
Z Á P I S
z 15. řádného zasedání  zastupi telstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 16.6.2014

od 17:00 hodin v zasedací  místnosti  MěÚ

Př ítomni: Bc. Zdeněk Pavlík, č len ZM
Ing. Hynek Charvat, č len ZM
Ing. Ivan Charvát, s tarosta
Ing. Jan Re ichl,  č len ZM
Ing. J iř í Doleže l, místostarosta
Ing. J iř í Matyáš, č len ZM
Ing. Mar ie  Jedličková, členka ZM
Mgr. Jaromír  Pyte la , č len 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 il, č len ZM
MUDr. Petr  Kozmon, člen ZM
Rados lav Lánský, člen ZM

Omluveni: <dle  prezenční l is t iny>

Nepř ítomni: <dle  prezenční l is t iny>

Hosté: Jana Kopečná, Zámek Slavkov -  Auster litz
Ing. Petr  Loka j , vedoucí odboru invest ic a  rozvoje
Ing. Simona Vaňková, vedoucí f inančního odboru
Mgr. Bohus lav F ia la , ta jemník MěÚ
Mgr. Mrázová, Mgr. Červinková, p. Urbánek, Mgr. Bc. Zemánek, Mgr.
Zuka lová

Předsedaj íc í: Ing. Ivan Charvát, s tarosta

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

 Návrhová komise:       Ing. Jiří Matyáš, p. Radoslav Lánský, Ing. Hynek Charvat

Číslo
bodu

Bod
Komentář



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

Pan  starosta  Ing.  Ivan  Charvát  přivítal  všechny  přítomné  na  patnáctém  řádném  zasedání
zastupitelstva města, konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné. Dále navrhl schválit program (schváleno 11 hlasů pro), ověřovatele zápisu
p. Michala Boudného a MUDr. Oldřicha Pospíšila (schváleno11 hlasů pro) a členy návrhové komise
Ing. Jiřího Matyáše, Ing. Hynka Charvata, p. Radoslava Lánského (schváleno11 hlasů pro).

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

2. 136/15/ZM/2014 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:

87/13, 90/13 z 13. řádného zasedání ZM - 16.12.2013
120/14, 122/14, 127/14 z 14. řádného zasedání ZM - 24.03.2014

vypouští ze sledování:

39/12/II z 12. mimořádného ZM - 25.11.2013

bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Bohuslav Fiala
 
Ing. Jiří Matyáš navrhl ponechat v přehledu plnění usnesení úkol č. 25/11/III z 11. MZM, který byl
navržen na vypuštění ze sledování
 
Příchod: MUdr. Oldřich Pospíšil, Ing. Hynek Charvat - 17:12 h

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Bc. Martina Vilímová
Typ dokumentu: Usnesení

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

3. 137/15/ZM/2014 Volba soudců přísedících
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Mgr. Zdeňka Zukalová, pan Ladislav Urbánek, Ing. Lenka
Stránská, Mgr. Bc. Radomír Zemánek, Mgr. Hana Červinková, Mgr. Hana Mrázová

I. Zastupitelstvo města volí



následující osoby jako soudce přísedící pro Okresní soud ve Vyškově:
paní Mgr. Zdeňka Zukalová, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
pan Ladislav Urbánek, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
paní Ing. Lenka Stránská, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░
pan Mgr. Bc. Radomír Zemánek, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
paní Mgr. Hana Červinková, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
paní Mgr. Hana Mrázová, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné kandidáty na soudce přísedící, aby se představili
zastupitelům.

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Bc. Martina Vilímová
Typ dokumentu: Usnesení

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

4. 138/15/ZM/2014 Průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2014
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2014.

Zprávu uvedl starosta města.

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

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

5. 139/15/ZM/2014 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2014
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 
rozbory  hospodaření  města Slavkov  u  Brna za I.  čtvrtletí  2014 v  předloženém
znění.
 

Zprávu uvedl starosta města.

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

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

6. 140/15/ZM/2014 Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2014
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
,,Rozbory hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za I.  čtvrtletí roku 2014" v



předloženém znění."

