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 ZÁPIS 

z jednání 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna, konaného dne 13.08.2012 

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

 

Přítomni:   dle prezenční listiny (14) členů ZM  

           Příloha č. 1 

Omluven:  Ing. Jan Reichl 

 

Návrhová komise:  MUDr. Petr Kozmon, Bc. Zdeněk Pavlík, Mgr. Vladimír Soukop 

    

Schváleno jednomyslně (12) 

 

Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Jaromír Pytela 

 

Schváleno jednomyslně (12) 

  

 Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na osmém mimořádném zasedání 

zastupitelstva města.  

 

Program: 

1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu. 

2. Zprávy a návrhy na rozhodnutí:   

2.1. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 21 – 26 

2.2. Přestupní uzel Nádražní – rozhodnutí o přijetí dotace 

2.3. Varovný protipovodňový systém 

2.4. Přehled financování akcí - hřiště Nádražní, chodníky Malinovského 

3. Diskuse. 

4. Návrh na usnesení, závěr.  

        

Schváleno jednomyslně (12)                                                                                                 Příloha č. 2 

 

 

Ad 2) Zprávy a návrhy na rozhodnutí:                                              

 

 

2.1. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 21 – 26 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1) Přijetí dotace na Pomocný analytický přehled ve výši 70.000 Kč, přijetí dotace na 

výpočetní techniku pro DSH ve výši 38.714 Kč, přijetí dotace pro příspěvkovou 

organizaci Zámek Slavkov-Austerlitz na automatizaci knihovny v systému Advanced 

Rapid Library ve výši 60.000 Kč a přijetí dotace na obnovu dlaţby v arkádách, obnovu 

vnějších fasád směrem do valů, obnovu oken a další s tím související práce ve výši 

1.300.000 Kč. 

2)   

RO č. 21 – Dotace – Pomocný analytický přehled 

Příjmy: 

Zařazení nové poloţky – Dotace – Pomocný analytický přehled  70.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení poloţky č. 77 – Městský úřad – provoz  70.000 Kč 
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RO č. 22 – Dotace – Centrální registr vozidel 

Příjmy: 

Zařazení nové poloţky – Dotace – Výpočetní technika DSH  39.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení poloţky č. 77 – Městský úřad – provoz  39.000 Kč 

 

RO č. 23 – Dotace – Knihovna – Zámek 

Příjmy: 

Zařazení nové poloţky – Dotace – Knihovna - Zámek  60.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové poloţky – Účelový příspěvek – dotace – Knihovna - Zámek  60.000 Kč 

 

RO č. 24 – Dotace – Fasády zámku 

Příjmy: 

Zařazení nové poloţky – Dotace – Fasády zámku  1.300.000 Kč 

Výdaje: 

Navýšení poloţky č. 58 – Fasády zámku  1.300.000 Kč 

 

RO č. 25 – Ţaluzie mateřská škola 

Výdaje: 

Sníţení poloţky č. 22 – Rezerva – provoz ZŠ Komenského a MŠ Zvídálek  100.000 Kč 

Zařazení nové poloţky – Účelový investiční příspěvek – MŠ Zvídálek – ţaluzie  100.000 Kč 

 

RO č. 26 – Revitalizace Zlatá Hora 

Příjmy: 

Zařazení nové poloţky – Převod z fondu Bydlení – Zlatá Hora  4.495.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové poloţky – Dokončení zateplení bytových domů – Zlatá Hora 1228-30 

   1.155.000 Kč 

Zařazení nové poloţky – Zateplení bytových domů – Zlatá Hora 1227 a 1237 3.340.000 Kč 

Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 3 

 

 

2.2. Přestupní uzel Nádražní – rozhodnutí o přijetí dotace 

 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát 

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

 

Příchod: Ing. Jiří Matyáš  17:16 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

 

1/ souhlasí s přijetím dotace z ROP JV na projekt: „Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna - 

Nádraţní „vedený pod reg. číslem CZ 1.11/1.2.00/23.01310 ve výši 11.921.094,-Kč s tím, ţe 

celkové předpokládané výdaje projektu jsou 14.016.874,-Kč a vlastní předpokládaná spoluúčast 

2.395.781,-Kč. 

