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ZÁPIS 

z jednání VIII. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného dne 24.09. 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:  MUDr. Petr Kozmon, p. Radoslav Lánský 

    

Schváleno jednomyslně (12) 

 

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

   

Schváleno jednomyslně (12) 

 

Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na osmém 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. pololetí 2012 

3.3. Rozbory hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2012 

3.4. Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za I. pololetí 2012 

3.5. Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za I. pololetí 2012 

4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   

4.1. Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 28-38 

4.2. Odvod z loterií a jiných podobných her a rozpočtové opatření č. 39 

4.3. Pravidla pro dotace a granty z odvodů z loterií a jiných podobných her 

4.4. Pravidla pro rozdělení odvodů z loterií a jiných podobných her na podporu činností 

organizací pracujících s mládeţí 

4.5. Závazky města vyplývající ze smluv a usnesení ZM 

4.6. Lohmann & Rauscher, ETO sterilizace 

4.7. Informace ke splatnosti pokut DSH 

4.8. Zelnice-převody infrastruktury-dodatek 

4.9. Slavkovská obora 

4.10. Prodej pozemku – B.Braun 

4.11. Nabytí pozemku od ÚZSVM 

4.12. Výkup pozemků u klubovny JUNÁKu 

4.13. Vyjádření k nájemním smlouvám 

4.14. Informace o projednání návrhu územního plánu Slavkov u Brna 

4.15. Zprávy pro orgány města – návrh změny formátu 

4.16. Stíţnost zastupitelů za ČSSD 

4.17. Ţádost o souhlas umístěním IS na pozemky města – BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. 

4.18. Poděkování Diecézní charity Brno 

5. Interpelace členů ZM. 

6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 

7. Diskuse. 

8. Návrh na usnesení, závěr.    

 

Ing. Jiří Matyáš navrhl sloučit bod 4.6. s bodem 4.16. a projednat záleţitosti společně. 

 

Schváleno jednomyslně (12)         Příloha č. 2 
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Ad 2)  Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZM 

 

Zprávu uvedl tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí a: 

 povaţuje za splněné body: 

4.15. z V. řádného zasedání ZM – 19.12.2011 

4.7., 4.14., 4.23. z VI. řádného zasedání ZM – 19.3.2012 

2.2., 2.3. z 7. mimořádného zasedání ZM – 21.5.2012 

3.2.2., 4.2.1., 4.5., 4.8.1., 4.8.2., 4.9., 4.11., 4.12., 4.16., 4.20., 4.25., 4.27. ze VII. řádného zasedání 

ZM -25.6.2012 

2.1.1. z 8. mimořádného zasedání ZM – 13.8.2012 

 vypouští ze sledování: 

4.23.1., 4.23.2. ze VII. řádného zasedání ZM -25.6.2012 

 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: p. Michal Boudný, vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj. 

 

Usnesení: 

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

předloţeném znění. 

Schváleno 10 hlasů pro, zdrţely se 2 hlasy (Ing. Jiří Matyáš, p.Michal Boudný)  Příloha č. 4 

 

 

3.2. Rozbory hospodaření města za I. pololetí 2012 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

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

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozbory hospodaření města za I. pololetí roku 2012 

v předloţeném znění. 

Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 5 

 

 

3.3. Rozbory hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2012 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Příchod: Mgr. Petr Kostík – 17:19 hod 

 

Usnesení: 

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

2012. 

Schváleno 12 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (Mgr. Petr Kostík)    Příloha č. 6 
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3.4. Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za I. pololetí 2012   

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací 

v předloţeném znění. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 7 

 

 

3.5. Rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za I. pololetí 2012 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za I. pololetí 2012 

v předloţeném znění. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 8 

 

 

Ad 4) Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:  

 

4.1.     Přijetí dotací a soubor rozpočtových opatření č. 28-38 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

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

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1) Přijetí dotace na zkvalitnění TIC JMK ve výši 32.000 Kč a na zabezpečení přípravné 

fáze volby prezidenta ČR ve výši 20.000 Kč. 

