
 
 Návrhová komise:      Mgr. Vladimír Soukop, p. Radoslav Lánský, p. Michal Boudný 
 

Z Á P I S  
z 11. řádného zasedání zastupite ls tva města 

S lavkov u Brna, 

konaného dne 17.6.2013

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. 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 
Jana Kopečná, ekonomka ZS-A 

Předsedaj íc í : Ing. Ivan Charvát , starosta 

Ověřovatelé: Ing. J iř í  Matyáš, č len ZM 
Ing. J iř í  Tesák, člen ZM 

Číslo 
bodu

Bod 
Komentář

1. 
Zahájení a schválení programu 11. řádného zasedání zastupitelstva města  
 
Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na jedenáctém řádném zasedání 
zastupitelstva města. Dále navrhl schválit rozšířený program o dva body, bod č. 23 Oprava 



komunikace ulice Smetanova a bod č. 24 Rozpočtové opatření č. 15 - Účelový příspěvek ZS-A - 
zámecký park. Dále navrhl ověřovatele Ing. Jiřího Matyáše a Ing. Jiřího Tesáka a členy návrhové 
komise. 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát Hlasování  
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato

2. 34/11/ZM/2013 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních 
období a z období 2010-2014  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí a: 

� považuje za splněné body:  

4.11.1., 4.11.2., 4.20., 4.21. z IX. řádného zasedání ZM - 17.12.2012 
1/9, 3/9 z 9. mimořádného zasedání ZM - 18.2.2013 
11/10/III, 13/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 20/10, 26/10, 21/10 z 10. 
řádného zasedání ZM - 18.03.2013 
14/10, 16/10, 22/10, II/10 z 10. mimořádného zasedání ZM - 06.05.2013 

� bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.  

 
zprávu uvedl: Ing. Ivan Charvát 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Martina Vilímová 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

3.
35/11/ZM/2013 Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2013  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí 
zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města na rok 2013.  

 
Příchod: Ing. Hynek Charvat 17:10 hodin 
  
zprávu uvedl: Ing. Ivan Charvát 
  
v diskusi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Matyáš, Ing. Jiří Tesák, Ing. Petr Lokaj, Mgr. 
Vladimír Soukop 
  
Diskuse: 
Mgr. Petr Kostík - chtěl bych upozornit na aktivitu, která je spojena s dokončenou výstavbou a 
rekonstrukcí předzámčí. Je tam ještě jedna možná věc, kterou bychom si tady měli říct, na kterou 



bychom určitě měli zajistit nějaké finanční prostředky a to je ten problém s tím případným 
zatékáním. Já bych se jen zeptal, jaký je tam stav, zda se to hodlá řešit, zda se počítá s nějakou 
další izolací nebo jak to tam bude. Zda se počítá ještě s nějakým záměrem. Podle mého názoru, co 
já vím, chybí jen tohle dotáhnout a  potom ta okna. 
  
Ing. Petr Lokaj - U spojovacího krčku se podařilo odstranit závadu před otevřením a do dnešního 
dne tam ještě nezateklo. Pohlídáme to, podíváme se na to, zatím je to dobré. 
  
Ing. Ivan Charvát - Odvodňovací prahy a žlaby?   
  
Ing. Petr Lokaj - Prahy jsou tam položené 
  
Mgr. Petr Kostík - Projektová činnost škol - chtěl jsem se zeptat, pro které oblasti by bylo vhodné, 
respektive potřebné, pro ty školy získat dotace, vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
  
Mgr. Vladimír Soukop - Obec nám neklade překážky při podávání projektů pro získávání prostředků 
a pomáhá nám překlenovat  období, než se schválí  monitorovací zprávy. 
  
Mgr. Petr Kostík - Já se ptám, v kterých oblastech tyto školy potřebují naplňovat tyto projektové 
žádosti. Co budete předkládat, co chcete zlepšit? 
  
