
Z Á P I S
z 16. mimořádného zasedání  zastupi telstva města Slavkov u Brna,

která se konala dne 18.8.2014

od 17:00 hodin v společenském centru Bonaparte

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: Ing. Hana Postránecká, vedoucí s tavebního a  územně plánovacího úřadu
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. Eva Jurásková, ředite lka MŠ Zvídá lek
Mgr. Mart ina Le itnerová, vedoucí odboru kance lář  ta jemníka
p. Pave l Čás lava - Stavební společnost Čás lava s .r.o.

Předsedaj íc í: Ing. Ivan Charvát, s tarosta

Ověřovate lé: Mgr. Petr  Kost ík, č len ZM
MUDr. Oldř ich Pospíš il, č len ZM

 Návrhová komise:       Ing. Marie Jedličková, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Vladimír Soukop

Číslo
bodu

Bod
Komentář



1. Zahájení a schválení programu 16. mimořádného zasedání zastupitelstva města

Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na šestnáctém mimořádném zasedání
zastupitelstva města, konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné. Dále navrhl schválit program (schváleno 14 hlasů pro) rozšířený o body:

Změna  rozpočtové  opatření  č.  41 -  Změna  účelu příspěvku ZŠ Komenského,  rozpočtové
opatření č. 51 - Předfinancování Napoleonských her 2014
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory na akci OPŽP
Udělení ceny města panu Vratislavu Malému
Memorandum o spolupráci - Brněnská metropolitní oblast

Dále navrhl schválit ověřovatele zápisu MUDr. Oldřicha Pospíšila a Mgr. Petra Kostíka (schváleno 14
hlasů pro) a členy návrhové komise (schváleno 14 hlasů pro).

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování:

2. 62/16/MZM/2014 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2014
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 
rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2014.

Zprávu uvedl starosta města.

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

3. 63/16/MZM/2014 Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za II. čtvrtletí
2014
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 
Rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2014.

Zprávu uvedl starosta města.

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

4. 64/16/MZM/2014  Rozbory hospodaření příspěvkových organizací - TSMS a ZS-A za II.



čtvrtletí 2014
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 
Rozbory hospodaření příspěvkových organizací - TSMS a ZS-A za II. čtvrtletí 2014.

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

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. 65/16/MZM/2014 Rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí roku 2014
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
,,Rozbory hospodaření vedejší hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2014" v
předloženém znění.

Zprávu uvedl starosta města.
 
zdržel se: Bc. Zdeněk Pavlík

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

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

6. 66/16/MZM/2014 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 
RO č. 34 - Napoleonská expozice v předloženém znění:
Výdaje:
Snížení  položky  č.  15  -  Zámek  Slavkov  -
Austerlitz                                          390.500Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 21 - Účelový neinvestiční příspěvek
ZS-A  -  předzámčí  zámku  -
konírny                                                                   390.500Kč
 
RO č. 35 - Dotace MPZ
Příjmy:



Zařazení nové položky - Dotace MPZ                                                               743.000
Kč
Výdaje
Zařazení nové položky - Příspěvky z dotace MPZ                                             743.000
Kč
 
RO č. 36 - Činnost lesního hospodáře
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace - Lesní hospodář                                             21.000
Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Lesní hospodář                                                           21.000
Kč
 
RO č. 37 - Dotace ZŠ Komenského - Vzájemně si pomáháme vzdělávat se
Příjmy:
Zařazené nové položky - Dotace - ZŠ Komenského
- "Vzájemně si pomáháme vzdělávat se"                                                        432.000
Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek - ZŠ Komenského
- "Vzájemně si pomáháme vzdělávat se"                                                        432.000
Kč
 
RO č. 38 - Zvýšení základního kapitálu VaK
Výdaje:
Zvýšení položky č. 41 - Zvyšování základního kapitálu VaK                              29.000
Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva                                                                     29.000 Kč
 
RO č. 39 - Příspěvek SMO
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - Svaz měst a obcí ČR                                           437.000
Kč
Výdaje:
Navýšení položky - Svaz měst a obcí ČR                                                         437.000
Kč
 
RO č.  40 - Dotace - Podpora služeb a budování informačního systému - Zámek
Slavkov - Austerlitz
Příjmy:
Zařazní nové položky - Dotace z JMK - Informační systém ZS-A                      50.000
Kč



Výdaje:
Zařazení  nové  položky  -  Účelový  příspěvek  ZS-A  -  Informační  systém
ZS-A     50.000 Kč
 
RO č. 42 - Meliorační dřeviny
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace - Meliorační dřeviny                                         5.000
Kč
Výdaje:               
Zařazení nové položky - Meliorační dřeviny                                                       5.000
Kč
 
RO č. 43 - SPO (II. pololetí 2014)
Příjmy:
Navýšení položky - Dotace - SPOD                                                                   983.000
Kč
Výdaje:               
Navýšení položky - SPOD                                                                                 983.000
Kč
 
RO č. 44 - Doplatek SPOD 2013
Příjmy:
Zařazení nové položky - Doplatek SPOD 2013                                                  637.000
Kč
Výdaje:               
Navýšení položky č. 123 - Rezerva                                                                   500 000
Kč
Navýšení položky č. 107 - Městský úřad  provoz                                              137 000
Kč
 
RO č. 45 - Dotace ZAD
Příjmy:
Zařazení nové položky - Dotace ZAD                                                              1.000.000
Kč
Výdaje:               
Zařazení  nové  položky  -  Záchrana  architektonického  dědictví                 
       1.000.000 Kč
 
RO č. 46 - Komunikace - navýšení finančních prostředků
Výdaje:
Navýšeí položky - Komunikace                                                                        300.000
Kč
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva                                                                     300.000