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: p. Michal Boudný

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

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

7. 141/15/ZM/2014 Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za I. čtvrtletí
2014
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 
rozbory  hospodaření  školských  příspěvkových  organizací  za  I.  čtvrtletí  2014  v
předloženém znění.

Zprávu uvedl starosta města.

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

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

8. 142/15/ZM/2014 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací TSMS, ZS-A za I. čtvrtletí
2014
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 
rozbory hospodaření příspěvkových ortganizací TSMS, ZS-A za I. čtvrtletí 2014 v
předloženém znění.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš, pí Jana Kopečná
 
Příchod: Ing. Jan Reichl - 17:27 h

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

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

9.1. 143/15/ZM/2014/1 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření v předloženém znění:
RO č. 23 - Dotace MOS
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - Svaz měst a obcí ČR                                               
 110.000 Kč
Výdaje:
Navýšení položky - Svaz měst a obcí ČR                                                         
     110.000 Kč
 
RO č. 24 - Dotace projekt FMP
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace                                                                          178.200
Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 123 - Rezerva                                                                 
     178.200 Kč
 
RO č. 25 - Náhradní výsadba
Příjmy:
Zařazení nové položky - Příspěvek na náhradní výsadbu                                     
  30.000 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Náhradní výsadba                                                            
30.000 Kč
 
RO č. 26 - Dotace - Volby do Evropského parlamentu
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace - Volby do Evropského parlamentu                   
 130.000 Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Volby do Evropského parlamentu                                 
 130.000 Kč
 
RO č. 27  Biokoridory
Příjmy:
Snížení položky č. 35 - Dotace OPŽP RBK 223                                                  
6.617.000 Kč
Zařazení nové položky - Půjčka z Fondu bydlení - Biokoridory                          
2.880.000 Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 13 - Biokoridor RBK 223 administrace                                 
6.617.000 Kč



Navýšení položky č. 13 - Biokoridor RBK (půjčka z Fondu bydlení)                   
2.880.000 Kč
 
RO č. 28 - IR - doplnění položky Ostatní činnost místní správy
Výdaje:
Navýšení položky č. 83 - Ostatní činnost místní správy                                        
100.000 Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva                                                                         
100.000 Kč
 
RO č. 29 - Komunikace
Výdaje:
Navýšení položky - Rekonstrukce komunikací                                                   
5.300.000 Kč
Výdaje:
Snížení  položky  č.  78  -  Rekonstrukce  ulice
Lomená                                           1.120.000 Kč
Snížení položky č. 123 - Rezerva                                                                  
    4.180.000 Kč
 
RO č. 30 - Dětská a seniorská hřiště
Výdaje:
Snížení položky č. 124 - Převod do FRR 2014                                                    500.000
Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 70 - Obnova dětských hřišť                                               
500.000 Kč
 
RO č. 31 - Pořízení nové techniky - nosič nářadí
Výdaje:
Snížení položky č. 124 - Převod do FRR 2014                                                    
500.000 Kč
Výdaje:  
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek TSMS - Pořízení nové techniky - nosič
nářadí                                                                                                                500.000 Kč
 
RO č. 32 - Dofinancování havarijního stavu zídky oplocení ZŠ Tyršova
Výdaje:
Zvýšení  položky  č.  79- ZŠ Tyršova -  oprava havarijního  stavu zídky  oplocení  -
usnesení  42.
RM                                                                                                                       200.000
Kč
Výdaje:



Snížení položky č. 123 - Rezerva                                                                         
200.000 Kč
 
RO č. 33 ? Profinancování dotace na zámecké valy
Výdaje:
Snížení položky č. 123 ? Rezerva  650.000,-Kč
Výdaje:
Navýšení  položky  č.  86  ?  Vypracování  žádostí  o  dotaci  vč.  zajištění  dokladů
650.000,-Kč

II. Zastupitelstvo města schvaluje
rozšíření  využití  položky  č.  77  v  následujícím  znění  -  Obnova  hřbitovní  zdi  a
chodníku na ulici Kolárova a oprava ulice Slovákova.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: p. Radoslav Lánský, Ing. Jiří Matyáš, p. Michal Boudný, Ing. Petr Lokaj,
Mgr. Vladimír Soukop
 
Příchod: Bc. Zdeněk Pavlík - 17:36 h
 
Mgr. Vladimír Soukop navrhl hlasovat zvlášť o třetím bodu.
 