Mgr. Vladimír Soukop - My předkládáme momentálně projektové  žádosti nebo realizují se projekty, 
které zvyšují kvalitu vzdělávání ve škole. To znamená, že já momentálně řeším dva projekty,  jeden 
je účelový školám, který řeší vzdělávání čtenářské gramotnosti, takže do toho dávám školní 
knihovnu a teď řeším vzdělávání informační gramotnosti učitelů, takže tito prošli spoustou školení, 
sami byli nuceni vytvořit nějaké vzdělávací programy pro žáky. Další projekt,  který zpracovávám, je 
projekt , který se týká žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Máme v současnosti k dispozici 
dva speciální pedagogy, dále semináře pro rodiče i pro žáky, pro učitele. Z projektu jsme nakoupili 
tablety pro děti. Prostě aby ty děti nebyly  při tom svém vzdělávání hendikepováni tím, že mají 
nějakou vzdělávací poruchu. To znamená, že dysgrafik není nucen psát tisíce příkladů pod sebe, 
aby se naučil počítat, protože má problém to napsat. Ale ještě když to najde na iPadu napsaný, tak 
si procvičí matematickou gramotnost, samozřejmě součástí vzdělávání bude i to, že se musí naučit 
psát, psát pod sebe a tak dál,  nemůžeme mu odpustit základ, ale ta matematizace procvičování 
obecně proběhne. 
  
Mgr. Petr Kostík - samozřejmě já jsem měl spíše na mysli tu oblast materiálně-technickou, myslel 
jsem to, co jsi řekl v úvodu, to znamená třeba rozšiřování knihovny, vybavení nějakými pomůckami 
a podobně, protože víme, že na to ty finanční prostředky jsou čím dál tím nižší. 
  
Mgr. Petr Kostík -  Na straně pět, bych doporučoval, aby, a v tom územní plánu to myslím je, 
nicméně je to ta oblast  protipovodňových opatření. Je to v části Realizaci protipovodňových 
opatření města, ve kterém se hovoří, je veřejně prospěšnou stavbou v novém územním plánu 
města, a tedy zařadit. Takže myslím si, že na to bychom měli dát pozor. Byl bych rád, aby byla 
šance města, v případě že ti majitelé těch pozemků budou neoblomní a budou si myslet, že ta 
částka kterou po nás chtějí na ochranu obyvatel, je přiměřená. Ten názor nebudeme sdílet, 



abychom měli možnost v podstatě využít dalších právních institutů. 
  
Ing. Jiří Matyáš -  ptám se, v jakém stavu je aktivní záplavová zóna po realizaci protipovodňových 
opatření na Litavě. Taky mám dotaz, jestli poldrem pod Urbanem je myšlen ten poldr v těsném 
sousedství silnice směrem Rousínov,  jestli je tady toto ta akce a protože se zatím teda nedaří 
nějak realizovat, dovoluji si požádat odbor IR prověřit aktuální stav v místě kde se stýká stavba 
SKR stav, tedy v podstatě ten areál rodinných domků, napojení na přepad se stávající retenční 
nádrže plus ten přítok se severní části, kde může docházet ke kritickému bodu ucpání a záplavy 
těch horních částí. Tam došlo k určitým stavebním zásahům. 
  
Ing. Petr Lokaj - Aktivní záplavovou zónu na Litavě vyhlašuje Jihomoravský kraj a je to v řízení a 
na Prostředníčku ji bude vyhlašovat odbor životního prostředí. Co se týká retenční nádrže na ulici 
Tyršova, tam bude posunuta stávající horská vpusť 10m severním směrem podél silnice na 
Rousínov. Stávající výústní potrubí z retenční nádrže bude ukončeno na výtoku samotnou 
kanalizační šachtou a na vtoku bude opatřeno novým vtokovým objektem.  Poldr pod Urbanem na 
Frédské cestě buduje Pozemkový úřad, který na něj žádal dotace, ale ty nebyly poskytnuty. 
  
Mgr. Petr Kostík -  z oblasti protipovodňových opatření -  Krizový štáb prověřuje připravenost - zda 
byly  vyčištěné přepady a  provedeny kontroly v poslední době v případě dešťů a povodní. 
  
Ing. Ivan Charvát - informoval, že v půlce dubna proběhla prohlídka všech protipovodňových 
opatření a rizikových míst, byl z toho učiněn zápis. V poslední době, kdy byly větší deště, pracovníci 
TSMS prováděli čištění vpustí a v zařízeních, která zadržovala vodu. Za účasti Ing. Zavadila a Ing. 
Večerkové z odboru životního prostředí byla provedena kontrola v dubnu a nebyly shledány zásadní 
problémy. 
  