2) Rozpočtová opatření: 

RO č. 28 – Doplatek dotace sociálně-právní ochrany dětí za rok 2011 

Příjmy: 

 Zařazení nové poloţky – Doplatek dotace – sociálně-právní ochrana dětí  148.000 Kč 

Výdaje: 

 Navýšení poloţky č. 77 – Městský úřad – provoz  148.000 Kč 

 

RO č. 29 – Dotace – ZS-A – informační centrum 

Příjmy: 

 Zařazení nové poloţky – Dotace – TIC   32.000 Kč 

Výdaje: 

 Zařazení nové poloţky – Účelový neinvestiční příspěvek ZS-A - TIC   32.000 Kč 

 

RO č. 30 – Dotace na zajištění přípravné fáze volby prezidenta ČR 

Příjmy: 

 Zařazení nové poloţky – Dotace – Přípravná fáze volby prezidenta ČR   20.000 Kč 

Výdaje: 

 Zařazení nové poloţky – Přípravná fáze volby prezidenta ČR   20.000 Kč 

 

RO č. 31 – Cedule partnerských měst 

Příjmy: 

 Zařazení nové poloţky – Pokuty   75.000 Kč 

Výdaje: 

 Zařazení nové poloţky – Cedule partnerských měst   75.000 Kč 
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RO č. 32 – Dotace od obcí na školství 

Příjmy: 

 Navýšení poloţky č. 35 – Dotace od obcí na školství 193.200 Kč 

Výdaje: 

 Navýšení poloţky č. 93 - Rezerva 193.200 Kč 

 

RO č. 33 – Navýšení poloţky č. 62 – Ostatní činnost místní správy 

Výdaje: 

 Navýšení poloţky č. 62 – Ostatní činnost místní správy   120.000 Kč 

 Sníţení poloţky č. 93 – Rezerva   120.000 Kč 

 

RO č. 34 – Městská policie 

Příjmy: 

 Zařazení nové poloţky – Pokuty – Městská policie   40.000 Kč 

Výdaje: 

 Navýšení poloţky č. 81 – Městská policie - provoz   40.000 Kč 

 

RO č. 35 – Financování opravy bytu Bučovická 

Příjmy: 

 Převod z fondu Bydlení – oprava bytu Úzká 643 a Bučovická 187   450.000 Kč 

Výdaje: 

 Zařazení nové poloţky – Oprava bytu Úzká 643 a Bučovická 187   450.000 Kč 

 

RO č. 36 – Dotace – Propagace a marketing 

Příjmy: 

 Navýšení poloţky - Pokuty   394.000 Kč 

Výdaje: 

 Zařazení nové poloţky – Odvod – Přijďte poznat víc  - Slavkov-Austerlitz   394.000 Kč 

 

RO č. 37 – Územně-plánovací podklady 

Výdaje: 

 Navýšení poloţky č. 4 – Územně-analytické podklady   64.000 Kč 

 Sníţení poloţky č. 5 – Neodkladné odstranění staveb  64.000 Kč 

 

RO č. 38 – Podklady k ţádostem o dotace 

Výdaje: 

 Zařazení nové poloţky – Vypracování ţádostí vč. podkladů k dotacím  110.000 Kč 

 Sníţení poloţky č. 93 – Rezerva  110.000 Kč 

Schváleno 12 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (Ing. Jiří Matyáš)    Příloha č. 9 

  

 

4.2. Odvod z loterií a jiných podobných her a rozpočtové opatření č. 39 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje RO č. 39 – Odvod z loterií a jiných podobných her 

Příjmy: 

Sníţení poloţky č. 10 – Správní poplatky  220.000 Kč  

Sníţení poloţky č. 20 – Poplatek z VHP 375.000 Kč 

Sníţení poloţky č. 27 – Odvod z výtěţku VHP 20.000 Kč 

Zařazení nové poloţky – Odvod z loterií a jiných her 1.987.000 Kč 

Výdaje: 

Zařazení nové poloţky – Rezerva – odvody z loterií 1.372.000 Kč 

Schváleno jednomyslně (13)          Příloha č.10 
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4.3. Pravidla pro dotace a granty z odvodů z loterií a jiných podobných her 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města zprávu odkládá. 

Schváleno jednomyslně (13)     Příloha č. 11 

 

 

4.4. Pravidla pro rozdělení odvodů z loterií a jiných podobných her na podporu činností organizací 

pracujících s mládeţí 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, vedoucí odboru FO Bc. Klára Vránová, vedoucí 

odboru KT Mgr. Bohuslav Fiala. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla pro rozdělení odvodů z loterií na podporu činností 

organizací pracujících s mládeţí v upraveném znění (článek 3 – 100%, do konce měsíce dubna). 

