
 
 Návrhová komise:      Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jan Reichl 
 

Z Á P I S  
z 11. mimořádného zasedání  zastupite lstva města 

S lavkov u Brna, 

konaného dne 12.8.2013

od 17:00 hodin v zasedací  místnost i MěÚ

Pří tomni: Bc. Zdeněk Pavl ík , č len ZM 
Ing. Hynek Charvat , č len ZM 
Ing. Ivan Charvát , starosta 
Ing. Jan Reichl , č len ZM 
Ing. J iř í  Doležel ,  místostarosta 
Ing. J iř í  Matyáš, č len ZM 
Ing. J iř í  Tesák, člen ZM 
Mgr. Jaromír Pytela,  člen ZM 
Mgr. Petr  Kost ík,  č len ZM 
Mgr. Věra Kř ivánková, členka ZM 
Mgr. Vladimír  Soukop, člen ZM 
Michal  Boudný, člen ZM 
MUDr. Oldř ich Pospíš i l ,  č len ZM 
MUDr. Petr Kozmon, č len ZM 
Radoslav Lánský, člen ZM 

Omluveni: <dle prezenční l ist iny>

Nepří tomni: <dle prezenční  l ist iny>

Hosté: Ing. Aleš Ši lhánek, ředite l  ZS-A 
Ing. Miroslav Zavadi l ,  vedoucí  odboru ž ivotního prostředí  
Ing. Pavel  Dvořák, tajemník MěÚ 
Ing. Petr Lokaj, vedoucí  odboru invest ic a rozvoje 
Ing. S imona Vaňková, vedoucí  f inančního odboru 
Ing. Radek Mráz 
JUDr. Radek Ondruš - advokát 
p. Pavel  Šmerda -  Mirror  Development, s.r .o.  

Předsedaj íc í : Ing. Ivan Charvát , starosta 

Ověřovatelé: Ing. Hynek Charvat , č len ZM 
Mgr. Jaromír Pytela,  člen ZM 

Číslo 
bodu

Bod 
Komentář

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



 
Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na jedenáctém mimořádném zasedání 
zastupitelstva města. Dále navrhl schválit program rozšířený o bod č. 11 Napoleonská expozice - 
dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, ověřovatele zápisu Ing. Hynka Charvata a Mgr. 
Jaromíra Pytelu a členy návrhové komise. 

Předkladatel: Starosta Hlasování  
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato

2. 23/11/MZM/2013 Soubor rozpočtových opatření 17 - 27  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
  
předložená rozpočtová opatření: 
  
Rozpočtové opatření č. 17 - Zvýšení příspěvku na státní správu 
Příjmy: 
Navýšení položky č. 32 - Dotace ze SR na výkon státní správy                         
   169.000 Kč 
Výdaje: 
Navýšení položky č. 87 - Městský úřad - provoz                                                  
169.000 Kč 
  
  
Rozpočtové opatření č. 18 - Venkovní žaluzie MŠ Zvídálek 
Výdaje: 
Navýšení položky č. 18 - Účelový investiční příspěvek MŠ - žaluzie                         
190.000 Kč 
Výdaje: 
Snížení položky 104 - Rezerva                                                                             
 190.000 Kč 
  
  
Rozpočtové opatření č. 19 - Dotace - Regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón na rok 2013 
Příjmy: 
Zařazení nové položky - Dotace ze SR - Účelová dotace MPR a 
MPZ                     725.000 Kč 
Výdaje:                 
Navýšení položky č. 6 - Podíl k dotaci MPZ                                                            
725.000 Kč 
  
  
Rozpočtové opatření č. 20 - Příspěvek na obnovu národní kulturní památky -ZS-A 



Příjmy: 
Zařazení nové položky - Dotace ZAD-příspěvek na obnovu kulturní památky ZS-
A                                                                                                    800.000 Kč 
Výdaje: 
Navýšení položky č. 67 - Podíl k dotaci ZAD                                                         
800.000 Kč 
  