2/ schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace v předloţeném znění. 

3/ schvaluje předfinancování projektu: „Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna - Nádraţní „ vedený 

pod reg. číslem CZ 1.11/1.2.00/23.01310 formou revolvingového úvěru ve výši 11.600.000 Kč. 

4/ ukládá radě města zařadit do návrhu rozpočtu města pro rok 2013 vlastní zdroje ve výši 

2.196.365,- Kč. 

Schváleno  12 pro, 1 se zdržel (Ing. Jiří Matyáš)      Příloha č. 4 
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2.3. Varovný protipovodňový systém 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města:  

1/ souhlasí, v případě akceptace ţádosti o podporu akce “Varovný protipovodňový systém pro 

Dobrovolný svazek obcí Ţdánický les a Politaví“ Státním fondem ţivotního prostředí, se 

spoluúčastí města na realizaci tohoto projektu v roce 2013 ve výši 300.000 Kč vč. DPH,  

2/ ukládá radě města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2013 výdajovou poloţku ve výši 300 000 

Kč na spolufinancování dotační akce “Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek 

obcí Ţdánický les a Politaví“. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 5 

 

 

2.4. Přehled financování akcí - hřiště Nádražní, chodníky Malinovského 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

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

Matyáš. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1/   bere výše uvedenou zprávu na vědomí, 

2/   schvaluje rozpočtové opatření č. 27 – Dofinancování akcí z prostředků AGB, a. s. 

Výdaje: 

- sníţení poloţky – Smlouva o sdruţení – ul. Zahradní   250.000 Kč 

- navýšení poloţky - Příspěvek AGB, a. s. – hřiště Nádraţní, chodníky Malinovského

          250.000 Kč 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 6 

 

 

 

Ad 3) Diskuse: 

 

p. Michal Boudný - chci se zeptat na veřejnou vyhlášku k územnímu řízení v souvislosti s firmou 

Lohmann &Rauscher, v jejich areálu se za zády občanů projektuje zařízení na spalování ethylenoxidu 

– je to reálná hrozba při přepravě i při spalování, ptám se, co k tomu může říct vedení města. 

 

Příchod: Ing. Hynek Charvat  17:30 

 

Ing. Ivan Charvát - je to projekt, který by měl být realizován ve 2 etapách, SÚPÚ zveřejnil 

18.5.2012 územní řízení, každý měl možnost se zúčastnit, dne 2.7.2012 bylo vydáno rozhodnutí a 

nabylo právní moci 4.8.2012, nyní je zpracovávána žádost o stavební povolení na 1. etapu, záměr, 

který tu je, se má realizovat v rámci areálu firmy Lohmann &Rauscher, která nás informovala ve fázi, 

kdy se zvažovala tato investice, je to největší investice v rámci střední Evropy, měla by se stabilizovat 

firma, dopady posuzoval odbor ŽP KrÚ, náš úřad se vyjadřoval z hlediska záboru půdy, odpadu, 

památkové ochrany, z hlediska KrÚ se nevyžadovalo zpracování další EIA, množství chemie 

v průběhu roku je asi 3-4 kamiony (80 t), zátěž  na ovzduší je hluboko pod normami, zatížení dopravy 

je minimální, pouze při navážení nádob s chemikálií, největší dopad to má na zaměstnance, musí 

dodržovat normy, proběhlo jednání s JUDr. Vonyšem prokuristou firmy, nabídl prezentaci pro členy 

ZM. 

