
Z Á P I S
z 10. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 13.6.2016

od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Pří tomni: Michal Boudný, starosta
Bc. L ibor El iáš, č len ZM
PaedDr. I lona Hrbáčková, č lenka ZM
Ing. Hynek Charvat, č len ZM
Ing. arch. Dušan Jakoubek, č len ZM
Ing. Marie Jedl ičková, místostarostka
Mgr. Petr  Kost ík, místostarosta
Mgr. Věra Křivánková, členka ZM
Mgr. Vladis lava Kulhánková, členka ZM
Mgr. Miroslav Lst ibůrek, člen ZM
Mgr. Renáta Macharová,  členka ZM
MUDr. Oldř ich Pospíš i l ,  č len ZM
Mgr. Vladimír Soukop, člen ZM
Dagmar Živníčková, č lenka ZM

Omluveni: Ing.  Ivan Charvát, č len ZM

Nepří tomni: <dle prezenční l ist iny>

Hosté: Mgr. Bohuslav Fiala,  tajemník MěÚ
Mgr. Mart ina Leitnerová, vedoucí odboru kancelář tajemníka
Ing. Petr  Lokaj, vedoucí odboru invest ic a rozvoje
Ing. Jana Mackrlová, vedoucí f inančního odboru
Bc. Václav Salajka, OCH Hodonín

Předsedaj íc í: Michal Boudný, starosta

Ověřovate lé: PaedDr. I lona Hrbáčková, č lenka ZM
Mgr. Miroslav Lst ibůrek, člen ZM

 Návrhová komise:     Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Vladislava Kulhánková

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 10. zasedání zasedání zastupitelstva města

Pan  starosta  Michal  Boudný  přivítal  všechny  přítomné na  desátém zasedání  zastupitelstva



města,  konstatoval,  že  je  přítomno 12 členů zastupitelstva  města  a  zastupitelstvo  je  tedy
usnášeníschopné.  Navrhl  schválit  ověřovatele  zápisu  PaedDr.  Ilonu  Hrbáčkovou  a   Mgr.
Miroslava Lstibůrka (schváleno 12 hlasů pro) a členy návrhové komise Mgr. Vladimíra Soukopa,
Mgr. Perta Kostíka a Mgr. Vladislavu Kulhánkovou (schváleno 12 hlasů pro). V rámci schválení
programu navrhl tento rozšířit o bod: Žádost o poskytnutí peněžitého daru (schváleno 12 hlasů
pro).

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Nevzniklo

2. 182/10/ZM/2016 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města :

považuje za splněné body:

24/3/I, 24/3/II z 3. mimořádného zasedání ZM - 19.10.2015
134/6/II/2 z 6. řádného zasedání ZM - 14.12.2015
139/7 ze 7. zasedání ZM - 27.01.2016
146/8/II,  147/8/II,  150/8,  151/8,  152/8,  153/8,  154/8, 155/8, 156/8, 162/8,
169/8 z 8. řádného zasedání ZM - 21.03.2016

bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

Zprávu uvedl starosta města.
V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Martina Leitnerová, Ing. Petr Lokaj

Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Bc. Martina Vilímová
Typ dokumentu: Usnesení

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

3. 183/10/ZM/2016 Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2016 v předloženém znění.

Zprávu uvedl místostarosta města.
 
příchod: Mgr. Věra Křivánková - 12:09
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Věra Křivánková, Michal Boudný
 
Zdržela se: PaedDr. Ilona Hrbáčková



Předkladatel: Mgr. Petr Kostík
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení

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

4. 184/10/ZM/2016 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za 1. čtvrtletí 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za 1. čtvrtletí 2016.

Zprávu uvedla místostarostka města.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

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

5. 185/10/ZM/2016 Rozbory hospodaření VHČ za I.čtvrtletí roku 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozbory  hospodaření  vedlejší  hopodářské  činnosti  za  I.  čtvrtletí  roku  2016  v
předloženém znění.

Zprávu uvedla místostarostka města.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Bc. Jitka Charvátová
Typ dokumentu: Usnesení

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

6. 186/10/ZM/2016 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění takto:

 Název Příjmy (Kč) Výdaje(Kč)

35

Zařazení nové položky - ZUŠ parkoviště   250 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva  - 250 000,00

36

Zařazení nové položky - MZe - výsadba zpěvňujících dřevin 34 200,00  

Zařazení nové položky - MZe - výsadba zpěvňujících dřevin  34 200,00

37

Zařazení nové položky - MPSV - pomoc v hmotné nouzi 362 000,00  

Zařazení nové položky - MPSV - pomoc v hmotné nouzi  362 000,00

38
Zařazení nové položky - Účelová neinvestiční dotace JMK
- Napoleonské hry 2016 - zajištění historického programu

52 000,00  



Zařazení nové položky  - Účelová neinvestiční dotace JMK
- Napoleonské hry 2016 - zajištění historického programu  52 000,00

39

Navýšení položky č. 40 - Příspěvek - OPS Mohyla míru  200,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva  - 200,00

40

Zařazení nové položky - ZS-A - Účelová neinvestiční dotace JMK
- Pořízení software systém RS Colosseum S pro předprodej vstupenek

41 600,00  

Zařazení nové položky - ZS-A - Účelová neinvestiční dotace JMK
- Pořízení software systém RS Colosseum S pro předprodej vstupenek  41 600,00

