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ZÁPIS 

z jednání VII. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného dne 25.06. 2012 v 

17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna 

 

Přítomni:    dle prezenční listiny (14) členů ZM  

           Příloha č. 1 

Omluven:  Mgr. Jaromír Pytela 

            

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Věra Křivánková, p. Michal Boudný 

    

Schváleno jednomyslně (12) 

 

Návrhová komise:  Ing. Jiří Matyáš, Ing. Jiří Tesák, p. Radoslav Lánský   

  

Schváleno jednomyslně (12) 

 

Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na sedmém 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. Průběţné plnění programu rozvoje města na rok 2012 

3.2. Rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí 2012 

3.3. Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2012 

4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   

4.1. Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě Slavkov u Brna 

4.2. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 12-20 

4.3. Návrh obecně závaţné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města 

Slavkov u Brna č. 3/2010 

4.4. Obecně závazné vyhlášky odpady 

4.5. Návrh smlouvy o sdruţení 

4.6. Změna účelu u FRIM 

4.7. Informace z demografické prognózy 

4.8. Prodeje volných bytů 

4.9. Prodej bytu paní Daně Vitulové 

4.10. Návrh úhrady dluhu – Patíková Jindřiška 

4.11. Ţádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu – Mončeková Jarmila 

4.12. Uzavření smlouvy o spolupráci s JMK 

4.13. Pozemek Zlatá Hora - varianty prodeje  

4.14. Rekonstrukce ulice Zahradní  

4.15. VaK Vyškov - smlouva o zajištění provozu vodohospodářského zařízení  

4.16. Nabytí pozemků od ÚZSVM 

4.17. Záměr prodeje pozemků 580 a 581 

4.18. Prodej pozemku – p.Eremiáš 

4.19. Prodej pozemku – pí Macharová 

4.20. Prodej pozemků – ŘSD 

4.21. Výkup pozemku Tyršova – LUKROM  

4.22. Prodej pozemku 357/5  

4.23. Dořešení cesty – lokalita Pod Oborou  

4.24. Záměr prodeje pozemků ZH  

4.25. Dohoda o navázání partnerských vztahů s Moţajským městským obvodem 

4.26. Dopis paní Stojarové 

5. Interpelace členů ZM. 

6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 
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7. Diskuse. 

8. Návrh na usnesení, závěr.    

 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát navrhl rozšíření programu o bod: 

4.27. Zápis ze zasedání kontrolního výboru 

Schváleno jednomyslně (12)         Příloha č. 2 

 

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák představil zastupitelstvu 3 nové zaměstnance MěÚ – vedoucí 

odboru SV Mgr. Šárku Morongovou, referenta odboru BTH p. Vojtěcha Lstibůrka a právničku odboru 

KT Mgr. Evu Doleţelovou. Dále informoval, ţe z odboru IR odchází do důchodu pí Tamara Nosková, 

na její místo přichází Ing. Monika Kudlová z mateřské dovolené, souběţně se z MD vrací i Ing. 

Andrea Večerková na vodoprávní úřad ŢP. 

 

 

Ad 2)  Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZM 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí a: 

 povaţuje za splněné body: 

4.7., 4.14. z V. řádného zasedání ZM – 19.12.2011  

4.2., 4.4., 4.6., 4.11., 4.17., 4.18., 4.19., 4.21 z VI. řádného zasedání ZM – 19.3.2012 

3.1. ze 7. mimořádného zasedání ZM – 21.5.2012 

 vypouští ze sledování: 

4.6.1. ze IV. řádného zasedání ZM – 26.09.2011 

4.12.5., 4.12.6. z V. řádného zasedání – 19.12.2011 

 bere na vědomí průběţné plnění a trvání zbývajících úkolů. 

Schváleno jednomyslně (12)            Příloha č. 3 

 

 

Ad 3)   Hlavní zprávy: 

 

 

3.1. Průběţné plnění programu rozvoje města na rok 2012 

 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát 

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

 

Příchod: Ing. Hynek Charvat – 17:16 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí průběţné plnění programu rozvoje města na rok 2012 v 

předloţeném znění. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 4 

 

 

3.2. Rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí 2012 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

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

Ing. Pavel Dvořák 
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Ing. Jiří Matyáš – je potřeba sdělit, ţe v daňových příjmech v poloţce DPH je ještě silný dopad za 

měsíc prosinec, to znamená, ţe plnění není moc příznivé, z pohledu celého roku to můţe znamenat 

řádově aţ milion korun. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1) schvaluje rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí 2012. 