Kč
 
RO č. 47 - Rozpočtování příjmů
Příjmy:
Navýšení následujících položek:
platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty DSH                                                  29.300
Kč
Sankční  platby  přijaté  od  jiných  subjektů  -  Pokuty
KT                                      150.600 Kč
Sankční  platby  přijaté  od  jiných  sujbketů  -  Pokuty
VV                                        40.800 Kč
Sankční  platby  přijaté  od  jiných  subjektů  -  Pokuty
VV                                        43.000 Kč
Sankční  platby  přijaté  od  jiných  subjektů  -  Pokuta
MP                                       65.600 Kč
Sankční platby a ostatní poplatky - ŽP, VV, SV                                                   36.900
Kč
Odvod  loterií  a  podobných  her  kromě  výherně  hracích
přístrojů                        106.500 Kč
Výdaje:
Navýšení  položky  č.  123  -
Rezerva                                                                      366.200 Kč
Navýšení  položky  č.  124  -  Převod  do
FRR                                                           106.500 Kč
 

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, p. Michal Boudný, tajemník MěÚ Mgr. Bohuslav Fiala
 
Vzhledem k následujícímu bodu programu ve věci změny RO č. 41 nebylo o tomto RO v rámci
souboru RO hlasováno.

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

7. 67/16/MZM/2014  Změna  rozpočtové  opatření  č.  41  -  Změna  účelu  příspěvku  ZŠ
Komenského, Rozpočtové opatření č. 51 - Předfinancování Napoleonských her 2014
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Změnu RO č. 41 následujícím způsobem:
Výdaje:
Snížení  položky  č.  25  -  Účelový  investiční  příspěvek ZŠ  Komenského  -  oprava



střechy                                                                                                                 76.500
Kč
Výdaje:
Navýšení položky č. 123 - rezerva                                                                    76.500
Kč
 
RO č. 51 - Předfinancování Napoleonských her 2014
Výdaje:
Snížení položky č. 123 - Rezerva                                                                    150.000
Kč
Výdaje:
Zařazení nové položky - Účelový příspěvek - předfinancování Napoleonských her
2014                                                                                                              150.000 Kč

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili:Mgr. Petr Kostík, Bc. Zdeněk Pavlík, vedoucí FO Ing. SImona Vaňková
 
Bc. Zdeněk Pavlík - návrh vrátit částku 76.500,- Kč do rpozpočtu města.

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

8. 68/16/MZM/2014 Bytový komplex - Kaunicův dvůr
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
odložení projednávaného materiálu Bytový komplex Kaunicův dvůr do prověření
analýzy zátěže města celkovou novou bytovou výstavbou.

II. Zastupitelstvo města ukládá
starostovi města svolat veřejné jednání s občany k závěrům analýzy dopadů nové
bytové výstavby na infrsastrukturu města a potřeby občanů.     T: 15.9.2014

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili:p. Michal Boudný, vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj, p. Leoš Novák,
Ing. Jan Reichl, Mgr. Vladimír Soukop, p. Radoslav Lánský, Ing. Kubát, Ing. Ivo Skřivánek, p. Jan
Hudec, Ing. Zdeněk Bohátka, p. Obořil,  Ing. Hrbáčková, pí Svobodová, Ing. Gonda ml., MUDr.
Oldřich Pospíšil, Ing. Gonda st., Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík, pí Skálová, p. Pospíchal
 
p. Leoš Novák - dotaz, zda se budeš řešitt jen komunikace, nebo i kanalizace? Největší problém
obyvatel je  s  kanalizací.  Je  přetížená  a  při jakémkoliv  dešti dochází k  vyplavení. A to je  bez
propojení s těmi byty. Jakmile se to připojí a kdykoliv začne pršet, stav se zhorší. A vy to neřešíte.



 
Ing. Petr Lokaj - součástí smlouvy o spolupráci jsou objekty v majetku a provozování města, jsou
barevně  označeny,  je  to  třeba  prodloužení  ulice  Kaunicova  nebo  oprava  celé  ulice  Příční.  Je
závazek firmy SKR stav vybudovat většinu těchto stavebních objektů, jako je oprava komunikací,
vytvoření parkovací stání, vegetační úpravy, vjezdy do garáží, a  město by mělo vybudovat jen
parkovací  stání  v  prodloužení  ulice  Kaunicova  a  vegetační  úpravy.  Kanalizace  je  v  majetku
Vodovodů  a  kanalizací,  tam město  nemůže  investovat  svoje  finanční  prostředky,  ale  v  rámci
analýzy dopadu této stavby bude chtít město nové aktuální vyjádření k výstavbě.
 
p. Leoš Novák - přístupová cesta na koupaliště je celá z recyklátu. Bude se řešit, jaká je tam
zátěž? Odkud se bude vozit štěrk, veškeré materiály, jak to vlastně bude?  Které cesty budou
znehodnocené a kolik to město bude stát?
 
Ing.  Petr  Lokaj  -  v  tomto  případě  budeme  postupovat  stejně  jako  v  případě  společnosti
Kaláb,budou napojovány přístupové cesty na staveniště a uzavřeme dohodu o obnovování našich
místních komunikací, nafotíme stav předtím a po výstavbě, uděláme zápis jak se změnil stav.
 
p. Leoš Novák - v případě, že se to schválí, kdy se to bude dít? Také by to mohlo být zveřejněno -
ta smlouva, jestli je možnost, aby se s tím seznámila veřejnost.
 
Ing. Ivan Charvát - je to standartní smlouva, asi tomu nic nebrání.
 