Rozpočtové opatření č. 21 - Štíty na budově školky Koláčkovo nám. č. p. 107 
Výdaje: 
Snížení položky č. 6 - Podíl k dotaci MPZ                                                      
          11.000 Kč 
Výdaje: 
Zařazení nové položky - Štíty na budově školky - Koláčkovo nám. č. p. 
107            11.000 Kč 
  
  
Rozpočtové opatření č. 22 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 
Příjmy: 
Zařazení nové položky - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče                   
372.000 Kč 
Výdaje: 
Zařazení nové položky - Pěstounská péče                                                            
372.000 Kč 
  
  
Rozpočtové opatření č. 23 - Rozpočtování příjmů 
Příjmy: 
Snížení položky č. 5 - Daň z příjmu právnických osob za 
obce                              833.000 Kč 
Zařazení nové položky - Odvod za odnětí půdy                                                       
7.000 Kč 
Zařazení nové položky - Poplatek za provozovaný VHP                                       
129.000 Kč 
Zařazení nové položky - Dobývání nerostného bohatství                                    
164.000 Kč 
Zařazení nové položky - Pokuty DSH                                                                    
 54.000 Kč 
Zařazení nové položky - Pokuty KT                                                                      
340.000 Kč 
Zařazení nové položky - Příjmy z úroků                                                                  
10.000 Kč 
Zařazení nové položky - Pokuty VV                                                                       
 31.000 Kč 
Zařazení nové položky - Pokuty MP                                                                  
   122.000 Kč 



Zařazení nové položky - Příjmy z poskytování služeb                                           
 126.000 Kč 
Zařazení nové položky - Příjmy z věcných břemen                                                  
 18.000 Kč 
Zařazení nové položky - Pokuty ŽÚ, VV                                                                  
44.000 Kč 
Zařazení nové položky - Neidentifikované příjmy - 
úroky                                        40.000 Kč 
Zařazení nových položek - Příjmy na základě veřejnoprávních smluv                       
26.000 Kč 
Zařazení nové položky - Finanční vypořádání SPOD                                              
 273.000 Kč 
Zařazení nové položky - Odvod loterií a podobných her kromě VHP                      
169.000 Kč 
Zařazení nové položky - Odvod z výherních hracích přístrojů                             
2.400.000 Kč 
Výdaje: 
Navýšení položky č. 104 Rezerva                                                                       
1.944.000 Kč 
Navýšení položky č. 87 - Městský úřad provoz                                                     
273.000 Kč 
Zařazení nové položky č. 105 - Rezerva z VHP                                                  
2.569.000 Kč 
  
  
Rozpočtové opatření č. 25 - Přestupní uzel 
Příjmy: 
Snížení položky č. 37 - Přestupní uzel                                            
                 11.621.000 Kč 
Výdaje: 
Snížení položky č. 58 - Přestupní 
uzel                                                             13.818.000 Kč 
Snížení položky č. 104 - Rezerva                                                                      
2.200.000 Kč 
Zařazení nové položky - Přestupní uzel                                                             
4.397.000 Kč 
  
   
Rozpočtové opatření č. 26 - OPŽP 
Výdaje: 
Navýšení položky č. 8 - Příprava a realizace dotací                                               
280.000 Kč 
Výdaje: 
Snížení položky č. 104 - Rezerva                                                                        
 280.000 Kč 



  
  
Rozpočtové opatření č. 27 - Napoleonská expozice 
Výdaje: 
snížení položky č. 99 - Vzpomínkové akce, Napoleonské dny                           
     200.000 Kč 
Výdaje: 
zařazení nové položky - Příspěvek - Zámecké napoleonské dny 2013                    
200.000 Kč 
  

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí 
  
předložené doplňující informace o financování zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova. 

III. Zastupitelstvo města bere na vědomí 
  
předloženou informaci o stavu rezervy po schválení rozpočtových opatření. 