Hlasování: 9 hlasů pro, 6 hlasů se zdrželo (p. Michal Boudný, Ing. Jiří Matyáš, Bc. Zdeněk Pavlík,
Mgr. Jaromír Pytela, MUDr. Petr Kozmon, Ing. Jan Reichl)

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

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

9.2. 143/15/ZM/2014/2 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí

1.
se záměrem pořízení základního prostředku pro TSMS - nosič nářadí pro
údržbu  zámeckého  parku  a  ploch  ve  městě,  předpokládaná  cena  do
3.000.000,-Kč vč. DPH.

1.

2.
s financováním záměru pořízení základního prostředku pro TSMS - nosič
nářadí formou úvěru TSMS do výše 2.500.000,-Kč a budoucích účelových
příspěvků města pro TSMS na splácení úvěru při současné záruce města za
úvěr.

1.



Proti: Mgr. Vladimír Soukop

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

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

10. 144/15/ZM/2014 Žádost o prodej bytů na sídlišti Nádražní 1191
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje bytů na sídlišti Nádražní 1191, Slavkov u Brna.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík

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

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

11. 145/15/ZM/2014 Žádost o prodej části pozemku z vlastnictví města - Hradby s.r.o.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s prodejem částí pozemků parc. č. 343/2 a parc. č. 343/6 oba ostatní plocha v k.ú.

Slavkov u Brna o celkové výměře 4m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti
Hradby s.r.o., IČO: 26979799, sídlem Dobrovského 409, Vyškov, za celkovou kupní
cenu 1.990,88,- Kč (cena za 1 m2 činí 497,72,- Kč). Kupní cenu a náklady spojené
s prodejem (správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN a znalecký posudek
č. 3179-076/2014, geometrický plán pro oddělení pozemku) uhradí kupující před
podpisem smlouvy.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš, Ing. Petr Lokaj
 
Odchod: Mgr. Petr Kostík - 18:02 h

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

12. 146/15/ZM/2014 Žádost o směnu pozemků - p.Červinka - doplnění
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí



se zveřejněním záměru směny jižní  části  pozemku parc.  č.  4213 ve vlastnictví
města za severní část pozemku parc. č. 4212 ve vlastnictví pana Červinky, oba orná

půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 300 m2 dle předložené žádosti.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Petr Lokaj, p. Jan Hudec, Ing. Jan Reichl, Bc. Zdeněk Pavlík
 
Příchod: Mgr. Petr Kostík - 18:12 h
 
Bc. Zdeněk Pavlík - protinávrh - souhlasí s prodejem.
 
Zdrželi se: Ing. Hynek Charvat, Ing. Marie Jedličková

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

13. 147/15/ZM/2014 Žádost o prodej části pozemku z majetku města - p. Feik
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s prodejem části pozemku parc. č. 120 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u

Brna o výměře 2m2 z vlastnictví města  do vlastnictví pana Marcela Feika, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za cenu obvyklou, která činí 2.088,60,- Kč (cena

za 1 m2  činí  1044,3 Kč)  s tím,  že žadatel  uhradí náklady  spojený  s převodem
(znalecký  posudek,  správní  poplatek  za  vklad  do  katastru  nemovitostí,
geometrický plán).

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš, Ing. Petr Lokaj
 
Odchod: p. Michal Boudný, MUDr. Oldřich Pospíšil - 18:18 h

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

14. 148/15/ZM/2014 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací - prodejna SPAR
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s  uzavřením  předložené  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  darovací,  která  se  týká

převodu pozemku parc.  č.  2712/1 v k.ú.  Slavkov u Brna o výměře cca 5 m2  z



vlastnictví města do vlastnictví Jihomoravského kraje,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ , dle předloženého znění.

Zprávu uvedl starosta města.
 