Mgr. Vladimír  Soukop -  měli jsme v pátek na  VaKu jednání. Technický náměstek Ing. Hájek i
vedoucí střediska Slavkov p. Lifka nám jednoznačně sdělili, že kapacita kanalizace je vyhovující.
Správci mi řekli, že je vše v pořádku, že neevidují za poslední rok jedinou stížnost občanů z této
lokality na stav kanalizace. Když to vezmu jen laicky, celý ten komplex má výt připojen jen na
splaškovou vodu, to jsou koupelny, toalety. Veškerá ostatní voda musí být zlikvidována na pozemku
Kaunicův dvůr. To je ze zákona. Proto je tam zobrazená i ta nádrž. To znamená, že dešťová voda z
Kaunicova dvoru, nesmí jít do kanalizace.
 
Ing. Ivan Charvát - Ing. Hájek nám sdělil, že kanalizace v ulici Příční, pokud se bude rekonstruovat,
tak  dojde  pouze  k  jejímu vyvložkování.  Druhá  věc je, jsou tam kanalizační vpustě  v  majetku
města, to je otázka na p. Lánského, jestli jsou ve stoprocentním stavu. To už může být jeden z
důvodů, proč voda stékala po těch přívalových deštích - jestli byly vpustě schopné toto všechno
absorbovat.  To  spíš  byl  důvod, ne  nefunknčnost  kanalizační sítě.  Jinak k  tomuto  by  mělo být
případně veřejné projednání se správci sítí, aby oni deklarovali, jestli to stanovisko, které vydali, je
kladné a jestli se opírá o technický stav v té lokalitě.
 
p. Radoslav Lánský - dešťová kanalizace je ve vlastnictví města a ve většině případů je to stará
kanalizace, která je nějakým způsobem dimenzovaná. Z těch zkušeností v r. 2010 víme, že je
napojená  na  splaškovou kanalizaci a  ve  většině  případů nových staveb na  Tyršově  atd.  je  to
svedeno zase zpátky do splaškové kanalizace a na ČOV. Jakmile přijde ke srážkové činnosti 40-60
milimetrů, tak už jsou to zřejmě srážkové vody, které  jsou mimo dvouleté  vody a  nasytí celý
systém a ten nestačí odebírat. Na ulici Kaunicova jsme před 20 lety budovali odlehčovací kanál,



který svádí vodu z obory a ze zpevněné plochy v aleji do ulice Kaunicova a odlehčuje tu srážkovou
vodu tím, že je tam vytvořená horská vpusť a odvádí to do aleje. Ten jeden kanál - pan Novák
jistě ví - to byla před pětadvaceti lety první stavba pana Kulhánka v této aglomeraci, která byla v
intravilánu města, a ten samozřejmě pro celou tady tu plochu určitým způsobem nestačí. Dešťová
kanalizace  ve  Slavkově  samozřejmě  je  zastaralá,  a  v  případě  jakékoliv  rekonstrukce  místních
komunikací by se měla dělat i rekonstrukce dešťové kanalizace.
 
p. Leoš Novák - školka je vytopená každý měsíc. To nevíte? Spodní domy, které jsou pde mnou.
Asi pět domů, které jsou pravidelně vyplavené.
 
Ing. Ivan Charvát - o školce samozřejmě víme. Jenom jsem chtěl potvrdit, že jsme si ověřovali,
jestli jsou nějaké stížnosti, žádosti, připomínky.
 
Ing. Jan Reichl - pane Novák, nemáte pravdu. Na ČOV jsme se dotazovali, jak je to s Kaunicovým
dvorem, a oni nám řekli, že na Zahradní ulici je vytvořena nová kanalizace čtyřstovka, a tam by se
měl napojovat Kaunicův dvůr. Když jsem říkal, že sto bytů je hodně, že lidé budou splachovat,
budou se umývat atd., tak se mi vysmáli, že to je směšně málo. Na tu čtyřstovku těch sto bytů, to
je nic. U vás je  jiný problém, a to víme oba dva. A to jsou kanalizační vpustě. Buďto nejsou
napojeny, nebo jsou napojeny tak, že nefungují.
 
p. Leoš Novák - to my víme, že dešťová voda tam nebude napojena. Já říkám, že do té stávající
kanalizace  bude napojeno sto bytů. Já  nevím, pračka, myčka, lidi se  budou koupat atd. A už
dneska ty domy jsou vyplavené, to nikdo nemůže popřít, tak co se stane potom, kdo jim tu škodu
zaplatí? A když o tom víte, tak nechápu, proč nenecháte opravit tu kanalizaci a pustíte do toho sto
bytů.
 
Ing. Jan Reichl - ale o tom město nerozhoduje. O tom rozhodne v rámci stavebního řízení VaK.
 
Ing.  Hana  Postránecká  -  stavební  úřad  nepovoluje  žádnou  novostavbu,  která  by  se  napojila
dešťovými vodami na současný kanalizační systém ve Slavkově. Je to dle zákona platného 3, 4
roky. Vodovody a kanalizace nikdy takový projekt neodsouhlasí. Tím chci také říct, zvažte, jestli
byste  své  dešťové  vody  neměli  začít  částečně  llikvidovat  u  stávajících  objektů  na  svých
zahrádkách. A tím se pomůže.
 
Mgr.  Vladimír  Soukop -  já  to  vidím v  takové  rovině,  že  my řešíme  problém stávajících svodů
dešťové vody, nikoliv napojení Kaunicova dvoru.
 