Schváleno 12 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (Mgr. Vladimír Soukop)   Příloha č. 12 

 

      

4.5.      Závazky města vyplývající ze smluv a usnesení ZM 

  

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (13)     Příloha č. 13 

 

 

4.6.      Lohmann & Rauscher, ETO sterilizace 

4.16. Stíţnost zastupitelů za ČSSD 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

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

Ing. Hana Postránecká, vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru ŢP Ing. Miroslav Zavadil, 

zástupci firmy Lohmann&Rauscher Ing. Miloš Dušánek a JUDr. Rudolf Vonyš, Mgr. Petr Kostík, p. 

Michal Boudný, p. Jan Hudec, Ing. Jan Reichl, místostarosta města Ing. Jiří Doleţel, Ing. Hynek 

Charvat, p. Kachlík, p. Alois Hlásenský, Bc. Zdeněk Pavlík. 

 

Příchod: Bc. Zdeněk Pavlík – 18:07 hod. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát vyhlásil od 18:50 do 19:05 hod přestávku, aby návrhová komise 

připravila návrh usnesení. 

 

Mgr. Vladimír Soukop navrhl hlasovat o jednotlivých bodech usnesení zvlášť. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

1. předloţenou zprávu  Lohmann & Rauscher, ETO sterilizace z 13.9.2012, 

Schváleno jednomyslně (14)  

 

2. doplňující materiál „Investice do budoucna“ od společnosti Lohmann & Rauscher (schváleno 

k tisku 12.09.2012), 

Schváleno jednomyslně (14)  
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3. doručení stíţnosti na statutární představitele města Slavkov u Brna z 02.09.2012, 

5 hlasů pro (p. Michal Boudný, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Matyáš, Bc. Zdeněk Pavlík, Mgr. Věra 

Křivánková), 4 hlasy proti (Ing. Jiří Tesák, Ing. Hynek Charvat, Mgr. Vladimír Soukop, MUDr. 

Oldřich Pospíšil), zdrţelo se 5 hlasů. 

Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

4. informaci o zaslání mailových zpráv firmy Lohmann & Rauscher ze dne 24.09.2012 týkajících 

se dalších technických detailů projektu, 

Schváleno 13 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (Bc. Zdeněk Pavlík). 

 

5. informaci prokuristy firmy Lohmann & Rauscher podanou na jednání ZM o moţnosti získání 

podrobných informací o projektu na www stránkách MŢP. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 14 

 

 

 

4.7.   Informace ke splatnosti pokut DSH 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Odchod: p. Michal Boudný – 19:12 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o stanovování lhůt splatnosti pokut v řízeních 

vedených odbory KT a DSH. 

Schváleno 12 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (Ing. Jiří Tesák)    Příloha č. 15 

 

 

 

4.8.   Zelnice-převody infrastruktury-dodatek 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát  

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: vedoucí odboru KT Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Petr Kostík, 

vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, Ing. Jan Reichl, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Jiří Matyáš. 

 

Příchod: p. Michal Boudný – 19:14 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města odkládá zprávu k doplnění. 

Schváleno 13 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas  (Mgr. Petr Kostík)    Příloha č. 16 

 

 

4.9. Slavkovská obora 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, vedoucí odboru ŢP Ing. Miroslav Zavadil. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere výše uvedenou zprávu na vědomí.  

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 17 
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4.10. Prodej pozemku – B.Braun 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k prodeji pozemku parc.č.1639 ostatní plocha o výměře 135 

m
2
 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti B. Braun 

Avitum Austerlitz, s.r.o., sídlem Zlatá Hora 1466, 684 01 Slavkov u Brna. Kupní cenu ve výši 

135.000,-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 jednomyslně (14)        Příloha č. 18 

 

 

4.11. Nabytí pozemku od ÚZSVM 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení:  

Zastupitelstvo města dává souhlas k uzavření smlouvy č. UZSVM/BVY/2117/2012-BVYM o 

bezúplatném převodu podílu id.26/488 na pozemku parc.č. 1650/85 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. 19 

 

 

 

4.12. Výkup pozemků u klubovny JUNÁKu 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k výkupu pozemku parc. č. 2887/3 zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 103 m
2
 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví  Ing. Václava Uhýrka, Tyršova 445, Slavkov 

u Brna a pozemku parc.č.2887/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m
2
 v k.ú. Slavkov u 

Brna z vlastnictví pana Pavla Šimbery, Mělčany 54, Dolní Kounice do vlastnictví města. Náklady 

spojené s výkupem (2 x 1.000,-Kč správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí 

město. Kupní cena ve výši 300,-Kč/m
2
 bude uhrazena kaţdému prodávajícímu do 15ti dnů od 

doručení kupní smlouvy opatřené doloţkou o vkladu vlastnického práva do KN. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 20 