2) ukládá radě města řešit pohledávky odboru DSH a předloţit zprávu na další řádné zasedání 

ZM. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 5 

 

 

 

3.3. Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2012 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš 

 

Ing. Jiří Matyáš – ţádám, aby stav pohledávek byl kvartálně aktualizován. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 

2012. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 6

            

         

 

Ad 4) Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:  

 

4.1.     Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě Slavkov u Brna 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: p. Michal Boudný, velitel MP Petr Smejsík, Ing. Hynek Charvat, 

tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu o bezpečnostní situaci ve městě na vědomí. 
Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 7 

  

 

 

4.2. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 12-20 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

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

Matyáš, p. Michal Boudný, p. Radoslav Lánský 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1) přijetí dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 475.810 Kč, přijetí dotace na 

obnovu vodního příkopu v zámeckém parku ve výši 8.709.028 Kč a přijetí dotace na 

Napoleonské dny a Vzpomínkové akce ve výši 500.000 Kč. 

2) soubor rozpočtových opatření: 

RO č. 12 – Dotace – Sociálně-právní ochrana dětí 
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Příjmy: 

 Zařazení nové poloţky – Dotace – Sociálně-právní ochrana dětí  476.000 Kč 

Výdaje: 

      Navýšení poloţky č. 77 – Městský úřad – provoz 476.000 Kč 

 

RO č. 13 – Dotace – ZŠ Tyršova 

Příjmy: 

 Zařazení nové poloţky – Dotace – ZŠ Tyršova  249.000 Kč 

Výdaje: 

 Zařazení nové poloţky – Účelový příspěvek – dotace – ZŠ Tyršova  249.000 Kč 

 

RO č. 14 – Dotace – Vodní příkop 

Příjmy: 

 Zařazení nové poloţky – Dotace – vodní příkop 8.709.000 Kč 

Výdaje: 

 Navýšení poloţky č. 56 – Vodní příkop 8.709.000 Kč 

 

RO č. 15 – Dotace – Napoleonské dny a Vzpomínkové akce 

Příjmy: 

 Zařazení nové poloţky – Dotace – Vzpomínkové akce, Napoleonské dny  500.000 Kč 

Výdaje: 

 Navýšení poloţky č. 89 – Vzpomínkové akce, Napoleonské dny  500.000 Kč 

 

RO č. 16 – Dopravní značení 

Příjmy: 

 Zařazení nové poloţky – Poplatek za vydobývání nerostných surovin 149.300 Kč 

Výdaje: 

 Zařazení nové poloţky – Dopravní značení  100.000 Kč 

 Navýšení poloţky č. 93 - Rezerva 49.300 Kč 

 

 

RO č. 17 – Rekonstrukce ul. Zahradní 

Výdaje: 

 Zařazení nové poloţky – Smlouva o sdruţení – ul. Zahradní  650.000 Kč 

 Sníţení poloţky č. 93 – Rezerva  650.000 Kč 

 

RO č. 18 – Komunikace ul. Nerudova 

Výdaje: 

 Zařazení nové poloţky – Účelový neinvestiční příspěvek TSMS – ul. Nerudova 

 150.000 Kč 

 Sníţení poloţky č. 93 – Rezerva  150.000 Kč 

 

RO č. 19 – Příspěvky – Centrum denních sluţeb, Charitní poradna 

Výdaje: 

 Sníţení poloţky č. 64 – Letní dětský tábor  38.000 Kč 

 Navýšení poloţky č. 68 – Charitní centrum denních sluţeb  25.000 Kč 

 Navýšení poloţky č. 69 – Charitní poradna  13.000 Kč 

 

RO č. 20 – Příspěvek – ZŠ Komenského Glitter Stars 

Výdaje: 

Zařazení nové poloţky – Účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Komenského – Glitter Stars 

   50.000 Kč 

 

Sníţení poloţky č. 93 – Rezerva  50.000 Kč 

Schváleno jednomyslně (13)          Příloha č.8 
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4.3. Návrh obecně závaţné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Slavkov u 

Brna č. 3/2010 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje předloţenou obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně 

závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného 

právního předpisu. 