Příchod: MUDr. Oldřich Pospíšil, p. Michal Boudný - 18:21 h
 
Zdržel se: Ing. Hynek Charvat

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

15. 149/15/ZM/2014 Žádost o prodej pozemku - Žuráň
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s prodejem části pozemku parc. č. 2026 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

cca 1m2 z vlastnictví města do vlastnictví SBD Žuráň, IČO: 00050326, sídlem Zlatá

Hora 1233, Slavkov u Brna, za celkovou kupní cenu 760,- Kč/m2 s tím, že žadatel
uhradí náklady spojený s převodem (znalecký posudek, správní poplatek za vklad
do katastru nemovitostí, geometrický plán).

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

16. 150/15/ZM/2014 Žádost o prodej části pozemků - Ing. arch. Tupá
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s prodejem části pozemku parc. č. 2579/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o

celkové  výměře  25  m2  z  vlastnictví  města  do  vlastnictví  Ing.  arch.  Leony
Tupé,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  za celkovou kupní cenu 10.757,- Kč

(cena za 1m2 činí 430,28,- Kč). Kupní cenu a náklady spojené s prodejem (správní
poplatek za podání návrhu na vklad do KN, znalecký posudek č. 3175-072-2014 a
geometrický plán) uhradí kupující před podpisem smlouvy.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Jiří Matyáš



Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

17. 151/15/ZM/2014 Úprava postupu při prodeji pozemků z majetku města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
"Postup při prodeji pozemků z majetku města"  uvedený ve zprávě.

Zprávu uvedl starosta města.

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

18. 152/15/ZM/2014 Žádost o směnu pozemků - p. Jeřábek
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru směny části pozemku parc. č. 4241 ostatní plocha, ostatní

komunikace v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1000 - 1200 m2 z majetku města.

Zprávu uvedl starosta města.

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

19. 153/15/ZM/2014 Žádost o prodej části pozemku - Ing. Matucha
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků par. č. 1787/1 a č. 1798/3 v k.ú.
Slavkov u Brna.

Zprávu uvedl starosta města.

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

20. 154/15/ZM/2014 Pojmenování ulic
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 název ulice "Na Vyhlídce" dle předložené situace č. 1.



II. Zastupitelstvo města schvaluje
název ulice "Lesní" dle předložené situace č. 2.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík
 
Mgr. Petr Kostík - protinávrh - název Lesní místo Kopečná, název Na Vyhlídce ponechat
 
Zdržel se: p. Radoslav Lánský

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

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

21. 155/15/ZM/2014 Oprava místních komunikací
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený  návrh  finančních  prostředků  ve  výši  5.300.000,-Kč  na  zajištění
financování  obnov vyjmenovaných místních komunikací  v  roce 2014 s tím,  že
prioritní  k  realizaci  jsou  tyto  ulice:  Smetanova (v  celé  zbývající  délce,  oprava
pouze svrchní vrstvy s novými obrubníky), Lomená, Mánesova, Čapkova, Tylova,
Pod Vinohrady, chodník před ISŠ.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Petr Lokaj, p. Radoslav Lánský, Mgr. Hana Červinková, p. Florián,
Ing. Jan Reichl, Ing. Jiří Matyáš
 
Zdrželi se: Ing. Jan Reichl, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Věra Křivánková, MUDr. Petr Kozmon
 
Proti: p. Radoslav Lánský
 
Starosta města vyhládil od 18:50 do 19:08 h přestávku.
 
Odchod: Mgr. Vladimír Soukop - 19:08 h
 

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

Hlasování
Pro: 10 Proti: 1 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

22. 156/15/ZM/2014 Bytový komplex - Kaunicův dvůr - petice
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Ivo Skřivánek, Lokaj Petr, Ing.



I. Zastupitelstvo města vyzývá
investora ke snížení počtu bytů a dále k účasti na rekonstrukci a výstavbě okolních
navazujících komunikací  a parkovacích stání,  na které město  ve  střednědobém
horizontu  nemá  dostatek  vlastních  finančních  prostředků  z  důvodu  prioritní
rekonstrukce komunikací u stávající zástavby.

II. Zastupitelstvo města ukládá radě města
dojednat se společností SKR stav, s.r.o. a na příští zastupitelstvo města předložit
návrh smlouvy o výstavbě a majetkovém vypořádání při rekonstrukci a výstavbě
okolních navazujících komunikací a parkovacích stání na pozemcích města.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Petr Lokaj, p. Leoš Novák, p. Skřivánek
 
p. Leoš Novák - zajímalo by mě, kolik to město bude stát? Myslím tím další věci, které na to
navazují, a které by mělo platit město.
 