 

p. Michal Boudný -  je to riziko pro Slavkov u Brna, hrozí ohrožení zdraví obyvatel, o tom jsem 

přesvědčen, uvítal bych tu prezentaci nabízenou prokuristou firmy 
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Ing. Ivan Charvát - je to jiná situace než s bioplynovou stanicí, je to v areálu firmy, je v souladu 

s územním plánem, otázka je, zda má město možnost zasáhnout 

 

Bc. Zdeněk Pavlík - proč nebyli členové ZM informováni, je to velká chyba, že o tom nevíme, 

veřejnost má obavy, ZM mělo být informováno 

 

Ing. Ivan Charvát - vykomunikujeme prezentaci pro členy ZM 

 

p. Michal Boudný –  Slavkov má výhodu, že nemá chemický průmysl, je zde jen ACHP, ale i tam 

došlo nedávno k selhání lidského faktoru (otrávené ryby) 

 

Ing. Jiří Matyáš - má město možnost být účastníkem řízení, může reálně zasáhnout ? 

 

Ing. Petr Lokaj-  byli jsme účastníky řízení v rámci územního řízení, v rámci stavebního řízení 

zřejmě nebudeme, můžeme říct, že nesouhlasíme, ale SÚPÚ může vydat i tak rozhodnutí 

 

Mgr. Petr Kostík -  jak je to v územním plánu, jak je to specifikováno, nepamatuji si, že by bylo 

povoleno chemické zatížení, na jaké úrovni, zda je množství limitní apod.. Dotaz by měl být veden, 

zda množství v případě havárie ohrozí občany a do jaké míry, chtěl bych vidět havarijní plán ve firmě, 

co by bylo v případě havárie, do jaké míry je zpracován, jak počítá s ochranou-nejde jen o vzdálenosti, 

druhá věc – asi před 10 lety se neschválil lihovar, bylo to správné rozhodnutí, u Hustopečí se postavil, 

ale dodnes nevykazuje záměry s použitím pohonných hmot a to ta zátěž nebyla tak vážná, spíše to byly 

doprovodné problémy, ohrožení obyvatelstva se zápachem, s dopravou, čili máme již zkušenosti 

s takovýmito zátěžemi, šlo by to projednat, mrzí mne, že to probíhalo před posledním zasedáním ZM, 

škoda, že jsme nebyli informováni, byla informována rada města? Vidím, že ne.  

 

Ing. Ivan Charvát  - řízení je věcí orgánů státní správy, o vlastním zahájení řízení nebyla rada 

informována, využil bych prezentace, nechtěl bych paniku u obyvatel, jsem přesvědčen, že příslušné 

odpovědné orgány vědí, co se za tím skrývá, a hodnoty jsou pod minimálními hodnotami, které by 

měly být  

 

p. Michal Boudný - já tyto informace nemám z periodik, ale z KrÚ 

 

Bc. Zdeněk Pavlík –  chci písemně, proč nebylo informováno ZM v této věci a chci k dispozici 

odpověď, resp. stanovisko města k územnímu řízení – kopii stanoviska 

 

p. Michal Boudný –  kvituji, že v Brněnské vyrostla pěší zóna, vznikla tam vymezená parkovací 

stání 

 

Ing. Petr Lokaj – v případě pěší zóny musí být vymezené parkovací stání 

 

Ing. Jiří Matyáš -  prosím Ing. Lokaje o 2-3 odpovědi k akci přestupní uzel: průběžná lhůta 

výstavby je do srpna 2013, nezmění se? (Ing. Lokaj – ano, nezmění se), cena se může změnit při 

vysoutěžení ? (Ing. Lokaj - ano), upozornil bych, že schválením bodů v dnešním ZM se zavazujeme 

k fin. závazkům, zbude nám minimum na investice 

Upozorňuji tedy na dopady a souvislosti přijatých usnesení na tvorbu resp. skladbu rozpočtu 2013. 

Bylo by dobré ze strany FO prověřit, jaké všechny položky ZM definovalo jako nutné k zařazení do 

rozpočtu pro příští roky. 