Ing. Jiří Tesák - ptám se, zda potřebujeme souhlas památkářů na vytvoření nějakého vstupu pro 
pěší v jižní části hřbitova, zda i hřbitovní zeď spadá pod památkovou správu. 
  
Ing. Petr Lokaj - Je tam potřeba stanovisko orgánů památkové péče, protože je to v památkové 
zoně. Rada města přijala usnesení, že pověřila TSMS a odbor IR, aby  zprovoznili v T: do 31.7.2013 
provizorně a dočasně vstup z jižní části. 
  
  

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

4. 36/11/ZM/2013 Rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí 2013  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí 2013 v předloženém znění. 

 
Odchod: Ing. Jan Reichl 17:30 hodin 



  
zprávu uvedl: Ing. Ivan Charvát 
v diskusi k bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Ing. Simona Vaňková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

5. 37/11/ZM/2013 Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2013  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2013 v předloženém znění. 

 
Příchod: Ing. Jan Reichl 17:35 
  
zprávu uvedl: Ing. Ivan Charvát 

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Bc. Jitka Charvátová 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

6.
38/11/ZM/2013 Soubor rozpočtových opatření č. 11 - 14  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
předložená rozpočtová opatření č. 11 - 14: 
  
  
RO č. 11 - Přijetí dotace - sociálně právní ochrana dětí: 
Příjmy: 
Zařazení nové položky - Dotace - Sociálně-právní ochrana dětí                            
493.833 Kč 
Výdaje: 
Navýšení položky 87 - Městský úřad - provoz                                                       
493.833 Kč 
  
  
RO č. 12 - Převod infrastrury - Kaláb - Zelnice: 
Výdaje: 
Snížení položky 104 - Rezerva                                                                           
   605.000 Kč 
 Výdaje: 
Zařazení nové položky - Převod infrastruktury - Kaláb - Zelnice                         
605.000 Kč 
  



  
RO č. 13: 
Výdaje: 
Snížení položky 69 - Vypracování žádostí vč. podkladů k dotacím                        
121.000Kč 
Výdaje: 
Zařazení nové položky - Spoluúčast na rozvodech VO a MR - Zlatá Hora               
121.000 Kč 
  
  
RO č. 14 - Stavební úpravy - Předzámčí - Zámek - Napoleonská expozice 
Výdaje: 
 Snížení položky 104 - Rezerva                                                                         
    151.000 Kč 
 Výdaje: 
Navýšení položky - Stavební úpravy předzámčí zámku - Napoleonská expozice     
151.000 Kč 
  

 
zprávu uvedl: Ing. Ivan Charvát 
v diskusi k bodu vystoupili: Ing. Petr Lokaj 
  
Zdržel se: p. Boudný, Bc. Pavlík, Mgr. Pytela, Ing. Matyáš 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Ing. Simona Vaňková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Přijato

7. 39/11/ZM/2013 Plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna 
2010-2012  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí 
předloženou zprávu o plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města 
Slavkova u Brna  za II. pololetí 2012. 

 
zprávu uvedl: Ing. Jiří Doležel 

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Mgr. Šárka Morongová 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

8.
40/11/ZM/2013 Doplnění zřizovací listiny ZS-A - začlenění SC Bonapart  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 



doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz s 
účinností od 1.4.2014 tak, že v čl. III. odst. 2. se doplňuje písm. u), které zní: 
u) poskytování služeb a zabezpečování provozu Společenského centra Bonaparte 
zejména: 
    1) zajištění kulturních a společenských akcí a aktivit 
    2) zajištění a organizování běžného provozu 
    3) umožnění činnosti občanských a obdobných sdružení působících na území 
města 
    4) zajištění běžné údržby a drobných oprav budovy, opravy nad tento rámec 
zajišťuje prostřednictvím Městského úřadu Slavkov u Brna. 
  

 
zprávu uvedl: Ing. Jiří Doležel 
Zdržela se: Mgr. Křivánková 

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Ing. Aleš Šilhánek 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

9. 41/11/ZM/2013 Smlouva o sdružení - p. Táborský  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
uzavření předložené smlouvy o sdružení mezi městem Slavkov u Brna a doc. 
MUDr. Milošem Táborským, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓, o vybudování zpevněné 
komunikace a kanalizačního řadu na pozemcích města p.č. 3190/6, 3189/38, 
3189/36, 3189/42, 3189/44, 3190/1, 1494/4. 