Příchod: Mgr. Věra Křivánková - 18:18 h, od této chvíle je přítomno 15 členů zastupitelstva města
 
Ing. Ivo Skřivánek - pozemek je podle územního plánu určený k zástavbě. Nositelem změny ÚP,
který je čerstvě platný, bylo město. Bylo nám řečeno: garantujte  nám 50 bytů. Dobře, my to
sneseme. Ale  ne, my garantujeme sto bytů maximálně. Můžou to být  jednopokojové byty, čili
dejme tomu pro seniory, pro singly, k tomu ten určitý počet obyvatel, ale lidí tam může být klidně
80, protože je to nachystáno na větší byty. Bylo nám řečeno, postavte tam rodinné domy. My jsme



vám demonstrovali, že toto místo snese s rezervou až 80 rodinných domů. A já se ptám, co víc
zatěžuju životní prostředí? Co se týká dešťových vod, jsme povinni podle zákona likvidovat vodu na
pozemku, v rámci komplexu bude obrovská retenční nádrž, která je musí pojmout.
 
Ing. Kubát - když nádrž nebude stačit, bude tam nějaký přepad? Kam ta voda půjde?
 
Ing. Ivo Skřivánek -  je  to  samozřejmě počítáno na  nějaká  maxima, na  nějaké  roky.  Je  to  s
rezervou. Co se týká ploch, žádná polopropustnost neexistuje, to je nesmysl. Není pravda to, že se
zvětší plochy a z nich se spláchnou vody. Návrh této plánovaví smlouvy byl výsledkem tvrdého
jednání.  Pokud  v  dalším  projednávání  dojde  k  tomu,  že  se  smlouva  neschválí,  tak  jsme
samozřejmě schopní ty komunikace přesměrovat na náš pozemek - pod severní svah, podrobnosti
nebudu říkat, tím se vyhneme plánovací smlouvě vůbec. Řekneme, že nebudeme řešit plánovací
smlouvu a město řekne dobře, a nebudou se dělat komunikace, nebudeme je platit, zůstane to
tak. A věřím tomu, že pak noví obyvatelé a taky spousta těch, co tam dnes bydlí, řeknou - 30 let
je to tam v nepořádku a vy jste to zase tak nechali.
 
Ing. Hana Postránecká vysvětlila možnost změnit stavbu před dokončením spočívající ve zmenšení i
zvětšení  počtu  bytů.  Dále  upozornila,  že  stavební  zákon  v  tomto  případě  plánovací  smlouvu
nepotřebuje. Je dobře, že se o ní investor s městem vůbec baví a ve prospěch té lokality ji chtějí.
 
Mgr. Vladimír Soukop - když zastupitelstvo v budoucnu plánovací smlouvu neschválí, je opora v
zákoně pro to, aby stavební úřad stavbu zastavil?
 
Ing. Hana Postránecká - stavební úřad přeruší a vyzve stavebníka k doložení souhlasu s uložením
přípojek do pozemku, protože ty tam být musí. Takže když město řekne, že nesouhlasí s uložením
přípojek do pozemku, tak stavební úřad řízení přeruší a očekává vysvětlení důvodů.
 
Mgr. Vladimír Soukop - a my nemáme zákonný důvod.
 
pí Svobodová - reaguji na slova p. Skřivánka, že mladí hledají bydlení ve Slavkově. Oni tady to
bydlení hledají, protože Slavkov má punc maloměsta. Nikdo z těchto lidí tady zřejmě nemá nic proti
pár domkům. Ale vadí jim to množství lidí, kteří přibudou do centra města. Já tady žiju 6 let a jsem
tady šťastná právě proto, že je to maloměsto a vy z toho uděláte provinční, obyčejné město plné
lidí.
 
Ing. Gonda ml. - bydlí tam množství lidí, kteří mají domek a zahradu. Nemám nic proti SKR stav
nebo p. Skřivánkovi, ale já osobně tam nechci bytovku. Jsou tam staré bytovky, které patřily ke
statku. Chápu, že s těmi nic neudělám. Ale toto je nový projekt a jednoznačně říkám, že by se mi
tam líbily rodinné domy. A dalším bodem je kapacita MŠ a ZŠ a nebo počet praktických lékařů.
 
Ing. Gonda st. - jak chce vedení města něco schvalovat a odhlasovat, když to nezná? Já když
půjdu na nějaké jednání, tak se musím připravit a mít to v malíčku, abych mohl rozhodovat. A když
rozhodnu blbě,  tak  to  zaplatím.  Já  se  ptám,  kdo  zaplatí  škody  občanům Slavkova  za  špatné
rozhodnutí? Mně vadí především jedna věc, a to je amatérské rozhodování vedení města.



 
p. Radoslav Lánský - já se obávám, že jste tu dneska pozdě. Měli jste tu být, když se schvaloval
územní plán města.
 
Starosta  města  vyhlásil  od 19:04 do 19:24 h přestávku, aby  návrhová  komise  upravila  návrh
usnesení.

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

9. 69/16/MZM/2014 Koncepce školství včetně doplňujících informací
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere předloženou informaci na vědomí.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi  k  bodu vystoupili:  Mgr.  Vladimír  Soukop, Mgr.  Eva  Jurásková, Mgr.  Petr  Kostík,  Mgr.
Jaromír Pytela
 
odchod: Bc. Zdeněk Pavlík - 19:55 h

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

10. 70/16/MZM/2014 Podpora zvýšení kapacity MŠ a ZŠ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání  projektového  záměru  na  MŠMT  řešící  rozvoj  kapacity  mateřských  škol
formou přístavby ke stávající budově mateřské školy na Koláčkově náměstí o jednu
třídu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
podání  projektového  záměru  na  MŠMT  řešící  rozvoj  kapacity  základních  škol
formou přístavby ke stávající budově ZŠ Tyršova  o čtyři třídy.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi  k  bodu vystoupili:  Ing.  Petr  Lokaj,  Mgr.  Petr  Kostík,  MUDr.  Petr  Kozmon,  Mgr.  Eva
Jurásková, Ing. Jiří Matyáš, Ing. Simona Vaňková, Ing. Jan Reichl, Mgr. Věra Křivánková
 