 

 

4.13. Vyjádření k nájemním smlouvám 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: p. Michal Boudný, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jan Reichl, p. Radoslav 

Lánský, Ing. Jiří Matyáš, ředitel ZS-A Ing. Aleš Šilhánek. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí. 
Schváleno 13 hlasů pro, proti 1 hlas (p. Michal Boudný)     Příloha č. 21 

 

 

4.14. Informace o projednání návrhu územního plánu Slavkov u Brna 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

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

 

Ing. Jiří Matyáš – k problematice společnosti Mirror Development – hovoří se o roku prodlouţení a 

určitě mimořádné pracnosti v rámci jednání a řízení, pokud by to došlo aţ do podoby soudního sporu. 

Na příští zasedání prosím získat nějaký přehled včetně návrhu řešení, nejlépe smírného, které by tento 

problém eliminovalo. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere předloţené informace o projednávání návrhu územního plánu na 

vědomí. 

Schváleno 13 hlasů pro, zdrţel se 1 hlas (Ing. Jan Reichl)    Příloha č. 22 

 

 

4.15. Zprávy pro orgány města – návrh změny formátu 

 

Zprávu uvedl tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák. 

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

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města nesouhlasí s vyuţitím elektronických čteček při jednání orgánů města. 
Schváleno 12 hlasů pro, zdrţely se 2 hlasy (Ing. Jiří Tesák, Ing. Jan Reichl)  Příloha č. 23 

 

 

4.17. Ţádost o souhlas umístěním IS na pozemky města – BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. 

 

Zprávu uvedl místostarosta města Ing. Jiří Doleţel. 

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

Reichl. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města pověřuje radu města, aby se zabývala předloţeným materiálem investora a 

po projednání ho předloţila na zasedání ZM. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 25 

 

 

4.18. Poděkování Diecézní charity Brno 

 

Zprávu uvedl starosta města Ing. Ivan Charvát. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí poděkování Charitní poradny Bučovice a Slavkov u Brna a 

Centra denních sluţeb Slavkov u Brna. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 26 

 

 

 

Ad 6) Odpovědi na interpelace: 

 

Ing. Pavel Dvořák – Mgr. Křivánková obdrţela odpověď od p. Lánského na její interpelaci 

z předchozího řádného zasedání, na posledním mimořádném zasedání poloţil p. Bc. Pavlík otázku, 

jakým způsobem byli informováni zastupitelé o záměru firmy Lohmann & Rauscher a chtěl znát 

stanovisko města – to mu zasláno bylo. Druhou věcí byl podnět paní Mgr. Křivánkové, která chtěla 

písemný materiál k záleţitosti s Nerudovou ulicí, přičemţ před dnešním zasedáním jsem jí vysvětlil 

průběh s tím, ţe konkrétní materiál dodáme příště, protoţe teď jsme teprve obdrţeli posudek. Nicméně 

poţádal bych Ing. Lokaje, zda by mohl alespoň ústně popsat, v jakém stavu věc je.  

vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj popsal výsledky znaleckého posudku týkajícího se dopravního 
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značení v ulici Nerudova - doporučení omezení vjezdu vozidel nad 9t mimo dopravní obsluhy. To 

bylo zasláno k posouzení PČR, zda navrţené omezení vjezdu odsouhlasí. 

 

Ad 7) Diskuse: 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – informoval o setkání Slavkovů v termínu 28. – 30.9.2012 ve 

slovenském Niţném Slavkově a dotázal se, zda se chce někdo zúčastnit. Příští rok by mělo být setkání 

ve Slavkově u Brna. 

 

Ing. Pavel Dvořák – informace o ţádosti pí Varvařovské ze serveru napistejim.cz, která by ráda získala 

emailové adresy na všechny členy zastupitelstva.  Abychom jí tyto informace mohli dát, potřebujeme 

váš souhlas. Na uvedeném serveru je aktivita s názvem kohovolit.eu a občané si zde můţou najít svoje 

zastupitele v regionu. 

 

Mgr. Vladimír Soukop – navrhuji poskytnout jim adresy s doménou meuslavkov.cz, buď bychom měli 

přístup na server úřadu, nebo nám je budete přeposílat. 