 
Zprávu uvedl Ing. Ivan Charvát. 
V diskuzi k bodu vystoupili: p. Radoslav Lánský 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Ing. Simona Vaňková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Přijato

3. 24/11/MZM/2013 Dotace OPŽP  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
přijetí dotace na: 
Výsadba biokoridoru RBK 223 a-d v k.ú. Slavkov u Brna, r.č. akce 13145856 o 
celkových nákladech 6.617.003 Kč 
Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí-Slavkov u Brna, r.č. 
akce 13145216 o celkových nákladech 9.554.213 Kč. 
Obnova historických alejí- Slavkov u Brna , r.č. akce 13144946 o celkových 
nákladech 5.796.090 Kč 

  
 
Zprávu uvedl Ing. Jiří Doležel. 
V diskuzi k bodu vystoupili: p. Radoslav Lánský 

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Ing. Miroslav Zavadil 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Přijato



4. 25/11/MZM/2013 Přestupní uzel IDS Nádražní  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města souhlasí 
s pokračováním v projektu: "Přestupní uzel IDS Nádražní - Slavkov u Brna" dle 
varianty č.2. 

II. Zastupitelstvo města ukládá 
 radě města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2014 položku ve výši 2.500.000,-Kč 
ke krytí zbylých nákladů na realizaci projektu: "Přestupní uzel IDS Nádražní - 
Slavkov u Brna". 

III. Zastupitelstvo města ukládá 
radě města škodu vzniklou korekcí dotace uplatnit vůči administrátorovi dotace.  

 
Zprávu uvedl Ing. Ivan Charvát. 
V diskuzi k bodu vystoupili: vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, Ing. Jiří Matyáš, vedoucí odboru KT 
Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Petr Kostík 
  
Mgr. Petr Kostík navrhl zmínit v usnesení, že město podporuje nějakým zůsobem řešit daný 
problém s korekcí dotace. 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Přijato

5.
26/11/MZM/2013 ZŠ Tyršova - zateplení tělocvičny  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města souhlasí 
s realizací projektu: "Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova" vedený pod reg. číslem 
13154583 v rámci 44. výzvy Operačního programu životního prostředí s tím, že 
celkové předpokládané výdaje projektu jsou 3.600.304,-Kč, vlastní předpokládaná 
spoluúčast 804.631,- Kč a poskytnuté dotační prostředky 2.795.673,- Kč. 

II. Zastupitelstvo města souhlasí 
s předfinancováním akce ve výši 3.600.304,-Kč vč. 21% DPH. V případě 
nepřiznání dotačních prostředků zastupitelstvo souhlasí s financováním akce z 
rozpočtu města.  
  

III. Zastupitelstvo města schvaluje 
rozpočtové opatření č. 24  
Výdaje: 
Zařazení nové položky - Půjčka z Fondu bydlení                                       3.600.000 



Kč 
Výdaje: 
Zařazení nové položky - Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova                         3.600.000 
Kč 

 
Zprávu uvedl Ing. Ivan Charvát. 
V diskuzi k bodu vystoupili: p. Radoslav Lánský, vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, Mgr. Vladimír 
Soukop 
  
zdržel se: p. Radoslav Lánský 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Ing. Petr Janek 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Přijato

6. 27/11/MZM/2013 Smlouva o spolupráci-Natmal Real-dodatek  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 

předložený dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci a budoucích převodech 
infrastruktury mezi městem Slavkov u Brna a společností Natmal Real, s. r. o. se 
sídlem Nováčkova 18, Brno, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ 

 
Zprávu uvedl Ing. Jiří Doležel. 
  

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Ing. Miroslav Zavadil 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Přijato

7.
28/11/MZM/2013 Žádost o odprodej částí pozemků - manželé Novotní  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města odkládá 
zprávu k doplnění. 

 
Zprávu uvedl Ing. Jiří Doležel. 
V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Věra Křivánková, p. Michal Boudný, Ing. Ivan Charvát, Mgr. 
Vladimír Soukop, Mgr. Petr Kostík, p. Radoslav Lánský, vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, Ing. Jiří 
Tesák 
  
Mgr. Vladimír Soukop navrhl neschvalovat prodej. 
  
Ing. Jiří Matyáš navrhl materiál odložit a pozvat žadatele na příští zasedání. 
  



p. Radoslav Lánský upozornil také na možnost pronájmu. 
  