  

  
  

 
zprávu uvedl: Ing. Jiří Doležel 
v diskusi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, p. Radoslav Lánský, Ing. Jiří Matyáš, Ing. Petr Lokaj 
  
Proti: p. Lánský 
Zdržel se: Mgr. Soukop, Ing. Matyáš, Mgr. Křivánková 

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Ing. Miroslav Zavadil 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 11 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Přijato

10.
42/11/ZM/2013 Žádost o odkoupení obsazených bytů  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 



doplnění stávajících Pravidel pro prodej obecních bytů v domech na Sídl. Nádražní 
č.p. 1153 až č.p. 1158 ve znění: 
 ,, Nedojde - li k odprodeji obsazené bytové jednotky oprávněnému nájemci, 
zůstává tato  v majetku města. Nabídka třetím osobám je vyloučena." 

  
 
zprávu uvedl: Ing. Jiří Doležel 
v diskusi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Ing. Jan Reichl, Ing. Ivan Charvát 
  

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Bc. Jitka Charvátová 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

11. 43/11/ZM/2013 Žádost o odprodej částí pozemků - manželé Novotní  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města souhlasí 
se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků parc.č.1780/35 a 1780/37, oba 

ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 210 m2 z vlastnictví 
města. 

 
zprávu uvedl: Ing. Jiří Doležel 
v diskusi k bodu vystoupili: Mgr. Věra Křivánková, pí Květoslava Novotná, p. Radoslav Lánský, Mgr. 
Petr Kostík, Ing. I. Jandl 
Zdržel se: Mgr. Soukop, Ing. Charvat 

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Taťána Pitáková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

12.
44/11/ZM/2013 Zpráva o volně pobíhajících psech  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
předloženou obecně závaznou vyhlášku města, kterou se omezuje volný pohyb 
psů na veřejných prostranstvích. 

 
zprávu uvedl: Ing. Ivan Charvát 
v diskusi k bodu vystoupili: p. Radoslav Lánský, Ing. Jiří Tesák, Mgr. Bohuslav Fiala  
  
Odchod: Bc Pavlík, Mgr. Pytela 18:25 
                p.Boudný 18:29 
Příchod: Bc. Pavlík, Mgr. Pytela, p. Boudný 18:32 
Proti: MUDr. Kozmon 



Zdržel se: Bc. Pavlík 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Mgr. Bohuslav Fiala 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 13 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Přijato

13. 45/11/ZM/2013 PPO II. etapa - dodatky ke smlouvám  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 14.12.2009 s 
Povodím Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 932/11, Brno v předloženém znění. 

 
zprávu uvedl: Ing. Ivan Charvát 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Taťána Pitáková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

14. 46/11/ZM/2013 Pozemky v prodloužení ulice Čelakovského-jih  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města ukládá 
radě města zajistit vypracování zastavovací studie na předmětnou lokalitu a 
předložit ji na nejbližší zasedání  zastupitelstva města. 

 
zprávu uvedl: Ing. Ivan Charvát 
v diskusi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, p. Mráz, Bc. Zdeněk Pavlík, p. Michal Boudný, Ing. 
Hynek Charvat, MUDr. Petr Kozmon, Ing. Petr Lokaj 
  
Mgr. Kostík doporučil schválit s usnesení jen III. se změnami - na předmětné lokalitě 
p. Mráz předstoupil před zastupitele a objasnil situaci kolem projednávaných pozemků (p. 
Kyjovský, p. Střelec) 
  
starosta vyhlásil přestávku od 18:48 hodin a vyzval návrhovou komisi o předložení usnesení 
konec přestávky 18:58 hodin 
Pan Boudný navrhl hlasovat pouze o upraveném bodu III. 
  