Ing. Ivan Charvát - to zatím nedokážeme říct, bylo by to předmětem jednání a návrhu plánovací
smlouvy.
 
jednatel SKR Stav Ing. Ivo Skřivánek - stavební úřad chtěl, abychom dodatečné zpracovali měření
dopravní infrastruktury. To jsme provedli. Celý záměr vznikl v souladu se schváleným ÚP. Nositelem
změny čerstvě schváleného ÚP je  město.  Pozemek jsme zakoupili  následně  po schválení toho
územního plánu. Technicky je záměr navržený tak, že je tam maximálně 100 bytů. Byly požadavky
myslím z komise, že by tam mohla být třeba DPS, my jsme na ně reagovali - garsoniéry pro starší
občany a podobně. Bereme na vědomí požadavky na snížení počtu bytů. Bude jich míň a zase
budou větší. Projektanti navrhli úpravy celého okolí - parkování, zeleň, chodníky atd. Víme, že na
to město nemá peníze. Ale  město nebude vědět, kolik  ho to bude  stát, dokud tohle  všechno
neprojednáme. Konkrétně p. Novákovi jsme několikrát volali, ať přijde. Nepřišel.
 
Ing. Ivan Charvát - neschvalujeme záměr výstavby, pouze ZM pověřuje RM jednáním s firmou SKR
stav. Nejedná se o žádné rozhodnutí.
 
p. Leoš Novák - dále bych chtěl vědět, jestli se město bude zabývat parkováním i ve vztahu ke
koupališti.
 
Ing. Ivan Charvát - to bude součást plánovací studie.
 
pí Hrbáčková požádala, zdy by zastupitelé mohli vzít na vědomí, že chtějí být účastníky územního
řízení.
 



Mgr. Bohuslav Fiala - žádné stavební ani územní řízení neběží. Samozřejmě máte nárok na účast,
ale zastupitekstvo s tím nemá nic společného.
 

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

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

23. 157/15/ZM/2014 Ulice Sadová - dodatek č. 2 plánovací smlouvy ze dne 4. 9. 2010
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s  uzavřením dodatku č.2   plánovací  smlouvy  ze  dne 4.  9.  2010 mezi  městem
Slavkov u Brna a Ing. Jiřím Karkoškou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v předloženém
znění.

Zprávu uvedl starosta města.
 
Proti: p. Radoslav Lánský

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

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

24. 158/15/ZM/2014 Návrh na výkup pozemků - Devro s.r.o.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
výkup pozemků parc. č. 3771/55, 2579/10, 3771/57, 2579/9, 3771/58, 2579/11,
3771/59,  3771/63,  3771/65  všechny  ostatní  plocha  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna
z  vlastnictví  společnosti  Devro  s.r.o.,  IČO:  27061973,  sídlo  Víchovská  830,

Hrabačov, Jilemnice za cenu 1Kč/m2 do vlastnictví města.

Zprávu uvedl starosta města.

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

25. 159/15/ZM/2014 Zápis z kontrolního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere předložený zápis z kontrolního výboru na vědomí.

Zprávu uvedla Mgr. Věra Křivánková.



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

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

26. Interpelace členů ZM

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

27. Odpovědi na interpelace členů ZM

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

28.1. 160/15/ZM/2014/1 Diskuze
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města ruší
své usnesení č.  73/12/ZM/2013 z  12.  řádného zasedání dne 23.9.2013 ve věci

prodeje části pozemku p.č. 759 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 34 m2.