Ing. Jan Reichl - protinávrh - materiál odložit. 
  
Mgr. Petr Kostík - mělo by se prověřit, co všechno lze na pozemku realizovat - z hlediska územního 
plánu atd., pokud jej někdo koupí. 
  
Starosta města nechal hlasovat o protinávrhu Ing. Reichla. 
  
zdržel se: Mgr. Vladimír Soukop 

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Taťána Pitáková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Přijato

8. 29/11/MZM/2013 Pozemky v prodloužení ulice Čelakovského-jih  
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Radek Mráz 

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
zveřejnění záměru  prodeje části pozemku parc.č.1787/1 orná půda o celkové 

výměře cca 1.280 m2 v k.ú. Slavkov u Brna. 

 
Zprávu uvedl Ing. Ivan Charvát. 
V diskuzi k bodu vystoupili:  vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, Ing. Mráz, Ing. Jan Reichl, Mgr. 
Petr Kostík, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Věra Křivánková, Ing. Jiří Matyáš 
  
Ing. Mráz - všichni bychom preferovali variantu prodeje, aby se ulice ucelila, pozemek se rozšířil a 
vešly se tam naše tři domy. 
  
Ing. Jan Reichl - po vyvěšení záměru se může přihlásit kdokoliv, takže není vůbec jisté, že se to 
podaří koupit zrovna vám. 
  
Ing. Ivan Charvát navrhl hlasovat o prodeji a směně částí pozemku parc. č. 1787/1. 
  
Mgr. Věra Křivánková - protinávrh - hlasovat pouze o prodeji. 
  
zdrželi se: Ing. Ivan Charvát, Ing. Jiří Matyáš 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Taťána Pitáková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Přijato

9.

30/11/MZM/2013 Žádost společnosti Mirror  
K tomuto bodu jednání byli přizváni: zástupce Mirror Development Pavel Šmerda, advokát JUDr. 
Radek Ondruš 



I. Zastupitelstvo města schvaluje 
zveřejnění záměru směny pozemků ve vlastnictví města části  parc.č. 1787/1 a 
 parc. č. 1798/3 v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 8.169 m2. 

II. Zastupitelstvo města neschvaluje 
uzavření kupní smlouvy o prodeji části pozemku parc.č.347/9 orná půda v k.ú. 

Slavkov u Brna ve stavu dle GP č. 2860-49/2013 o výměře 3.895 m2 z vlastnictví 
města do vlastnictví společnosti MIRROR Development, s.r.o., se sídlem Wintrova 
2853/30a, 628 00 Brno, IČ 27741036, v předloženém znění.  

 
Zprávu uvedl Ing. Ivan Charvát. 
V diskuzi k bodu vystoupili: vedoucí odboru ŽP Ing. Miroslav Zavadil, vedoucí odboru IR Ing. Petr 
Lokaj, Mgr. Petr Kostík, JUDr. Radek Ondruš, p. Pavel Šmerda, p. Radoslav Lánský, Ing. Jan Reichl 
  
JUDr. Radek Ondruš - u původního pozemku byla jiná situace, než na pozemku navrženém ke 
směně, protože tam je povoleno více pater, než na tom novém. Z tohoto důvodu souhlasila 
společnost se směnou, protože se musí poněkud upravit původní projekt. ZM musí v případě 
směny samozřejmě nechat ocenit pozemek znalcem, podle výsledku se samozřejmě předpokládá 
i doplacení ceny. Na místě, kde to v této době územně plánovací informace povoluje, by realizace 
byla delší, plná tahanic a sporů a správního řízení. Z tohoto důvodu preferujeme směnu jako 
nejoptimálnější řešení.  
  
p. Pavel Šmerda upozornil na kabel el. napětí položený v zemi, který bude bránit výstavbě, 
přeložení kabelu vyjde v řádu na statisíce korun.  Bude to pro nás další investice. Vybudovaná 
infrastruktura jako vozovka, sítě, bude předána městu bezplatně. 
  
p. Radoslav Lánský navrhl doplnit do usnesení jako bod I, že ZM zároveň neschvaluje uzavření 
kupní smlouvy, dále navrhl hlasovat o uvedených dvou bodech samostatně. 
  