Schváleno jednomyslně (13)     Příloha č. 9 

 

 

4.4. Obecně závazné vyhlášky odpady 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jiří Tesák, p. Radoslav Lánský, p. Michal Boudný, Mgr. Petr 

Kostík, Mgr. Věra Křivánková, vedoucí odboru ŢP Ing. Miroslav Zavadil 

 

Příchod: Bc. Zdeněk Pavlík – 18:03 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání výše uvedené zprávy dává souhlas k vydání obecně 

závazných vyhlášek města Slavkova u Brna o stanovení systému shromaţďování sběru, 

přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a  nakládání se stavebním 

odpadem na území města Slavkov u Brna a o poplatku za komunální odpad.  
Schváleno jednomyslně (14)     Příloha č. 10 

 

      

4.5.      Návrh smlouvy o sdruţení 

  

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání výše uvedené zprávy dává souhlas k uzavření smlouvy o 

sdruţení mezi Městem Slavkov u Brna a Mysliveckým sdruţením Váţany nad Litavou se sídlem 

ve Váţanech nad Litavou, IČO: 37120047 za účelem údrţby a péče o biocentrum Podsedky v k. 

ú. Váţany nad Litavou v přiloţeném znění. 

Schváleno jednomyslně (14)     Příloha č. 11 

 

 

4.6.      Změna účelu u FRIM 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Bc. Zdeněk Pavlík, ředitel ZS-A Ing. Aleš Šilhánek, p. Michal 

Boudný, Mgr. Vladimír Soukop. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje změnu účelu pouţití FRIM příspěvkové organizace Zámek 

Slavkov – Austerlitz dle předloţeného návrhu.  

Schváleno 12 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (p. Michal Boudný), proti 1 hlas (Ing. Hynek Charvat) 

           Příloha č. 12 
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4.7.   Informace z demografické prognózy 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere informace z demografické prognózy na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 13 

 

 

 

4.8.   Prodeje volných bytů 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: p. Michal Boudný, vedoucí odboru KT Mgr. Bohuslav Fiala. 

 

Odchod: MUDr. Oldřich Pospíšil – 18:14 hod 

 

p. Michal Boudný navrhl hlasovat o jednotlivých bodech usnesení. 

 

Usnesení: 

1.Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1157/1 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 náleţejícího k vlastnictví jednotky 1157/1, paní Ludmile Chumchálové, trvale bytem 

Bučovická 191, Slavkov u Brna, za kupní cenu 1.000.100 Kč (slovy jedenmilionjedno – 

stokorunčeských) + úhrada dluhu po předchozím uţivateli ve výši 103.234 Kč. 

Schváleno 12 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (Mgr. Petr Kostík) 

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1154/1, 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 náleţejícího k vlastnictví jednotky 1154/1, 1154,  panu Miroslavu Černíkovi, trvale 

bytem Špitálská 741, Slavkov u Brna, za kupní cenu 1.000.100 Kč (jedenmilionjedno- 

stokorunčeských).  

Schváleno 9 hlasů pro, zdrţely se 3 hlasy (p. Michal Boudný, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Matyáš), proti 

1 hlas (Bc. Zdeněk Pavlík)        Příloha č. 14 

 

 

4.9. Prodej bytu paní Daně Vitulové 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

 

Příchod: MUDr. Oldřich Pospíšil – 18:24 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky 1157/8 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 náleţejícího k vlastnictví jednotky 1157/8, paní Daně Vitulové, trvale bytem Sídl. 

Nádraţní č.p.1157, Slavkov u Brna, za celkovou kupní cenu 494.403 Kč (se  slevou 10% při 

platbě před podpisem kupní smlouvy). 

Schváleno 10 hlasů pro, zdrţely se 4 hlasy (p. Michal Boudný, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Matyáš, 

Mgr. Vladimír Soukop)         Příloha č. 15 
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4.10. Návrh úhrady dluhu – Patíková Jindřiška 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Jiří Tesák, vedoucí odboru KT Mgr. Bohuslav Fiala. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města neschvaluje uzavření splátkového kalendáře na úhradu dluhu ve výši 

47.478,- Kč formou měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč s paní Jindřiškou Patíkovou, trvale 

bytem Fügnerova 110, Slavkov u Brna.                                                               

Schváleno 13 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (p. Radoslav Lánský)    Příloha č. 16 

 

 

4.11. Ţádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu – Mončeková Jarmila 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

 

Usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o splátkovém kalendáři na dluţnou částku 

včetně poplatků z prodlení s měsíční splátkou 4.000,- Kč s paní Jarmilou Mončekovou, trvale 

bytem Zlatá Hora 1227 s tím, ţe v případě porušení splátkového kalendáře nebo řádné platby 

nájemného se přistoupí k okamţité výpovědi nájmu. 