Ing. Ivan Charvát - informoval o děkovném dopisu Ing. Pavla Dvořáka za udělení ceny města, dále
pozval zastupitele  na koncert Concentus Moraviae, který se  premiérově  uskuteční 25.6.2014 v
kostele Vzkříšení páně. Ne přelomu 7. a 8. měsíce bude svoláno mimořádné zasedání v návaznosti
na vývoj různého dění - Napoleonské dny, komunikace, výstava. Obdrželi jste dopis od p. Antonína
Matyáše - žádost o sjednání nápravy ve věci protiprávního postupu starosty města při prodeji
pozemku parc. č.759, je zde celá řada obvinění, já jen řeknu to, co jsem říkal p. Matyášovi -
vyhovíte jednomu, nevyhovíte druhému. My jako zastupitelstvo jsme schválili p. Matyášovi prodej
pozemku, pak jsem informoval, jaký je stav, že se snažíme oba pány dovést k nějaké shodě, to se
nedaří, nicméně p. Matyášovi jsem řekl, že to v usnesení není, že platí usnesení na prodej celého
pozemku, ale  že  jsem tento slib dal zastupitelům, že  nepodepíšu smlouvu do té  doby, dokud
zastupitelstvo nebudu informovat, načež vznikl tento dopis. Byli jsme připraveni předložit materiál
na zasedání, ale p. Blahutka s jeho inženýrským dozorem odjeli na dovolenou do zahraniční a
požádali, že by chtěli u tohoto projednávání být a předložili i jakýsi kompromisní návrh o posunutí
hranice, takže my jsme tento návrh sdělili p. Matyášovi. Ale dokud neuzavřeme tento případ, tak
nechceme vyvolávat mezi sousedními vlastniky jakékoliv spory. Bude se to projednávat na dalším
zasedání.
 
Mgr. Petr Kostík - to, co tu je napsáno, má to reálný základ? Měli jsme usnesení, to se fakticky
nenaplnilo, byl bych rád, kdybychom my jako zastupitelé drželi - jak se říká - lajnu. Když víme, že
dobře  to  není  ani  tak  ani  tak,  snažíme  se  to  nějak  narovnat,  nemůžeme  tam  nechat  viset
schválené usnesení rok, které nebylo naplněno. Zkusme se dohodnout, ať je to hlavně po právní
stránce v pořádku, tzn. jestli je tam nenaplněné usnesení, tak ho buď zrušme, což bude nejčistější
dle mého názoru, nebo vyčkejme a když to zůstane obci, tak to zůstane obci.



 
Ing. Ivan Charvát - je možné buď potvrdit původní usnesení, nebo ho změnit, nebo ho zrušit nebo
připravit na další zasedání.
 
Mgr. Petr Kostík - doporučoval bych ho zrušit, nebo jinak se vystavujeme problému, že jsi to měl
rok podespat a nepodepsal.
 
Bc. Zdeněk Pavlík - v této věci bych velmi nerad, aby ten černý Petr zůstal na panu starostovi. Už
jsem minule navrhoval, ať usnesení zrušíme a pak ať se jedná dál, protože to zrušení je opravdu
nejčistší. A mohou tam oba.
 
Ing. Ivan Charvát - možná jste zaregistrovali, že se blíží mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice,
budou koordinační schůzky, samozřejmě je to velká sportovní událost, všechny věci jsou zajištěny,
ale samozřejmě se nevyhneme nějakým problémům s přesunem a omezeními, všichni dostanete
pozvánku na tuto akci. Dále bych vás chtěl informovat o záměru - co se týká bytové výstavby, tak
zde není jen apel na to, že se zde staví hodně rodinné a bytové domy, ale chybí zde ta doplňující
infrastruktura. Věřím, že se podaří dotáhnout v krátké době výstavba SPARu, ale také je zde p.
Eremiáš, který nám v krátkosti představí záměr, který by chtěl se svými zástupci realizovat na té
jižní straně komunikace do Křenovic.
 
Mgr. Petr Kostík - pane starosto, doufám že jste to hned zamítl.
 
Ing. Ivan Charvát - neprošlo to zatím žádnými orgány města, ani radou, ani zastupitelstvem, ani
komisí pro rozvoj města, p. Eremiáš požádal o možnost prezentace v zastupitelstvu, aby hned na
začátku investoři zjistili, jaká je vůle města.
 