 

Mgr. Věra Křivánková- chci se zeptat na ul. Nerudova, prý se má tudy najíždět k Zelnicím 

 

Ing. Petr Lokaj –  bude se budovat komunikace podél Prostředníčku, nákladní auta budou jezdit 

po ul. Slováková, bude propojení pro osobní dopravu po dobudování další etapy Zelnic na Nerudovu 
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Mgr. Věra Křivánková- je tam taková vrstva podloží, aby zde mohly jezdit náklaďáky? 

 

Ing. Petr Lokaj -  podloží je dobré, dle názoru firmy 

 

p. Radoslav Lánský –  byl to kompromis, vozovky drží, firma VHS to dělalo pořádně, ulice by si ale 

zasloužila omezení aut do 9 tun, dá se to lehce zničit 30 tunovými auty, přikláním se k tomu, aby se 

tam dala cedule s omezením do 9 tun, řada řidičů tam zabloudí, chystá se zde přespat, posvačit apod., 

ta ulice si to nezaslouží, na Nerudova bych dal určitě do 9 t omezení 

 

Mgr. Věra Křivánková – chtěla bych do příště připravit písemnou informaci k této věci 

 

p. Radoslav Lánský –  žádám občany, aby se podíleli na opravě chodníků, vjezdů,  

 

Bc. Zdeněk Pavlík –  mám připomínku k přestupnímu uzlu, výbor reg. rady JV odsouhlasil akci, 

jsme rád, dal finanční prostředky, jsou to jedny z posledních financí , které v této části programu jsou, 

pokud pro ně nesáhneme, byli bychom hloupí, další peníze nebudou, je to poslední šance získat 85 % 

dotace na takovéto věci, občané Slavkova i z okolí si opravy zaslouží,  

 

Mgr. Petr Kostík –  v jednacím řádu je, že se sdělí na začátku, zda se bude pořizovat obrazový a 

zvukový záznam, zde přítomný občan pořizoval záznam, ptám se, zda je to jen pro jeho osobní účel 

 

p. Kachlík –   ano, mám to jen pro sebe 

 

Mgr. Petr Kostík -  příště musíme na to dbát, nemám problém s tím, co jsem řekl, ale asi by bylo 

dobré si to říct na začátku  

 

Mgr. Bohuslav Fiala –  pokud to má pro osobní účely, měl by mít souhlas všech členů ZM 

 

p. Kachlík –   mažu záznam 

 

 

Ing. Jiří Matyáš -  na úřední desce byla 2 oznámení k dražbě,  která se týkají stadionu, ví vedení 

města o vývoji situaci, výsledku, bylo vydraženo ? 

 

Ing. Ivan Charvát - proběhla dražba nemovitostí a části movitého majetku (tenisová hala a 

strojovna), bylo 7 zájemců, vydražila společnost Tenisový klub Austerlitz, v momentě, jak to doběhne, 

budou přizváni zástupci klubu k jednání (užívání, břemeno apod.), je vazba i na koupaliště – břemeno, 

podél aleje, je tam 10 letý nájem, který musí nový vlastník respektovat, jedná se i o další oddíly, část 

pro užívání jiných oddílů bude bezplatně pro jejich využití (nohejbal, volejbal), to je otázka na Sokol 

či oddíly. Proběhlo i vydražení nemovitostí  - cena nad 4 mil. Kč. 

 

Budeme informovat o prezentaci Lohmann &Rauscher  

 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města v 18:05 hodin. 

 

 

Slavkov u Brna  13.08.2012 

Zapsal: 

 

 

 

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

což potvrzují svým podpisem.                                          
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--------------------------------------------------                 --------------------------------------------------                              

 

          MUDr. Oldřich Pospíšil     Mgr. Jaromír Pytela 

 

 

 

 

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

           Ing. Jiří Doležel     Ing. Ivan Charvát 

           místostarosta       starosta města  


