
Z Á P I S
z 14. mimořádného zasedání  zastupi telstva města Slavkov u Brna,

která se konala dne 10.4.2014

od 18:00 hodin zasedací  místnosti  MěÚ

Př ítomni: Ing. Hynek Charvat, člen ZM
Ing. Ivan Charvát, s tarosta
Ing. Jan Re ichl,  č len ZM
Ing. J iř í Doležel, místostarosta
Ing. J iř í Matyáš, č len ZM
Ing. Mar ie  Jedličková, členka ZM
Mgr. Jaromír  Pyte la , člen ZM
Mgr. Petr  Kost ík, č len ZM
Mgr. Vladimír  Soukop, člen ZM
Michal Boudný, člen ZM
MUDr. Oldř ich Pospíš i l, č len ZM
Radoslav Lánský, člen ZM

Omluveni: Bc. Zdeněk Pavlík, č len ZM
Mgr. Věra  Kř ivánková, členka ZM
MUDr. Petr  Kozmon, člen ZM

Nepř ítomni: <dle  prezenční l is t iny>

Hosté: Ing. Petr  Loka j , vedoucí odboru invest ic a  rozvoje
Mgr. Bohus lav F ia la , ta jemník MěÚ

Předsedaj íc í: Ing. Ivan Charvát, s tarosta

Ověřovate lé: Michal Boudný, člen ZM
MUDr. Oldř ich Pospíš i l, č len ZM

 Návrhová komise:      Ing. Jiří Matyáš, Ing. Hynek Charvat, Mgr. Jaromír Pytela, Mgr. Vladimír Soukop,            
                                 p. Radoslav Lánský

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 14. mimořádného zasedání zastupitelstva města

Pan starosta  Ing. Ivan Charvát  přivítal všechny přítomné na  čtrnáctém mimořádném zasedání
zastupitelstva  města  a  zahájil  jednání  vyhlášením minuty  ticha,  kterou přítomní uctili  památku
dlouholetého člena zastupitelstva města Ing. Jiřího Tesáka, který náhle zemřel 29.3.2014.



Starosta  následně  konstatoval,  že  zastupitelstvo  je  usnášeníschopné,  je  přítomno  12  členů
zastupitelstva,  všichni nepřítomní členové mu svoji neúčast omluvili, a že do složení svého slibu
není oprávněna hlasovat Ing. Marie Jedličková.
Poté navrhl schválit program rozšířený o body:
Slib členky zastupitelstva města (bod č. 2.) a
Volba nového člena rady města (bod č. 4.)
a dal o návrhu hlasovat (schváleno 11 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
Dále navrhl ověřovatelem zápisu p. Michala Boudného a MUDr. Oldřicha Pospíšila a dal o návrhu
hlasovat (schváleno 11 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
Dále navrhl, aby návrhová komise působila současně jako komise volební při volbě nového člena
rady města a navrhl členy návrhové a volební komise Ing. Jiřího Matyáše, Ing. Hynka Charvata,
Mgr. Jaromíra Pytelu, Mgr. Vladimíra Soukopa, a p. Radoslava Lánského a dal o návrhu hlasovat
(schváleno 11 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).

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

2. Slib členky zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města
bez návrhu na přijetí usnesení

Starosta  města  vyzval  novou  členku  zastupitelstva  města  Ing.  Marii  Jedličkovou,  která  jako

náhradnice  nastoupila  na  uvolněný  mandát  člena  zastupitelstva  města  ke  složení  slibu.  Text

slibu nejdříve přečetl a paní Ing. Marie Jedličková jej následně složila pronesením slova "Slibuji", a

potvrdila svým podpisem na připravený formulář.

Od tohoto okamžiku hlasuje 12 členů zastupitelstva města

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

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

3. 55/14/MZM/2014 Napoleonská expozice - návrh dohody
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města odmítá
předložený protinávrh dohody o narovnání ve věci libreta napoleonské expozice,
ukládá radě města sdělit  právní zástupkyni protistrany minimální  požadavek na
obsah dohody o narovnání v tom směru, že mezi městem a autory libreta bude za
souhlasu  nositele  výhradní  licence  uzavřena  licenční  smlouva,  nebude-li
protistranou  tento  minimální  požadavek města akceptován,  ukládá  radě  města
řešit tuto záležitost soudní cestou.

Starosta  města  stručně  zrekapituloval  dosavadní průběh sporu o  libreto  napoleonské  expozice



a  předložil  upravený  návrh  usnesení  připravený  právní  zástupkyní  města  Mgr.  Jiřinou
Svojanovskou podle výsledku podrobného projednání celé záležitosti na předchozí pracovní schůzce
členů zastupitelstva města.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili:
Mgr. Kostík - návrh považuji ze strany města za vstřícný, dává jasně najevo, že se město snaží o
přijatelnou dohodu a smírné vyřešení celé záležitosti.
Ing. Reichl - jaký bude další postup v případě přijetí tohoto usnesení?
odpověděl Mgr.  Fiala: pokud protistrana  přistoupí na  podmínku v  něm uvedenou (plná  licence
namísto  jimi  navrhované  podlicence),  může  rada  města  dál  jednat  o  zbývajících  podmínkách
dohody, kterou by následně předložila zastupitelstvu města k projednání a schválení. V případě, že
žalobci tuto podmínku neakceptují, může rada pokračovat dál aktivním vstupem do soudního sporu,
o čemž by zastupitelstvo bylo neprodleně informováno.

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

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

4.1. 56/14/MZM/2014/1 Volba nového člena rady města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
volbu člena rady města veřejným hlasováním.

Starosta  města  navrhl  provést  volbu člena  rady  města  veřejným hlasováním a  protože  nebyl
přednesen protinávrh, dal o návrhu hlasovat.

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

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

4.2. 56/14/MZM/2014/2 Volba nového člena rady města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města volí
do funkce člena rady města Slavkov u Brna paní Ing. Marii Jedličkovou.

Starosta města v souladu s volebním řádem vyzval přítomné členy zastupitelstva města k navržení
kandidátů na člena rady města a konstatoval, že podle volebního řádu a předchozího usnesení se o
navržených kandidátech bude hlasovat veřejně, jednotlivě v abecedním pořadí.
Návrhy kandidátů:
Ing. Hynek Charvát za KDU-ČSL navrhl na členku rady města Ing. Marii Jedličkovou.
Jiné návrhy nebyly podány, starosta dal proto o tomto návrhu hlasovat.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, nikdo nebyl proti, zdrželi se: Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Jaromír Pytela,
Mgr. Petr Kostík, p. Michal Boudný

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát Hlasování



Zpracovatel: Mgr. Bohuslav Fiala
Typ dokumentu: Návrh usnesení

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5. Diskuze

Starosta města informoval zastupitelstvo města o aktuálním vývoji ve věci prodeje pozemku panu
Antonínu Matyášovi a námitkách jeho souseda pan Blahutky, pokud mezi nimi nedojde k dohodě,
bude věc pravděpodobně znovu předložena zastupitelstvu města.
Ing. Jiří Matyáš požádal o e-mailové rozeslání přijatého usnesení k bodu 3 - Napoleonská expozice
- návrh dohody. 

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

6. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva města ve 18:35 hod.

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

Ing. Jiří Doležel
místostarosta

Ing. Ivan Charvát
starosta

Zapisovatelé:

Mgr. Bohuslav Fiala
tajemník MěÚ

Ověřovatelé:



Michal Boudný
člen ZM

MUDr. Oldřich Pospíšil
člen ZM