Mgr.  Eva  Jurásková  -  odpověď na  dotaz  Ing.  Reichla  -  ano,  školka  na  Koláčkově  náměstí  v
současné době vyhovuje hygienickým předpisům.



 
příchod: Bc. Zdeněk Pavlík - 20:22 h

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

11. 71/16/MZM/2014 Navýšení základního kapitálu Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 
peněžitý vklad města do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov,  a.s.,  se  sídlem  Brněnská  410/13,  Vyškov  -  Město  682  01  Vyškov,  IČ
49454587 (dále jen "Společnost") za těchto podmínek:

zvýšení  základního  kapitálu  Společnosti  bude  provedeno  upsáním  nových
kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodotě jedné akcie
1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
emisní kurz těchto akcií, který bude činit 1.000 Kč, bude splacen peněžitým
vkladem,
akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny
nabídnuty  určitým  zájemcům,  z  toho:  Město  Slavkov  u  Brna,  se  sídlem
Slavkov u Brna,  Palackého  nám.  65,  PSČ 684 01,  IČ 00292311,  1.961 ks,
slovy: jeden tisíc devět set šedesát jeden kus,
emisní kurz  1.961 kusů akcií,  které budou nabídnuty městu,  bude splacen
peněžitým  vkladem  s  tím,  že  podrobné  podmínky  pro  upisování  akcií  a
splácení emisního kurzu akcií jsou popsány v textu smlouvy o upsání akcií,
který tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí,
místem upisování bude sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.,
Brněnská 410/13, Vyškov - Město, 682 01 Vyškov,
 lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první
den,  následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního
práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně.
upisovatel Město Slavkov u Brna je povinen splatit emisní kurs uspaných akcií
v celkové výši 1.961.000 Kč  na účet číslo 35-4396710217/0100,  vedený u
Komerční banky, a.s., pobočky Vyškov ve lhůtě dvou týdnů po upsání akcií.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
 
text smlouvy o upsání akcií týkajících se města, který tvoří přílohu tohoto usnesení
a  je  jeho  nedílnou  součástí  a  současně  pověřuje  starostu  města  k  uzavření
příslušné smlouvy o upsání akcií.

Zprávu uvedl starosta města.



 
Odchod: p. Michal Boudný - 20:26 h

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

12. 72/16/MZM/2014 Zápis z kontroly finančního a kontrolního výboru v ZS-A včetně plnění
úkolů z RM
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města ukládá
radě města naplnit usnesení z minulého zasedání zastupitelstva k zápisu z kontroly
kontrolního a finančního výboru v ZS-A.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jan Reichl, p. Michal Boudný, p. Radoslav
Lánský, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Věra Křivánková, Ing. Hynek Charvat, Ing. Marie Jedličková, MUDr.
Petr Kozmon, Mgr. Petr Kostík
 
Příchod: p. Michal Boudný - 20:29 h
 
Starosta  města  vyhlásil  od  21:20  do  21:26  přestávku,  aby  návrhová  komise  upravila  návrh
usnesení.
 
zdrželi se: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Jiří Doležel

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

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

13. 73/16/MZM/2014 Oprava místních komunikací
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
úpravu svého usnesení číslo 154/15/ZM/2014 v části popisu způsobu opravy ulice
Smetanova takto: text uvedený v závorce za názvem ulice Smetanova se nahradí
textem: "celková rekonstrukce ulice Smetanova v úseku mezi ulicemi Dvořákova a
Havlíčkova dle projektové dokumentace vypracované Ing. Stanislavem Beránkem".

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Jan Reichl

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát Hlasování



Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Návrh usnesení

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

14. 74/16/MZM/2014 Pořízení regulačního plánu Zóna Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Dohodu o podmínkách provedení výstavby se společností  STAVEBNÍ SPOLEČNOST
ČÁSLAVA s. r. o., IČ: 02358140 a paní Hanou Čáslavovou v předloženém znění.

II. Zastupitelstvo města
za  podmínky  uzavření  Dohody  dle  předchozího  odstavce,  schvaluje  v  souladu
s ustanovením § 6 odst.  5 písm. a ust. § 71 odst.  3 stavebního zákona pořízení
"Změny Regulačního plánu Zóna Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna", která se
dotkne území na pozemcích parc. č. 525/2 a parc. č. 525/3 v katastrálním území
Slavkov u Brna a komunikace v ulici Za Branou, Slavkov u Brna.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
Bc.  Zdeňka  Pavlíka  jako  určeného  zastupitele,  který  bude  spolupracovat  s
pořizovatelem při pořizování "Změny Regulačního plánu Zóna Koláčkovo náměstí
ve Slavkově u Brna".

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. arch. Hedvika Drechslerová, p. Pavel Čáslava,
Ing.  Jan Reichl,  Ing.  Hana  Postránecká,  Mgr.  Petr  Kostík,   Mgr.  Jaromír  Pytela,  Mgr.  Vladimír
Soukop, p. Jan Hudec, Ing. Hynek Charvat, Ing. Jiří Matyáš
 
Vzhledem k pokročilému času starosta města ve 22:30 h přerušil zasedání zastupitelstva
města.
Zasedání pokračovalo dne 20.8.2014 od 18:00 h v zasedací místnosti MěÚ.
Omluveni: Mgr. Vladimír Soukop, MUDr. Petr Kozmon
návrhová komise: Ing. Marie Jedličková, Ing. Jiří Matyáš (schváleno 13 hlasů)
 
V diskuzi k  bodu vystoupili: Mgr. Bohuslav  Fiala,  Ing. arch.  Hedvika  Drechslerová, Ing. Hynek
Charvat, p. Michal Boudný, Ing. Jan Reichl, p. Jan Hudec
 
p.  Jan  Hudec  -  takže  můžeme  tedy  začít  stavět  ty  dva  domy  hned,  jakmile  toto  usnesení
odsouhlasíte, ještě než dojde ke změně toho území?
 