Schváleno 13 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas  (Ing. Jan Reichl)    Příloha č. 17 

 

 

 

4.12. Uzavření smlouvy o spolupráci s JMK 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Podpora 

plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji II.“  

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 18 

 

 

4.13. Pozemek Zlatá Hora - varianty prodeje  

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát 

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

 

Ing. Jiří Matyáš – protinávrh – zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem.  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem pozemku parc.č. 4245 v k.ú. Slavkov u Brna. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 19 

 

 

4.14. Rekonstrukce ulice Zahradní 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

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

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 20 

 



 

8 

4.15. VaK Vyškov - smlouva o zajištění provozu vodohospodářského zařízení 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo  města: 

1. Dává souhlas k uzavření smlouvy o zajištění provozu vodohospodářského zařízení vodního 

díla „Vodovod Slavkov u Brna rozšíření, řad 5-2 Jiráskova“ s akciovou společností  

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

předloţeném znění.   

2. Dává souhlas k provedení nepeněţitého vkladu do majetku akciové společnosti  Vodovody a 

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

DN 80 v délce 182 m vybudovaného  v rámci stavby: „Vodovod Slavkov u Brna rozšíření,  

řad 5-2 z ul. Jiráskova “. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 21 

 

 

4.16. Nabytí pozemků od ÚZSVM 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvu města dává souhlas k uzavření smlouvy č. ÚZSVM/BVY/423/2011-BVYM o 

bezúplatném převodu pozemků parc. č. 2903/6, 2903/7, 2903/9  a 2903/11, všechny ostatní plocha 

– zeleň v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Slavkov u Brna 

v předloţeném znění.  

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 22 

 

4.17. Záměr prodeje pozemků 580 a 581 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 580 zastavěná 

plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 112 m
2
 a parc. č. 581 zastavěná plocha a nádvoří – 

zbořeniště o výměře 113 m
2
 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 23 

 

 

4.18. Prodej pozemku – p. Eremiáš 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města nedává souhlas k prodeji pozemku parc.č. 5169 orná půda o výměře 593 m
2
 

v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 24 

 

 

4.19. Prodej pozemku – pí Macharová 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města nedává souhlas k prodeji pozemku parc.č. 5173 orná půda o výměře 197 m
2
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v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 25 

 

 

4.20. Prodej pozemku – ŘSD 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků parc.č. č. 

2719/10 o výměře 127 m
2
; parc. č. 3793/2 o výměře 584 m

2
; parc. č. 3793/12 o výměře 116 m

2
; 

parc. č. 3793/13 o výměře 48 m
2
 a parc. č. 3793/16 výměře 1213 m

2
 vše ostatní plocha v k.ú. 

Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 

145 05 Praha 4 za celkovou kupní cenu 146.160,-Kč v předloţeném znění.  

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 26 

 

 

4.21. Výkup pozemku Tyršova – LUKROM 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

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

Matyáš, Ing. Jiří Tesák. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – protinávrh – nedává souhlas k výkupu pozemku. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města nedává souhlas k výkupu pozemku parc.č. 1554/7 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 86 m
2
 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví společnosti LUKROM, spol. 

s r.o., sídlem Lípa 81, 763 11, Ţelechovice nad Dřevnicí, IČ:18188281 do vlastnictví města.  

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 27 

 

 

4.22. Prodej pozemku 357/5 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k prodeji pozemku parc.č.357/5 zahrada v k.ú. Slavkov u 

Brna o výměře 461 m
2  

z vlastnictví města do vlastnictví společnosti Kaláb – stavební firma, spol. 

s.r.o, sídlem Vídeňská 849/15, 639 00 Brno. Kupní cenu ve výši 172.875,-Kč (375,-Kč/m
2
) a 

náklady spojené s prodejem (1.000,-Kč správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) 

uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 28 

 

 

4.23. Dořešení cesty – lokalita Pod Oborou 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Miroslav Šebela, p. Michal Boudný, Mgr. Vladimír Soukop, 

Ing. Jan Reichl, Mgr. Petr Kostík. 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1)  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.   

2) Pověřuje radu města dohodnout kupní cenu niţší neţ 300 Kč za m
2
. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 29 

 

 

4.24. Záměr prodeje pozemků ZH 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Petr Kostík, Ing. Petr Lokaj, Ing. 

Jan Reichl, Ing. Jiří Tesák.  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 1647/16 

ostatní plocha o výměře  9 m
2
; parc. č. 1647/17 ostatní plocha o výměře 5 m

2
; parc. č. 1780/37 

ostatní plocha – část o výměře cca 95 m
2
; parc. č. 3750/29 orná půda – část o výměře cca 105 m2; 

parc. č. 3750/33 orná půda – část o výměře cca 4 m
2
; parc. č. 3750/34 orná půda o výměře 43 m

2
; 

parc. č. 3750/55 orná půda – část o výměře cca 1 m2 a parc. č. 3750/69 orná půda – část o 

výměře cca 130 m
2
, všechny v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města. 