Ing. Jan Reichl - protinávrh - v prvním bodě by se mělo hlasovat o směně. 
  
hlasování k bodu I: 
Schváleno 10 pro, 4 se zdrželi (MUDr. Petr Kozmon, Ing. Jiří Tesák, Ing. Hynek Charvat, Mgr. 
Vladimír Soukop), 1 proti (p. Radoslav Lánský) 
  
hlasování k bodu II: 
Schváleno jednomyslně (15) 
  
  

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Taťána Pitáková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Přijato

10. Návrhy na pojmenování ulic v lokalitě Zelnice (a Pod Oborou)  



K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí 
nové návrhy na pojmenování ulic v lokalitě Zelnice a trvá na svém usnesení č. 52 z 11. 
řádného zasedání ZM dne 17.6.2013 v bodě 3. 
  

II. Zastupitelstvo města ruší 
své usnesení  č. 52 z 11. řádného zasedání ZM dne 17.6.2013 v bodě 1. 

III. Zastupitelstvo města schvaluje 
nové označení ulice v lokalitě pod Oborou pod názvem "Na Vyhlídce" dle přiložené situace. 

 
Zprávu uvedl Ing. Ivan Charvát. 
V diskuzi k bodu vystoupili: Bc. Zdeněk Pavlík, p. Michal Boudný, Ing. Aleš Šilhánek, Mgr. Jaromír 
Pytela, Ing. Miroslav Zavadil. 
Hlasovalo se o výše uvedeném návrhu usnesení. 
Pro: MUDr. Petr Kozmon, Ing. Ivan Charvát, Ing, Jiří Doležel, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jan Reichl 
  
Usnesení nebylo přijato. 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Ing. Monika Kudlová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 10 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Nevzniklo

11. 32/11/MZM/2013 Napoleonská expozice - dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt: "Stavební 
úpravy předzámčí zámku - napoleonská expozice" v předloženém znění. 

 
Zprávu uvedl Ing. Ivan Charvát. 
V diskuzi k bodu vystoupili: vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Přijato

12. 
Diskuse  
 
Ing. Ivan Charvát informoval o reformě ZZS JmK, kdy došlo ke změně výjezdové skupiny - ve 4 
městech přišla o lékaře, mezi nimi i Slavkov u Brna, došlo k transformaci rychlé lékařské na rychlou 
zdravotnickou pomoc. To znamená, že v sanitce nebude jezdit lékař, jen zdravotník. Je to poměrně 
závažné rozhodnutí, požádali jsme o schůzku ředitele ZZS JmK Ing. Kusáka, kterému jsem předal 
písemné stanovisko, žádost o vysvětlení k této věci. Takže věřím, že ho dostaneme a samozřejmě 



vás s ním seznámím. Ředitel s náměstkem by starosty měst měli navštívit v závěru tohoto měsíce.  
Další věc - navštívili nás zástupci krajského ředitelství PČR ve Vyškově, kteří nás požádali o schůzku 
ve věci vyhodnocení koncertu Deep Purple v pondělí 5.8.2013, který poměrně složitým způsobem 
zasáhl do života města. Dali nám informace k tomu, čemu je potřeba se v budoucnu při pořádání 
takových akcí vyvarovat. Samozřejmě jsem poděkoval za spolupráci, pondělí už bylo v pořádku, ale 
neděle byla hodně ovlivněná povětrnostními podmínkami. To, co působila bouřka v parku, nebylo 
nic příjemného a bylo štěstí, že se nic nestalo. Druhou věcí, na které jsme se shodli, bylo, že 
generace návštěvníků byla naštěstí spíše umírněnější. Byla otevřená pouze jedna brána, v 
momentě, kdyby tam byla mladší generace, obával bych se paniky a tlačenice. Ve městě bylo mezi 
5,5 - 6 tisíci vozidel, původní přepoklad byl okolo 3 - 3,5 tisíc vozidel, komplikace nastaly hlavně v 
neděli při příjezdu. 
Samozřejmě že o podobných akcích se bude rozhodovat v předstihu, i policie si vyžádala, aby měla 
dopředu informace, jak bude vše probíhat. 
  