Mgr. Bohuslav Fiala - ano, přesně tak.

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Ing. arch. Hedvika Drechslerová
Typ dokumentu: Návrh usnesení

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



15. Žádost o dořešení právního vztahu k věci nemovité - pozemku parc. č. 4245 - Stavební
společnost Čáslava s.r.o.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města konstatuje,
že město nemá žádný právní vztah týkající se poz. p.č. 4245 v k.ú. Slavkov u Brna s
panem Pavlem Čáslavou ani společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA, s.r.o.
a  s  odkazem na  svá  minulá  usnesení  nebude  jednat  se  společností  STAVEBNÍ
SPOLEČNOST  ČÁSLAVA  s.r.o.  (popř.  s  panem  Pavlem  Čáslavou)  o  dořešení
právního vztahu k pozemku parc.  č.  4245 v k.ú.  Slavkov u Brna pro  umožnění
realizace stavebního záměru "Obytný soubor Slavkov - Zlatá Hora".

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, p. Pavel Čáslava, p. Jan Hudec, Ing. Filip, Ing. Jiří
Matyáš, Mgr. Martina Leitnerová, Ing. Hana Postránecká
 
Starosta města vyhlásil od 18:45 do 18:59 přestávku.
 
zdrželi se: p. Michal Boudný, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Matyáš, Bc. Zdeněk Pavlík, Mgr. Jaromír
Pytela, MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. Jan Reichl

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Návrh usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 7 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

16. 75/16/MZM/2014 Výkup pozemku z vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s výkupem části pozemku parc. č. 2881/2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o

výměře cca 305 m2 z vlastnictví ÚZSVM do vlastnicví města Slavkov u Brna.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: p. Radoslav Lánský, Ing. Petr Lokaj, Ing. Hynek Charvat, Bc. Zdeněk
Pavlík, Ing. Jiří Matyáš
 
zdržel se: Ing. Jiří Matyáš

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Návrh usnesení

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

17. 76/16/MZM/2014 Návrh na uzavření dohody o směně pozemků - M plus s.r.o.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru směny parc. č. 2719/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.

Slavkov u Brna o celkové výměře cca 96 m2 ve vlastnictví společnosti M plus s.r.o.,
sídlem  28.  pluku  624/9,  Praha  Vršovice,  IČO:26228921   za  pozemky  parc.  č.
1787/1 a 1798/3 oba orná půda v k.ú Slavkov u Brna ve vlastnictví města.

Zprávu uvedl starosta města.

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Návrh usnesení

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

18. 77/16/MZM/2014 Rozdělení spoluvlastnictví pro LV 391 v k.ú. Velešovice
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
se zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví k pozemkům parc. č. 1239/1 a parc. č.
2171,  které  jsou zapsané na LV č.  391 v  katastrálním území Velešovice  jejich
rozdělením a s uzavřením dohody o zrušení a vypořádání tohoto spoluvlastnictví k
předmětným pozemkům s obcí Velešovice dle přiložené projektové dokumentace.

Zprávu uvedl starosta města.

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Návrh usnesení

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

19. 78/16/MZM/2014 Budoucí smlouva o uzavření darovací smlouvy - Market Invest CZ s.r.o.
a Město Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s  předloženou  budoucí  smlouvou  o  uzavření  darovací  smlouvy  mezi
společností  Market  Invest  CZ  s.r.o.,  se  sídlem Nákupní  389/1,  Praha 10,  IČO:
49684183,  jako  budoucím dárcem  a  městem  jako  budoucím obdarovaným,  na
základě které město bezúplatně nabude do svého vlastnictví dvě části pozemku
parc. č. 2719/21 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 281,9

m2  dle přiloženého situačního plánu.

Zprávu uvedl starosta města.

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Návrh usnesení

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

20. 79/16/MZM/2014 Žádost o prodej části pozemku z majetku města - pan Ing. Rudolf
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
s prodejem části pozemku parc. č. 2521/3 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o

celkové výměře cca 38 m2.

Zprávu uvedl starosta města.

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Návrh usnesení

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

21. 80/16/MZM/2014 Žádost o směnu pozemků - pan Červinka - doplnění
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města materiál odkládá.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Bc. Zdeněk Pavlík

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Návrh usnesení

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

22. 81/16/MZM/2014 Návrh na účast v elektronické dražbě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s účastí v druhém kole elektronické dražby (i s jejími podmínkami), které se týkají
pozemků parc. č. 5001, parc. č. 5013 a parc. č. 5014, vše orná půda v katastrálním

území Slavkov u Brna o celkové výměře 2256 m2.

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

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Návrh usnesení

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

23. 82/16/MZM/2014 Žádost o prodej pozemku z majetku města Slavkov u Brna - Kámen-
Dekor s.r.o.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se  zveřejněním  záměru prodeje  pozemku parc.  č.  334/5  ostatní  plocha v  k.ú.
Slavkov u Brna.



