobetonovou prefabrikovanou garáž, umístěnou v areálu sportovního stadionu na parcele 

č.p.1089/9 k.ú. Slavkov u Brna. 

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

 

 

4.15. Návrh na pojmenování ulice v lokalitě Zlatá Hora ve Slavkově u Brna 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: p. Michal Boudný 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje pojmenování ulice v lokalitě Zlatá Hora ve Slavkově u Brna 

názvem „Slunečná“. 

Schváleno 11 hlasů pro, zdrţely se 4 hlasy (p. Michal Boudný, Ing. Jiří Matyáš, Bc. Zdeněk Pavlík, p. 

Radoslav Lánský)         Příloha č. 22 
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4.16. Výkup pozemků pro cestu – p.Komárek 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jiří Tesák, Ing. Jan Reichl, p. Pavel Komárek, p. Jan Hudec 

 

p. Pavel Komárek ze svého pohledu popsal situaci ohledně příjezdové cesty. 

 

p. Michal Boudný navrhl, aby zastupitelstvo dalo souhlas k výkupu pozemku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k výkupu části pozemku parc. č. 3189/36 orná půda  a celého 

pozemku parc. č. 3190/6 ostatní plocha oba v k. ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 424 m
2
 (pruh 

v šíři 2 m a v jiţní části 3 m) od pana Pavla Komárka, trvalý pobyt Glinkova 2, Brno.  Kupní cena ve 

výši 300,-Kč/m
2
 bude uhrazena do 15ti dnů od doručení kupní smlouvy opatřené doloţkou o vkladu 

práva do KN.  Náklady spojené s výkupem (geometrický plán a správní poplatek za podání návrhu na 

vklad do KN) uhradí město.  

5 hlasů pro (p. Michal Boudný, Mgr. Petr Kostík, MUDr. Petr Kozmon, Ing. Jiří Doleţel, Ing. Jiří 

Tesák), zdrţelo  se 10 hlasů       Příloha č. 23 

NÁVRH USNESENÍ NEBYL PŘIJAT. 

 

 

4.17. Prodej pozemků – Topolová 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

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

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k prodeji pozemků parc. č. 2929/1 zahrada o výměře 455 m
2
 a 

parc. č. 2929/9 zahrada o výměře 88 m
2
, oba v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do 

vlastnictví paní Lenky Mrázové, trvalý pobyt Topolová 1492, Slavkov u Brna. Kupní cenu ve 

výši 758,-Kč/m
2 

(celkem 411.594,-Kč) a náklady spojené s prodejem (1.000,-Kč správní poplatek 

za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. 
Schváleno 9 hlasů pro, zdrţelo se 6 hlasů (Ing. Jiří Doleţel, Ing. Ivan Charvát, Mgr. Věra Křivánková, 

Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jiří Tesák, Ing. Jan Reichl)     Příloha č. 24 

 

 

4.18. Směna pozemků - Zelnice 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas ke směně dvou částí pozemku parc.č.354/18 o výměře 12 m
2
 a 

24 m
2
 (v GP č.2660-90/2011 označené jako parcely č. 354/25 a 354/26) a části pozemku 

parc.č.354/17 o výměře 29 m
2
 (v GP č. 2660-90/2011 označená jako parcela č. 354/28) vše v k. ú. 

Slavkov u Brna z vlastnictví města za část pozemku parc. č. 354/10 o výměře 73 m
2
 (v GP č. 

2660-90/2011 označená jako parcela č. 354/27) a dvě části pozemku parc. č. 354/19 o výměře 153 

m
2 

a 5 m
2
 (v GP č. 2660-90/2011 označené jako parcely č. 354/23 a 354/24) vše v k. ú. Slavkov u 

Brna z vlastnictví p. Martina Doubka, Jiráskova 1180, Slavkov u Brna (1/4) a společnosti M 

plus, s.r.o., 29. Pluku 624/9, Praha 10 (3/4). Hodnoty směňovaných nemovitostí budou 

považovány za stejné. Náklady spojené s převodem uhradí směnitelé rovným dílem (náklady na 

geometrický plán, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN). 

Schváleno 14 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (p. Radoslav Lánský)    Příloha č. 25 
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4.19. Výkup pozemků pod cestami – Vinohrady 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k výkupu pozemků parc. č. 3663/94 a  parc. č. 3696/15 o 

celkové výměře 61 m
2
 pod cestami v lokalitě Vinohrady  v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Ing. 