Mgr. Petr Kostík - prosím vás, tady nejde vůbec o vůli města. Tady je záměr historicky už asi 15
let,  vybudovat  přeložku silnice  na  Křenovice,  my  jsme  pro  to  dělali  už  hodně  věcí,  proto  se
rozšiřoval obchvat, proto je  v určitém místě  odbočovací pruh atd. Od roku 1994 se počítá  se
stavebními úpravami kvůli přeložce. To za prvé. Za druhé, víme dobře, my, co jezdíme do Brna, že
dvě křižovatky se schválně vypustili z extravilánu, dalo se to do intravilánu, jinak by to ani nemohlo
projít. To znamená, jestliže se dlouhodobě uvažuje, že tato křižovatka bude zaslepená v levém
dolním rohu, tak nechápu, proč někdo přichází s tímto nápadem. Tak ať si to dá tam, kde jsou
perspektivy a šance, že to přežije alespoň první jednání. Jako mně se to líbí, je potřeba služby
rozšířit, ale prosím vás dejte to tam, kde to má nějakou budoucnost.
 
Ing. Ivan Charvát - samozřejmě ivestoři byli na všechno upozorněni, včetně obtížné dostupnosti
nejen pro vozidla, ale i pro pěší. Tam jde o to, že chtěli odprezentovat aby nebyl pocit, že jde o
zatajování nějakého záměru. Proto přišli hned na začátek.
 
Mgr.  Petr  Kostík  -  víme  dobře,  že  prostě  nikdo  nám nepovolí  semafor  na  padesátce,  to  je
nemožné, akorát v Bučovicích teda mají výjimku. A tady je to na obchvatu, tzn. všichni lidi, kteří by
se vůbec tam chtěli nějak dostat, tak by měli jít pěšky. To je první problém. A druhý je ten, že
jestliže  tam vytvoříme  obchodní centrum, tak  se  tam logicky  zvýší  průjezdnost  přes  obě  dvě



křižovatky, které už dneska jsou neprůjezdné.
 
zástupce spol. GOODWILL seznámil zastupitele  se záměrem a pomocí prezentace vysvětlil dvě
možnosti řešení  dopravní situace  v  daném místě  -  kruhový objezd či průsečnou křižovatku.  V
současné době se prověřuje, která z variant by byla možná. V obchodním centrum by nabízelo
služby potravinového řetězce, zahradní techniky, drogerie, lékárny.
 
Ing. Ivan Charvát - vím, že proběhla nějaká jednání i se zástupci Jmk, p. Eremiáš záměr plánoval,
přiznám  se,  že  rozsah  nás  také  zaskočil,  v  současné  době  se  formou  hyhledávací  studie
zpracovává přeložka na Křenovice, takže s tímto zřejmě se vším pracují, a skutečně požádali jen o
krátkou prezentaci  na  zastupitelstvu.  Pokud by  to  šlo  dál  svou cestou,  tak  samozřejmě  přes
městský úřad, komisi,  radu, zastupitelstvo, protože je  to určitě  náročný projekt, který nebude
realizován v horizontu jednotek let.
 
Mgr. Petr Kostík - to, kde se už léta připravuje výstavba obchodního domu na místě cukrovaru, má
jednu výhodu. Tam už se odlehčuje doprava ve směru na Hradiště, a vlastně jediný směr, který
tam je, je na Kyjov. Takže tím je doprava rozmělněna a tam ten kruháč to určitě unese. Ale vy jste
se pustili do nejkritičtějšího dopravního uzlu, co je ve Slavkově. To je absolutně to nejhorší, co jste
mohli najít.
 
Ing. Hynek Charvat - jestli tomu dobře rozumím, tak jste takové projekty už v ČR realizovali? A
vzdálenost k nějakému dalšímu takovému projektu?
 
zástupce spol. GOODWILL - v Brně-Žabovřeskách, rozjetý máme v Pardubicích, v Brně chystáme
ještě jeden.
 
Ing. Jiří Matyáš - ale i z dálnice se dá sjet do centra.
 