Mgr. Petr Kostík - v neděli tu byli policisté opravdu na každém rohu, takže PČR to měla pod 
dohledem, agentura zajišťující dopravní systém to měla opravdu promyšlené. Pokud by nastala 
nějaká krize - myslím, že v parku je přece možné využít brány tři, nebo možná i čtyři, také tam 
máme odnímatelný 60 metrový plot. Jinak bych chtěl poděkovat radě města za vstřícnost a 
umožnění tradičního dětského dne 1.9.2013 a tímto vás všechny zvu. 
  
Ing. Ivan Charvát - dne 1.9. také bude ukončení sezóny na koupališti, kde bude probíhat i 
mistrovství republiky v beachvolleyballe a návštěvníci budou mít po tuto dobu, čili od 13 
hod, bezplatný vstup. Bude to zároveň poděkování návštěvníkům koupaliště za celou rekordní 
sezónu. 
  
Ing. Hynek Charvat - dotaz na ředitele TSMS a ZS-A, zda budou nyní po koncertu provádět 
nějaká opatření v zámeckém parku, a jaká. 
  
Ing. Aleš Šilhánek - nejvíce dostal zabrat trávník, ale spíše sluncem, než kvůli lidem. Kontaktoval 
jsem i golfisty, aby zhodnotili, zda nedošlo k nějakým finančním škodám, p. Hlaváč říkal, že je 
naopak vše v nejlepším stavu, říkal, že kdyby bylo potřeba, jsou ochotní nám za nějakou finanční 
úhradu pomoci třeba s rekultivací trávníku či cestiček. Dá se říct, že nejvíc tomu pomůže déšť. 
Pokud by vznikly nějaké významné škody, pak pořadatelská agentura byla ochotná uhradit TSMS 
údržbu, do dneška zatím nenastal žádný požadavek na nějaké vícepráce. Takže je to v té fázi, že v 
rámci běžné údržby se pokusíme opravit, co půjde, zámek má přímo pár svých pracovníků, kteří se 
starají o údržbu. 
Dále bych vás rád pozval na Zámecké napoleonské dny a na tiskovou konferenci, kterou pořádáme 
ve spolupráci s RPA, přidala se také Agentura cestovního ruchu. Celá akce je pod záštitou 
hejtmana Jmk. 
  
Mgr. Petr Kostík - kolik agentura zaplatila za nájem parku? 
  
Ing. Aleš Šilhánek vyjmenoval položky, ze kterých se dle jednotných pravidel poplatek skládá, 
příjmy jsou ze dvou oblastí a dohromady bude výsledná částka asi mezi 140 - 150 tis. Kč. Do tržeb 
započítáváme i vyšší návštěvnost zámku.  



  
Mgr. Petr Kostík - závěry jsou vesměs velmi kladné, ačkoliv se akce musela opakovat. Myslím, že si 
Slavkov udělal dobré jméno. 
  
Ing. Aleš Šilhánek - fakt, že se akce následující den opakovala, je natolik raritní záležitost, že si to 
ani nedovedeme uvědomit. Jedině díky tomu, že kapela následující den měla volno, to mohla 
zopakovat. Jinak je samozřejmě řada námětů k řešení, budeme vyžadovat označení únikových 
východů u každé další akce. 
  