Zdržel se: p.Boudný, MUDr. Kozmon, Ing. Charvat, Ing. Tesák, MUDr. Pospíšil 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Taťána Pitáková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

15.

47/11/ZM/2013 Žádost společnosti Mirror  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  



I. Zastupitelstvo města souhlasí 
se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 347/9 v k.ú. Slavkov u Brna z 
vlastnictví města Slavkov u Brna. 

II. Zastupitelstvo města Ukládá 
 
1. Ing. Petru Lokajovi

Termín: 20.6.2013 
 
Zprávu uvedl: Ing. Ivan Charvát   
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili:  Ing. Petr Lokaj, p. Radoslav Lánský, JUDr. Radek Ondruš, p. 
Jan Hudec 
  
Proti: p. Lánský 
Zdržel se: Ing. Tesák, Mgr. Soukop, MUDr. Pospíšil, Ing. Charvat, MUDr. Kozmon 

1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 347/9 v k.ú. Slavkov u Brna. 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 9 Proti: 1 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Přijato

16. 48/11/ZM/2013 Nabídka pozemků ke koupi - Bc. Hrbáč  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města neschvaluje 

výkup pozemků parc.č.5013 ostatní plocha o výměře 215 m2 a parc.č. 5014 orná 
půda o výměře 807 m2  v k.ú. Slavkov u Brna od Bc. Jana Hrbáče, trvalý pobyt 
Žarošice 317, za kupní cenu 300,-Kč/m2.  

 
zprávu uvedl: Ing. Jiří Doležel 
v diskusi k bodu vystoupili: Ing. Jiří Tesák 

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Taťána Pitáková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

17. 49/11/ZM/2013 Prodej části pozemku v ul. Bučovická - manželé Hrabovští  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
prodej části pozemku parc.č.2056/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 

cca 11,2 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů Ing. Jiřího a Ing. Jitky 
Hrabovských, trvalý pobyt Bučovická 149, Slavkov u Brna. Přesná výměra 
prodávané části bude určena geometrickým plánem. Kupní cenu  ve  výši 375,- 

Kč/m2  a náklady spojené s prodejem (vypracování geometrického plánu a 



správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem 
kupní smlouvy. 

 
zprávu uvedl: Ing. Jiří Doležel 
v diskuzi k bodu vystoupili: pí Hrabovská, Ing. Ivan Charvát, p. Radoslav Lánský, Mgr. Vladimír 
Soukop, Ing. Jiří Tesák, Ing. Jiří Matyáš, p. Jan Hudec, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Jan Reichl 
  
paní Hrabovská se vyjádřila ke koupi, vznesla dotaz, podle čeho se určuje cena obvyklá 

Radoslav Lánský navrhl cenu 375,- /m2 

Mgr. Vladimír Soukop doporučil, aby rada města nechala zpracovat cenovou mapu pozemků 

Ing. Jiří Tesák také navrhl cenu 375,- /m2  + dopracovat cenovou mapu pozemků 

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Taťána Pitáková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

18. 50/11/ZM/2013 Směna části pozemku 4353 Slavkov s ŘKF  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města souhlasí 

se směnou části pozemku parc.č.4353 orná půda o výměře 244 m2 z vlastnictví 
města za pozemek parc.č.3771/62 ostatní plocha o výměře 244 m2 z vlastnictví 
Římskokatolické farnosti  Slavkov u Brna. Náklady spojené se směnou 
(geometrický plán na oddělení směňované části pozemku č.4353, správní 
poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město. 

 
zprávu uvedl: Ing. Jiří Doležel 

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Taťána Pitáková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

19. 51/11/ZM/2013 Nabídka odkupu pozemků - Rostěnice, a.s.  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí 
se zveřejněním záměru  prodeje pozemků z vlastnictví města v k.ú. Slavkov u 
Brna, které užívá společnost Rostěnice, a.s. na základě nájemní smlouvy. 

 
zprávu uvedl: Ing. Ivan Charvát 
v diskuzi k bodu vystoupili: MUDr. Petr Kozmon 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Taťána Pitáková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

20.
Záměr prodeje částí pozemků p.č.803 a 807 - Cantico  



K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města souhlasí 
se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků parc. č. 803 a 807 oba ostatní plocha v k.ú. 