Jaroslava Bára, trvalý pobyt Poděbradova 544/85, Brno do vlastnictví města. Kupní cenu ve výši 

1.220,-Kč uhradí město prodávajícímu do 15ti dnů od doručení kupní smlouvy s vyznačením 

doložky o vkladu vlastnického práva do KN. Náklady spojené s výkupem (1.000,-Kč správní 

poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město.  
Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 26 

 

 

4.20. Prodej části pozemku - Mertovi 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: p. Michal Boudný 

 

Mgr. Petr Kostík podal protinávrh usnesení – nedává souhlas k prodeji. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města nedává souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 3700 ostatní plocha – 

neplodná půda v  k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 210 m2 z majetku města do vlastnictví 

manželů Ing. Lydie a Ing. Miroslava Mertových, trvalý pobyt Jiráskova 367, Slavkov u Brna. 

Kupní cenu ve výši 20,-Kč/m2 a náklady spojené s převodem (geometrický plán na oddělení 

prodávané části včetně vytýčení v terénu a správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) 

uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. 

Schváleno 13 hlasů pro, zdrţely se 2 hlasy (Ing. Jiří Matyáš, Ing. Jiří Tesák)  Příloha č. 27 

 

 

4.21. Pozemky Zlatá Hora - přehled jednání 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: p. Jan Hudec, Ing. Jan Reichl, vedoucí odboru SÚPÚ Ing. Hana 

Postránecká, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík, Ing. Ivan Charvát, p. Pavel Čáslava, Mgr. Vladimír 

Soukop  

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát vyhlásil od 20:43 do 20:55 hod přestávku, aby návrhová komise 

doplnila usnesení. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit na nejbližší řádné zasedání zastupitelstva 

města návrh na stanovení podmínek prodeje pozemku parc.č. 4245 v k.ú  Slavkov u Brna ve 

variantách uvedených ve zprávě, přičemž zastupitelstvo města nevylučuje ani variantu jednání 

s firmou Pavel Čáslava – Čáslava Stav. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 28 

 

 

4.22. Rekreační objekty 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

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

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 29 
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4.23. Lokalita Polní určená v návrhu nového územního plánu města pro výstavbu školky 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Ing. Jan Reichl, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. 

Jiří Tesák 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města pověřuje radu města zapracovat do návrhu ÚP města změnu rozdělení 

pozemku parc. č. 2690/1 kat. území Slavkov u Brna na plochu pro občanskou vybavenost a na 

plochu smíšenou. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 30 

 

 

4.24. Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2011 

 

Zprávu uvedl předseda finančního výboru Mgr. Vladimír Soukop. Vzhledem k poţadavkům na radu 

města poţádal také o hlasování o usnesení k zápisu z finančního výboru. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1) bere zprávu na vědomí. 

2) bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 14.3.2012. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 31 

 

 

4.25. Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2011 

 

Zprávu uvedla Mgr. Věra Křivánková. 

 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti KV v roce 2011 

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o provedených kontrolách  

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 32 

 

 

4.26. Čestné členství v Evropské federaci napoleonských měst 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k přijetí čestného členství v Evropské federaci napoleonských 

měst.  

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 33 

 

 

Ad 5) Diskuse: 

 

 

Ing. Jiří Tesák – pokud by Mgr. Blaţek nadále uţ nechtěl pokračovat ve funkci kronikáře města, mám 

návrh na novou kronikářku – paní učitelka Urbánková, která by to přijala. 

 

starosta města Ing. Ivan Charvát – Mgr. Blaţek do konce března dopracuje nějaké úkoly, a pak by se 

měl vyjádřit. Nicméně otvírá se moţnost hledat nového kronikáře. 

 

Mgr. Věra Křivánková – na zváţení, zda by se mohlo zvýhodnit vstupné na koupaliště pro studenty. 
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Ředitel ZS-A Ing. Aleš Šilhánek pozval přítomné na zahájení nové sezóny na zámku dne 22.3.2012. 

 

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval o personálních změnách na úřadě – odchodu pracovnic 

na Úřad práce vlivem sociální reformy, o výběrových řízeních na odbor BTH, KT a vedoucí odboru 

SV. 

 

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

21:25 hodin. 

 

Slavkov u Brna  19.03.2012 

Zapsala: Martina Vilímová 

 

 

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

coţ potvrzují svým podpisem.                                          

   

 

                                                      

 

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

 Mgr. Vladimír Soukop     Ing. Jiří Matyáš 

 

 

 

 

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

        Ing. Jiří Doleţel     Ing. Ivan Charvát 

         místostarosta       starosta města 