 

Ing. Jan Reichl – chtěl bych připomenout radě, ţe si volila svůj orgán, ţe zde existuje nějaká stavební 

komise a myslím si, ţe kdyby záměr firmy Lohmann & Rauscher šel přes stavební komisi, tak jsme se 

tu dnes nemuseli dohadovat. Jen apeluji na to, aby tyto důleţité věci chodily přes stavební komisi, kde 

se spousta věcí probere a vytvoří se na to názor. 

 

p. Michal Boudný – kdo realizoval pokládku chodníku na Zlaté Hoře, který je souběţný s ulicí 

Slovanská? Ten chodník je ještě v horším stavu, neţ byl. 

 

Vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj – pokládku realizovala firma, která opravovala vodovod. 

 

p. Michal Boudný – navrhuji stav pořádně prověřit, je značně nevyhovující. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – bude to předmětem přebírání díla. 

 

p. Michal Boudný – občané z Koláčkova náměstí se ptají, jak je to se studií na parkoviště, která se 

zpracovávala. 

 

Vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj – je zpracovaná a je u mne k nahlédnutí. Mohlo by zde být asi 60 

parkovacích míst. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – na příští zasedání půjde ţádost firmy Promico, která provozuje 

hotel Victoria, protoţe mají poţadavek na výstavbu parkovacích míst právě v této lokalitě. 

 

Ředitel ZS-A Ing. Aleš Šilhánek – pozvánka na výstavu Jeskyně Křišťálové oči od tohoto čtvrtka a na 

aktivitu Slavkovská iniciativa smíření 5.-6.10. 

 

p. Alois Hlásenský – myslím, ţe se zastupitelé stydí za politickou příslušnost. Nemáte na cedulkách 

politické strany. Dál se chci zeptat, jak hospodaříte? Kolik asi dluţíme? 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – rozbory hospodaření byly dnes projednávány pod body 3.1. aţ 3.5. 

 

p. Alois Hlásenský – takţe mi to nesdělíte. Dál bych se chtěl zeptat p. Boudného, zda dneska předával 

nějakou petici? 

 

p. Michal Boudný – ne. 

 

p. Alois Hlásenský – a byl jste iniciátorem nějaké petice? 

p. Michal Boudný – ano, petice, která se týkala výstavby u Lohmanna&Rauschera. 
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p. Alois Hlásenský – a proč jste to nepředal? 

 

p. Michal Boudný – a proč vám mám odpovídat? 

 

p. Alois Hlásenský – já se vás ptám. Chtěl bych teda říct zastupitelům, ţe se podepisovala petice a 

podepsalo ji celkem dost lidí, asi 300 nebo 400, proti výstavbě u Lohmanna&Rauschera a iniciátorem 

je pan Boudný. Nevím, proč vám tuto petici nepředal. Pak bych se chtěl zeptat, kdo ze zastupitelů 

nesouhlasí s tím, aby byl zveřejňován? 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – nerozumím přesně otázce. 

 

p. Alois Hlásenský – byl jsem poučen tajemníkem, ţe kdyţ chci, aby se nahrávalo, tak musím mít 

souhlas se zveřejněním všech zastupitelů. Tak se ptám, zda má někdo problém se zveřejněním třeba na 

internetu. 

 

Ing. Jiří Tesák – já si to nepřeju. A vy jste souhlas nedostal a zřejmě jste nahrával. 

 

Mgr. Petr Kostík – na začátku zde byla debata o nahrávání a byli jsme vyzváni, zda souhlasíme či 

nesouhlasíme. A souhlas, pokud se dobře pamatuji, nikdo neprojevil. A v okamţiku, pokud někdo tady 

něco nahrává, tak samozřejmě to má právní důsledky. A pokud se něco objeví z tohoto zasedání 

zastupitelstva, tak se bude muset právně postupovat. 

 

Vedoucí odboru KT Mgr. Bohuslav Fiala ocitoval ustanovení občanského zákoníku o pořizování 

obrazových a zvukových záznamů a jejich pouţití. 

 

p. Alois Hlásenský – takţe to nemůţu zveřejnit? 

 

Vedoucí odboru KT Mgr. Bohuslav Fiala – sdělili vám, ţe ne. 

 

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

20:37 hodin. 

 

Slavkov u Brna  24.09.2012 

Zapsala: Martina Vilímová 

 

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

coţ potvrzují svým podpisem.                                          

   

 

                                       

 

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

 MUDr. Petr Kozmon     p. Radoslav Lánský 

 

 

 

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

        Ing. Jiří Doleţel     Ing. Ivan Charvát 

         místostarosta       starosta města 