Ing. Ivan Charvát - no ale tady když vjíždíte mezi sedmou a devátou ráno, a pak od těch tří do
šesti odpoledne, je takový problém se dostat ze Špitálské na padesátku a obráceně, že kdyby tam
vznikl obchod, tak ta doprava bude enormní, z mého laického pohledu se to bude z toho výjezdu
na padesátku štosovat.
 
 
zdrželi se: Ing. Ivan Charvát, p. Michal Boudný, p. Radoslav Lánský

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Bc. Martina Vilímová
Typ dokumentu: Usnesení

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

28.2. 160/15/ZM/2014/2 Diskuze
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města ukládá radě města
rozpracovat závěry kontroly kontrolního a finančního výboru v příspěvkové



organizaci Zámek Slavkov - Austerlitz.

Mgr.  Věra  Křivánková  -  v  posledních  čtrnácti  dnech  proběhla  společná  kontrola  finančního  a
kontrolního výboru na zámku, jednak to bylo ve vztahu k přijatým usnesením, jednak se to týkalo
kontroly účetních a obchodních záležitostí a dalších, zápis ještě není vyhotoven, nicméně požádala
bych, zda by zastupitelstvo mohlo uložit radě zabývat se závěry z  tého kontroly a rozpracovat
řešení na příští zastupitelstvo.
 
Ing. Jiří Matyáš - zápis existuje už od čtvrtka minulého týdne, akorát nebyl připomínkován. Nevím
kým. Za finanční výbor obdrželi všichni, všichni si ho přečetli, takže na straně finančního výboru
problém není.
 
Ing. Jan Reichl - mě by zajímalo, co jste tam našli.
 
Mgr.  Věra  Křivánková  -  jednak  se  to  týkalo  počtu  vedoucích  pracovníků  vzhledem  k  počtu
zaměstnanců, byly tam nějaké nedostatky v dokladech, které nebyly až tak zásadní, pak se to
týkalo výše vyplácených odměn.
 
pracovník TSMS p. Lstibůrek - vrátil bych se ještě k tomu pořízení nářadí pro technické služby.
Pamatuji dobu, kdy jsem třeba ty svahy v parku sekl starým traktorem padesátkou, bubnovou
sekačkou, musel jsem dávat pozor, abych se nepřevrátil, stroj, který máme, je starý dvacet roků,
tehdy stál 150 tisíc, teď už jsme minimálně150 tisíc dali do těch oprav. Myslím si, že se snažíme,
že neděláme městu ostudu, ale jsou prostě situace, kdy nejsme na plno věcí vybavení. Od té doby,
co jste  nás  přeřadili  k  technickým službám, se  nestříhal živý  plot  okolo  zámku z  jižní strany,
protože spíš se tam lezlo na vlastní nebezpečí, teď to máme úplně zakázané, protože samozřejmě
nikdo nechce spadnout dolů. My takové věci nemáme čím dělat. Každý týden děláme nějakou
opravu, jsem čím dál víc od oleje než od hlíny.  Před dvěma lety jsme si přes zimu složili sekačku,
že jsme si nakoupili starého železa a svařoval jsem a svařoval, a přitom to není třeba vůbec má
náplň práce.
 
p. Radoslav Lánský - jsem rád, že to nezaznělo jen ode mě. Třeba sečeme v ZŠ Komenského, je
tam školník, ale dělají to TSMS. A dostal jsem pokyn, abychom posekli do soboty před koncertem
Nohavici park. A není to o tom, jestli Lánský tam bude sedět ještě dva měsíce nebo týden nebo 14
dní.
 
Ing.  Jan  Reichl  -  neoficiální  informace  -  údajně  si  p.  Jandora  pronajmul  baner  na  webu
veslavkove.cz, kde bude psát svoje informace.
 
Mgr. Bohuslav Fiala - ve věci expozice je soudní jednání u Krajského soudu v Brně nařízeno na
12.8.
 
Ing. Ivan Charvát - co se týká nové výstavy, zaslali jsme protistraně výzvu, aby specifikovali, co je
tam špatně, ale nic jsme neobdrželi.
 



Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Bc. Martina Vilímová
Typ dokumentu: Usnesení

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

29. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva města ve 20:18 hod.

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

Ing. Jiří Doležel
místostarosta

Ing. Ivan Charvát
starosta

Zapisovatelé:

Bc. Martina Vilímová
sekretariát tajemníka MěÚ

Ověřovatelé:

Michal Boudný
člen ZM

MUDr. Oldřich Pospíšil
člen ZM