II. Zastupitelstvo města ukládá
radě města řešit užívání pozemku p.č. 334/5 zájemcem.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: p. Michal Boudný, p. Radoslav Lánský, Mgr. Petr Kostík

Předkladatel: Ing. Ivan Charvát
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Návrh usnesení

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

24. 83/16/MZM/2014 Ručení města Slavkov u Brna za úvěr TSMS
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
převzetí ručitelského závazku Městem Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01
Slavkov  u  Brna,  IČO  00292311,  za  úvěr  poskytnutý  příspěvkové  organizaci
Technické služby Města Slavkova u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Špitálská 733,
okres Vyškov, PSČ 684 01, IČO: 70890471 Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha
1,  Na  Příkopě 33  čp.  969,  IČO:  45317054,  dle  přiloženého  návrhu Smlouvy  o
ručení číslo 10000474910.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: p. Radoslav Lánský, Ing. Jiří Matyáš

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

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

25. 84/16/MZM/2014 Schválení rámcové smlouvy s dodavatelem akcí Napoleonské hry 2014 a
Vzpomínkové akce 2014
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Rámcovou smlouvu s  dodavatelem akcí  Napoleonské hry  2014 a Vzpomínkové
akce 2014.

II. Zastupitelstvo města ukládá
pověřeným osobám podpis Rámcové smlouvy ve znění schváleného návrhu.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Marie Jedličková
 
zdrželi se: Ing. Jiří Matyáš, p. Michal Boudný, Bc. Zdeněk Pavlík



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

Hlasování
Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

26. 85/16/MZM/2014 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory na akci
OPŽP
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 
 
uzavření "Smlouvy č. 13145856 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí  ČR"  na akci  Výsadba biokoridorů RBK 223a,  223b,  223c,  223d v  k.ú.
Slavkov u Brna. 

Zprávu uvedl starosta města.

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

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

27. 86/16/MZM/2014 Přestupní uzel - dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření návrhu dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 23.1.2013 na
projekt: "Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna - Nádražní" s Regionální radou regionu
soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 602 00 Brno v předloženém znění.

Zprávu uvedl starosta města.

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

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

28. 87/16/MZM/2014 Udělení ceny města panu Vratislavu Malému
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města uděluje
cenu města a medaile města panu Vratislavu Malému, starostovi Hasičského sboru
Slavkov u Brna,  za dlouhodobý významný přínos k rozvoji  partnerských vztahů
města  s  francouzským  Darney  a  dlouhodobé  zásluhy  o  činnost  slavkovských
dobrovolných hasičů.

Zprávu uvedl starosta města.
 



V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Bc. Zdeněk Pavlík

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

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

29. 88/16/MZM/2014 Memorandum o spolupráci - Brněnská metropolitní oblast
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí předloženého Memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě, zpracování a
naplňování  Integrované  strategie  rozvoje  Brněnské  metropolitní  oblasti  mezi
statutárním  městem  Brnem  a  městy  Šlapanice,  Kuřim,  Rosice,  Židlochovice  a
Slavkov u Brna.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Bc. Zdeněk Pavlík

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

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

30. Diskuse

Ing.  Jan Reichl -  mohli  bychom se  krátce  vrátit  k  bodu Kaunicův  dvůr.  Chtěl  bych se  zeptat
právníků, zda město musí společnosti SKR stav vydat souhlas s připojením na komunikace a na
přípojky,  nebo  nemusí.  A  jestli  o  tento  souhlas  firma  požádala  nebo  ne,  protože  podle  mě
plánovací smlouva není rovna souhlasu s připojením.
 
Mgr. Bohuslav Fiala - není na to právní nárok, ale pokud bychom bezdůvodně ten souhlas odmítali
dát, tak je vysoká pravděpodobnost, že se toho SKR stav domůže soudně. Jednak s ohledem na
to, že stavebníkům jakýmkoliv ve městě souhlasy dáváme, a jednak s ohledem na to, že by se s
největší pravděpodobností investor domohl zřízení soudního věcného břemene.
 
Ing. Jan Reichl - prezentovali zde projekt, o kterém si myslím, že se vesměs líbil, a zabudovali do
něj i okolí. Mám obavy, že pokud půjdou na svůj pozemek, tak to okolí vynechají a zůstane to na
městu - oprava Příční, Kaunicovy. Nerad bych, aby to dopadlo tak, jako před Filipovým, apod. Tak
chci jenom apelovat na zastupitele, aby si toto uvědomili.
 
Ing. Skřivánek - úprava okolí je v rozsahu zhruba 6 milionů korun, a tyto prostředky, které by
město stejně v budoucnu muselo vynaložit, může ušetřit a investovat někde jinde.
 
Ing. Ivan Charvát - informace - zítra vyjde k této věci článek v Mladé frontě a pak budou také
nějaké texty od petentů i od SKR stav ve zpravodaji.
p. Michal Boudný - technický dotaz na pana starostu, jak, kdy a kde budou probíhat schůzky s



veřejností?
 
starosta města - v usnesení bylo jednak to, že se věc odkládá a jednak to, že jsem byl pověřen do
15.9. svolat veřejné projednání analýzy. Je otázka, v jakém stavu v té době analýza bude. Úřad
začal  v  této  věci  pracovat,  určitě  využije  i  své  komise  a  jiné  složky.  Jestli  to  bude  součást
pracovního zasedání zastupitelstva, to se ještě domluvíme.
 