Ing. Ivan Charvát - po odeznění emocí jsme děkovali policii, policie děkovala za spolupráci nám, ale 
po zrušeném koncertu mi volal p. velitel Dokoupil a vyhrožoval mi trestním oznámením.  To jen 
uvádím, že některé věci bylo potřeba si vyříkat. Pravdou je, že něco zkrátka ovlivnit nedokážeme. 
Dva měsíce neprší a ke změně dojde právě při pořádání kulturní akce. 
  
p. Radoslav Lánský - mediálně známí jsme mohli být bohužel daleko víc, protože riziko, jak a kam 
by padaly stromy, bylo obrovské. Nebyly otevřené únikové východy  z parku - ani po desáté 
hodině, já se vše dozvídám postupně od jednotlivých lidí, po celou dobu nebyl otevřený logický 
východ z parku do náměstí, atd. Stačilo málo a Slavkov by se potýkal s daleko katastrofičtějším 
scénářem, než byl v neděli. 
  
Ing. Jan Reichl - dotaz k Napoleonské expozici - byly v projektu peníze na propagaci? Pokud ano, 
kde jsou a co za ně nakoupilo? Když člověk stojí na náměstí, tak nemá šanci zjistit, že tu byla 
vybudovaná expozice za 55 milionů. A druhý dotaz - ochranná známka Austerlitz - nevím, jak v 
současné době pokračuje jednání rady nebo s p. Jandorou a firmou AusterlitzPro, ale myslím, že 
rada nebo zastupitelstvo by se mělo nějakým způsobem vyjádřit k ochranné známce Austerlitz. 
Moje představa je, že to soudně napadneme, zaregistrování vůbec této známky. 
  
Ing. Ivan Charvát - odpověď na první dotaz prověříme, druhý dotaz - dnes jsem shodou okolností 
podepisoval odpověď ve věci soudního řízení - stížnosti p. Jandory ve věci Napoleonských dnů, 
které se mají konat ve Slavově, a dále na žádost o vypuštění názvu Austerlitz z napoleonské 
expozice. 
  
Mgr. Bohuslav Fiala - se společností AusterlitzPro vedeme soudní spor, domáhají se, abychom 
neužívali slovo Austerlitz především v názvu expozice a abychom ho nepoužívali ani obecně. Naše 
stanovisko je takové, že ze zákona máme výjimku, využíváme paragrafu o chranných známkách, 
podle kterého to město a naše organizace využívat smějí bez omezení, protože se to týká našeho 
územního označení a historického názvu. 
  
Ing. Jan Reichl - takže není možné to napadnout? Zaregistrování bez této ochranné známky? 
  
Mgr. Bohuslav Fiala - možné to je, ale je to poměrně komplikované. 
  
Ing. Ivan Charvát - na další zasedání předložíme materiál, který tento proces a návrh nějakým 
způsobem stanoví. Samozřejmě v těchto atacích od polečnosti AusterlitPro chráníme nejen město, 
ale i subjekty, které tu působí - názvy různých penzionů a firem, takže jedna z možností je 



 
 
Zapisovatelé: 

napadnout to zaregistrování.  
  
Ing. Jiří Matyáš - navazuji na dotaz, který jsem zaslal emailem - ve srovnání s koncertem nebo 
expozicí je to maličkost, ale představuje mnohonásobně víc peněz a je to otázka promlčení 
případných práv ve vztahu k RPA, projektu, jehož součástí je také název Austerlitz napadený zde. 
Kdy tedy končí promlčecí lhůta a jak rada postupovala nebo bude postupovat? 
  
Ing. Ivan Charvát - bude písemně v příštím zasedání ZM. 
  
Mgr. Bohuslav Fiala - promlčecí lhůta je 4 roky a škoda nám vznikla rozhodnutím o korekci, to 
znamená v r. 2012.  
  
Ing. Ivan Charvát - pozval přítomné na Zámecké napoleonské dny, v rámci kterých bude 
uskutečněna i výstava vín Grand Prix Austerlitz. Přijede i předseda z družebního města Darney ve 
Francii. 
  
Mgr. Petr Kostík doplnil, že přijede také delegace z družebního města - polského Slawkówa a 
požádal, zda by mohla mít delegace zohledněný vstup do městských zařízení. 

Předkladatel: Starosta Hlasování  
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: 

13. Závěr  
 
Starosta města poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:40 h. 

Předkladatel: Starosta Hlasování  
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: 
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Bc. Martina Vilímová 
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