Schváleno 13 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš)    Příloha č. 30 

 

 

4.25. Dohoda o navázání partnerských vztahů s Moţajským městským obvodem 

 

Odchod: Ing. Jiří Tesák – 19:21 hod 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k uzavření dohody předloţeného znění s Moţajským 

městským obvodem.   

Schváleno 11 hlasů pro, zdrţely se 2 hlasy (Ing. Jan Reichl, MUDr. Petr Kozmon) Příloha č. 31 

 

 

4.26. Dopis paní Stojarové 

 

Příchod: Ing. Jiří Tesák – 19:23 hod 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

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

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere dopis paní Věry Stojarové na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 32 

 

 

4.27. Zápis ze zasedání kontrolního výboru 

 

Zprávu uvedla Mgr. Věra Křivánková. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1) bere zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 28.5.2012 na vědomí, 
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2) ukládá radě města předloţit v souladu s doporučením kontrolního výboru materiál o 

nájemních smlouvách uvedených v odstavci „Smlouvy uzavřené za jiných podmínek neţ 

obvyklých. 
Schváleno 13 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (Ing. Jan Reichl)    Příloha č. 33 

 

Ad 5) Interpelace členů ZM: 

 

Mgr. Věra Křivánková – připomenula svoji interpelaci z minulého zasedání týkající se sníţení 

vstupného na koupaliště pro studenty. Vzhledem k tomu, ţe jí nebyla předloţena odpověď, ţádá, aby 

tak bylo učiněno a aby rada města dohlíţela na dodrţování tříměsíční lhůty pro odpověď na 

interpelace. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – p. ředitel Lánský na interpelaci tedy dodatečně odpoví formou 

článku ve zpravodaji. 

 

 

Ad 7) Diskuse: 

 

7.1. Ţádost o spolupráci na Dnu pro zdraví  

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere ţádost na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 34 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát informoval o pozvání na slavnostní předání díla druhé etapy PPO 

26.6.2012. Dále pozval zastupitele na koncert Concentus Moraviae 26.6.2012 v 19:30 h v Historickém 

sále zámku. 

 

Ing. Jiří Tesák – je něco nového v kauze Dům Bonaparte? 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – měli jsme osobní jednání s manţely Fuskovými, dohodli jsme se na 

písemném zaslání, ale do dnešního dne nemáme reakci. Popsali jsme jim harmonogram celé 

záleţitosti, proceduru s veřejnou obchodní soutěţí na bankovní úvěr. V druhé polovině srpna by mělo 

být svoláno mimořádné zasedání ZM, aby v této věci rozhodlo, pokud se ovšem do té doby manţelé 

Fuskovi nerozhodnou jinak.  

 

Mgr. Petr Kostík informoval o delegaci z Polska, která přijede na konání Napoleonských dnů.  

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – kdo má zájem účastnit se cesty do Ruska na výročí Bitvy u 

Borodina, je třeba se na akci přihlásit, zatím jsou přihlášeny 2 osoby.  

Dále sdělil informace o proběhlé cestě slavkovské delegace do Pagu a o blíţící se cestě do Darney. 

 

p. Michal Boudný – pozvání na Benátskou letní noc v areálu zámeckého zámku při příleţitosti výročí 

MRS v pátek 29.6.2012. 

 

Mgr. Petr Kostík – informace, ţe zřejmě od příštího roku bude moţné stanovit v obci dobu nočního 

klidu. 

 

Ředitel ZS-A Ing. Aleš Šilhánek – v neděli se koná další ročník folklorního festivalu Dambořice, 

budou zde 2 soubory ze Slovenska, vstup je zdarma. 

 

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

19:46 hodin. 
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Slavkov u Brna  25.06.2012 

Zapsala: Martina Vilímová 

 

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

coţ potvrzují svým podpisem.                                          

   

 

                                                      

 

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

 Mgr. Věra Křivánková     p. Michal Boudný 

 

 

 

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

        Ing. Jiří Doleţel     Ing. Ivan Charvát 

         místostarosta       starosta města 