Mgr.  Petr  Kostík  -  faktem  je,  že  je  to  soukromý  majetek  a  využití  toho  prostoru  by  mělo
respektovat únosnou míru prostoru, kde to je. Ale souhlasím, jak bylo řečeno, městu by zůstalo
všechno, co je mimo majetek investora. A jaký zaujmeme vztah k tomu, co je naše? On nabízí
určité možnosti. Co to bude, na to můžeme mít různé názory. Ať tam bude stát cokoliv, okolí by se
mělo spravit. Jestli někdo do toho, co je naše, investuje významné prostředky, tak dávám k úvaze,
že by město mohlo vyjít vstříc s tím, že by mělo dokončit i tu prašnou cestu, která je nad územím
budoucí výstavby - ulice Pod Oborou. Záměr je vypracován už od asi roku 2006, a to propojení
mezi alejí, resp. novou komunikací investora, by se protáhlo až na Jiráskovu. Pak tam zbývá ještě
část kolem garáží, a kdyby se nové garáže realizovaly podle projektu investora, tak by se upravilo
celé  okolí.  Stálo  by  za  to,  že  by  toho  15.9.  uvážilo  ještě  takovou  vstřícnou  variantu  pro  ty
stěžovatele, protože chápu, že když má někdo před domem prašnou cestu a okolo nového bude
perfektní asfalt  a  zelené plochy atd, tak asi nebude dvakrát nadšený. Takže v nějaké  časové
návaznosti té  výstavby by mělo město vytvořit  i  tuto komunikaci.  A bude  to jednou pro vždy
vyřešené.
 
Ing. Jan Reichl - jenomže tam se musí dát do země ten kabel, který vede vzduchem. To je největší
problém.
 
Mgr. Petr Kostík - myslím, že E.on je firma, se kterou se dá jednat.
 
Ing. Ivan Charvát - mám obavu, že v okamžiku, kdy to budeme chtít projednávat, tak se nám
vytvoří další petice od lidí, kteří si tam komunikaci nepřejí.
 
Mgr. Věra Křivánková - situace je taková zjitřená, že někteří to naopak mohou pochopit tak, že
část dopravy jim chceme pustit do horní části. Bude hodně záležet na tom, jak se to těm lidem
podá.
 
Bc. Zdeněk Pavlík - máme v nepořádku komunikace místního charakteru a chceme budovat novou.
Vyvolalo by to protireakci.
 
Ing. Hynek Charvat - dotaz na Ing. Skřivánka, proč se změnilo umístění vjezdu do garáží oproti
prvnímu návrhu projektu?
 
Ing. Skřivánek - kvůli úzké komunikaci, vjezd by byl problematický.
 
Ing. Hynek Charvat - mohla by se prověřit možnost regulace jednosměrkou. Jsou obavy, že vše
bude jezdit jedním směrem, tak jestli by nebylo racionální, v případě opravy vrchní komunikace, to



tam zprůjezdnit.
 
p. Michal Boudný - cokoliv se zjednosměrní, se zdvojnásobí jinde. Viz Sušilova ulice.
 
Ing. Marie Jedličková - také bych byla ráda, kdyby se udělala ta severní komunikace a dokončila se
k těm garážím. V roce 2017 už bude město splácet daleko méně úvěrů, takže se trochu těch
peněz uvolní. Bylo by dobré, kdyby celý ten kout Slavkova byl spravený.
 
Ing.  Hynek  Charvat  -  dešťové  svody  mají  ve  správě  TSMS,  chtěl  bych  požádat  o  nějaké
stanovisko, jak to vlastně je, protože pokud VaK tvrdí, že je vše v pořádku, a ono jim tam zatéká,
tak je asi někde něco špatně.
 
Ing. Jan Reichl - ale mají tam vodu když prší, ne když někdo spláchne záchod. Ano, když spadne
hodně vody, mají problémy. Chce to dát TSMS peníze, aby ty dešťáky prošly a ty, které nejsou
připojené, tak napojily, a plno problémů se tím vyřeší. A nemá to nic společného s tím, že tam
bude sto záchodů. To je najednou 700 litrů vody, není to ani kubík.
 
p. Radoslav Lánský předložil srovnání tržeb na koupališti v roce 2013/2014 a sedm nejvyšších a
nejnižších tržeb z minulých let.
 
p. Michal Boudný - dotaz na p. Lánského, jak jsou na tom ekonomicky jiná koupaliště v okolí.
 
p. Radoslav Lánský - jsme v asociaci koupališť a všechny jsou ve ztrátě.
 
Ing. Ivan Charvát informoval o stížnosti pí Filipové na diskotéku. Projednali jsme to se správcem
koupaliště - TSMS a manželi Durkovými. Ještě by se měla odehrát jedna do konce roku, větší
problém byl teď o víkendu s Westhillem, kde proběhla nějaká velká párty. Problém je samozřejmě
s policií, doposud byli všichni měštští policisté v pracovní neschopnosti.  Dva by měli nastoupit už
příští týden do práce, takže ve školním týdnu by měli být k dispozici, s Romanem Pekou je to
poněkud vážnější a jeho stav si vyžádá dlouhodobou rehabilitaci. Bohužel jsem obdržel asi dva
telefonáty od svatebčanů, kteří zde měli svatby, že byla vykradena jejich vozidla, mimo jiné také v
areálu sokolského dvora. Policie má stopu, ale nechce zveřejňovat více informací. Takže to je také
jedna z věcí, kterou se bude muset rada a zastupitelstvo zabývat.
 
Starosta města poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva města ve 20:30 hod.

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

31. Interpelace

Pan Radoslav Lánský předložil písemně interpelaci -  žádost  o doplnění bodu "Zápis  z  kontroly
finančního a kontrolního výboru v ZS-A včetně plnění úkolů z RM".  Požaduje upřesnění údajů ve
věci dohadných položek a osobních nákladů.



 
Odpověď bude rozeslána do 30 dnů všem členům zastupitelstva.

Předkladatel: p. Radoslav Lánský Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování:

32. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupielstva města ve 20:30 h.

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:

MUDr. Oldřich Pospíšil
člen ZM

Mgr. Petr Kostík
člen ZM