Slavkov u Brna o celkové výměře 56 m2 z vlastnictví města. 

 
Zprávu uvedl: Ing. Jiří Doležel 
  
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: zástupce firmy Cantico (nabídl cenu 1.000 Kč/m2), p. Radoslav 
Lánský, Ing. Ivan Charvát, Bc. Zdeněk Pavlík. 
  
Pro byli: Ing. Jan Reichl, Ing. Jiří Tesák, Ing. Jiří Doležel, p. Radoslav Lánský 
Tento návrh usnesení nebyl přijat. 
  

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Taťána Pitáková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 11 Nehlasovalo: 0 
Usnesení bylo: Nevzniklo

21. 52/11/ZM/2013 Návrh pojmenování ulic  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
pojmenování ulic ve Slavkově u Brna takto: 
- propojení ulice Jiráskova a Tyršova: Jiráskova, 
- kolmé připojení na předchozí ulici (Natmal Real, s.r.o.): Větrná, 
- lokalita Zelnice: Zelnice II, Zelnice III. 
  

 
zprávu uvedl: Ing. Ivan Charvát 
v diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Věra Křivánková, p. Michal Boudný, Mgr. Petr Kostík, p. Radoslav 
Lánský, Bc. Zdeněk Pavlík 
  
Odchod: MUDr. Kozmon 19:47 
Příchod: MUDr. Kozmon 19:49 
  
Zdržel se: Ing. Charvát 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Ing. Monika Kudlová 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

22.
53/11/ZM/2013 Změna použití dotace (granty a dotace)  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 



změnit účel příspěvku pro ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, 
který schválilo na svém 10. mimořádném jednání na činnost skupiny Glitter Stars.  

 
zprávu uvedl: Ing. Ivan Charvát 
v diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Mgr. Vladimír Soukop 
  
Mgr. Petr Kostík - pokud je to možné, nechal bych finanční částku děvčatům z Glitter Stars na 
dresy. 
  
Mg. Vladimír Soukop navrhl doplnit usnesení - na činnost skupiny Glitter Stars a vypustit poslední 
větu. 
  

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Mgr. Vladimír Soukop 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

23. 54/11/ZM/2013 Oprava komunikace v ulici Smetanova  
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Petr Lokaj 

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
rozpočtové opatření č. 15 - účelový příspěvek TSMS v následujícím znění: 
Snížení položky č. 104 rezerva    650.000,-Kč 
Zařazení nové položky účelový příspěvek TSMS na opravu komunikace 
ul.Smetanova   650.000,-Kč 

 
Zprávu uvedl: Ing. Ivan Charvát 
Přímo na zasedání zastupitelstva byl předložen návrh rozpočtového opatření. Z toho důvodu toto 
rozpočtové opatření obdrželo číslo 15 a v programu schválený jako rozšířující následující bod, 
původně RO č. 15 - účelový příspěvek ZS-A-zámecký park, byl následně změněn na RO č. 16. 
U tohoto bodu, tj.  "Oprava komunikace v ulici Smetanova" zastupitelstvo hlasovalo nejprve o znění 
usnesení, kde chybělo upřesnění, že se jedná o účelový příspěvek TSMS. Toto znění bylo schváleno 
jednomyslně. V diskuzi pak starosta nechal znovu hlasovat o usnesení, které bylo již přijato v 
tomto uvedeném znění, tj. včetně upřesnění, že se jedná o účelový příspěvek TSMS. 

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát 
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

24.
55/11/ZM/2013 Rozpočtové opatření č. 16 - Účelový příspěvek ZS-A - zámecký park  
K tomuto bodu jednání byli přizváni:  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
předložené Rozpočtové opatření č. 16 - Účelový příspěvek ZS-A - zámecký park 
v následujícím znění: 
Výdaje: 



Snížení položky č. 6 - Podíl k dotaci MPZ    90.000 Kč 
Výdaje: 
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek ZSA - zámecký park    90.000 Kč 

 
Zprávu uvedl: Ing. Jiří Doležel 

Předkladatel: Ing. Jiří Doležel 
Zpracovatel: Ing. Simona Vaňková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

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

25. Interpelace členů ZM  
 
Michal Boudný - vznesl dotaz, proč na  stadionu  v horní části nesvítí aspoň dvě světla. 
  
Radoslav Lánský - to není součástí veřejného osvětlení. Je to napojení na stávající rozvody, které 
tam mají napojené do kabin. Je tam sazba, která je  standartní a nikoliv sazba, která je na VOČ-ku. 
Pan Durek tam udělal sponzorsky opravu světel, fungovalo to nějakým způsobem, areál byl 
osvětlen. Fotbalový oddíl si nepřál, aby tato částka byla z těch peněz,  které platí v nákladech 
za užívání sportovní části fotbalových kabin,  tak se po nějaké dohodě světla vypnula. 
  
Michal Boudný - Co můžeme udělat proto, aby tam světla svítila? 
  
Ing. Ivan Charvát -  Vidím ten problém v tom asi ve dvojí rovině, buďto napojit na systém 
veřejného osvětlení, bylo by to libo systému a financování stadionu. Druhá varianta je, že se to 
vyjme z financování a zdrojů SK Slavkov a bude to hradit město stejně tak, jak hradí veřejné 
osvětlení. 
  
Mgr. Petr Kostík - Komu platí nájem pronajímatelé restaurace? 
  
Ing. Ivan Charvát - městu. 
  
Podnět  od zastupitelstva, pana Boudného -  požadavek na vyřešení tohoto stavu, protože je to 
dlouhodobý problém. 
T: do 14 dní  informovat  jaký bude postup 
  
Ing. Jiří Tesák - dopravní přestupní uzel - částka, která byla od města vyčleněna na silnici před 
hotelem Florian, dotaz, zda se přihlásil nějaký sponzor z těch firem, kteří tu  silnici hodně ničí např. 
SKR stav a další podniky směrem dozadu. A kdy se začne s pracemi. 
  
Ing. Ivan Charvát: Přestupní terminál je ta spodní strana. Horní strana je směrem od ulice 
Nádražní směrem k jižní straně, kde je hotel Florian a areály firem, se kterými již proběhlo 
jednání. Ředitel firmy LUKROM se nebrání přispět určitou částkou na obnovu této komunikace, u 
které si je vědom, že silnici nejvíce vytěžují nákladní dopravou.  Je potřeba prověřit stavební řízení, 
zpracovat drobný projekt s tím, že jsme se dohodli, že v návaznosti na to svoláme jednání se všemi 
těmi subjekty (je jich tam 6), jestli budou ochotni přispět na investici, která je z rozpočtu 
odhadována mezi 1,5 - 2 mil.Není to běžná oprava, ale kompletní rekonstrukce a zajištění té 



 
 

komunikace. 
  
Odchod: Michal Boudný 20:26 hodin 
  
Ing. Petr Lokaj přiblížil informace kolem výše uvedené problematiky. 
  
Ing. Ivan Charvát - Čekáme pouze na vyjádření ROPu. Věříme, že během krátké doby cca tento 
týden příslušný pracovník ROPu v této věci rozhodne a budeme moci dále konat. 

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

26. Diskuze  
 
Mgr.Věra Křivánková podala informaci z kontrolního výboru, který se zabýval: 
- nákladní auta z firmy L& R 
- zahrádky před restauracemi ve městě 
- reklamy v historické části města 
  
Mgr. Petr Kostík - řešení dopravní sitace před koupalištěm, instalovat ceduli "zákaz stání" + opravit 
silnici 
  
Pan starosta dal znovu hlasovat o zprávě pod bodem č. 23  
  
Paní Mgr. Marie Kostíková informovala o konání Babských hodů, v sobotu 22.6.2013. 

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

27. Závěr  
 
Starosta města poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva města v 20:40 h. 

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

 
Ing. Jiří Doležel 
místostarosta

 
Ing. Ivan Charvát 

starosta



Zapisovatelé: 

 
 
Ověřovatelé: 

 
Jana Kuklová 

sekretářka starosty

 
Ing. Jiří Matyáš 

člen ZM

 
Ing. Jiří Tesák 

člen ZM