41

Zařazení nové položky -  JSDH účelová investiční dotace JMK
- požární technika (přenosná požární stříkačka)

 
130 000,00  

Zařazení nové položky  -  JSDH účelová investiční dotace JMK
-  požární tecnika (přenosná požární stříkačka)

 
 130 000,00

Navýšení položky -  JSDH Dotace JMK - spolupodíl  - požární tecnika  1 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva  - 1 000,00

42

Zařazení  nové položky - JSDH účelová neinvestiční dotace JMK - Pořízení věcných prostředků 60 000,00  

Zařazení nové položky  - JSDH účelová neinvestiční dotace JMK - Pořízení věcných prostředků  86 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva - spoluúčast Dotace JMK - Pořízení věcných prostředků  - 26 000,00

43

Navýšení položky č. 91 - Vypracování žádostí o dotaci včetně zajištění podkladů  500 000,00

Snížení položky č. 128 -Rezerva  - 500 000,00

44

Navýšení položky č. 87 - Činnost místní správy  50 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva  - 50 000,00

45

Navýšení položky č. 85 - Projektová dokumentace  1 000 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva  - 1 000 000,00

46

Zařazení nové položky  - ZS-A  Dotace MK ČR - na převod knihovnického systému ARL 16 000,00  

Zařazení nové položky - ZS-A - Dotace MK ČR - na převod knihovnického systému ARL  16 000,00

47

Navýšení položky č. 9 - Odpadové hospodářství  200 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva  - 200 000,00

48

Zařazení nových  položek:

Odvod z loterií  82 400,00  

Splátky půjčených  prostředků od obyvatelstva 700,00  

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 209 100,00  

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 45 300,00  

Sankční platby přijaté od jiných subjektů
    223
300,00  



Příjmy z úroků 1 300,00  

Příjmy z úroků 100,00  

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 000,00  

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 18 200,00  

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 166 600,00  

Ostatní příjmy z vlastní činnosti  3 300,00  

Sankční platby přijaté od jiných subjektů   22 400,00  

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 27 400,00  

Navýšení položky č. 128 - Rezerva  804 100,00

49

Navýšení položky č. 120 - Městský ples  21 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva  - 21 000,00

50

Zařazení nové položky - Vratky rozpočtům ústřední úrovně  284 500,00

Snížení položky č. 49 -  Rezerva kompostárna  - 284 500,00

51

Navýšení položky č. 111 - Městský úřad - provoz   205  000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva  - 205 000,00

52

Zařazení nové položky  Účelový příspěvek  TSMS - Revitalizace zeleně Litavská  300 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva  - 300 000,00

53

Zařazení nové položky - Účelový příspěvek TSMS - vyklizení pozemku p. Čáslavy  150 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva  - 150 000,00

54

Zařazení nové položky - Poskytnutí peněžitého daru - vůz pro CDS Slavkov  100 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva  - 100 000,00

55

Zařazení nové položky - Poskytnutí peněžitého daru -  obec Křenovice - naučná stezka  50 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva  - 50 000,00

56

Zařazení nové položky - Úsekové měření rychlosti  1 900 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva   -1 900 000,00

57

Zařazení nové položky - Účelová investiční Dotace IROP - požární cisterna a další vybavení pro JSDH Slavkov u Brna -
spoluúčast  1 000 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva   -1 000

000,00

58

Zařazení nové položky -  Dotace MŠMT Stadion - Slavkov u Brna -  spoluúčast   5 000 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva  - 5 000 000,00

59 Zařazení nové položky -  Dar od f. PEGAS GONDA s.r.o. 10 000,00  



Navýšení položky č. 122 - Dny Slavkova a  600 let výročí  10 000,00

60

Zařazení nové položky -  Nasvícení přechodu pro chodce ul. ČSA  200 000,00

Snížení položky č. 128 - Rezerva   - 200 000,00

Zprávu uvedla místostarostka města.
V diskuzi k bodu vystoupili: ředitel Oblastní charity Hodonín Bc. Václav Salajka, Michal Boudný, Ing.
arch. Dušan Jakoubek, Bc. Libor Eliáš
 
zdrželi se: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. arch. Dušan Jakoubek
 
příchod: pí Dgmar Živníčková - 17:29

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7. 187/10/ZM/2016  Plnění  4.  komunitního  plánu  sociálních  služeb  ORP  Slavkov  u  Brna
2015-2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění 4. komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u
Brna 2015-2018.

Zprávu uvedla místostarostka města.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ivana Mifková, DiS.
Typ dokumentu: Usnesení

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

8. 188/10/ZM/2016 Dotace MZe - oprava jižního břehu Velkého rybníka - zplnomocnění
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města pověřuje
pana Michala Boudného (starostu města) k jednáním ve věci poskytnutí finančních
prostředků  Ministerstva  zemědělství  z  Dotačního  programu  129  290  "Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" na opravu jižního
břehu velkého rybníka ve Slavkově u Brna.

Zprávu uvedl starosta města.

Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Petr Janek
Typ dokumentu: Usnesení

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



9. 189/10/ZM/2016 Obnova místních komunikací
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
upravený návrh priorit v obnově ulic - místních komunikací dle doporučení odboru
IR uvedeného v této důvodové zprávě, jejíchž obnova bude hrazena především z
vlastních zdrojů města.

Zprávu uvedl starosta města.

Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení

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

10. 190/10/ZM/2016 Retenční nádrž na ulici Tyršova
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s nabytím pozemků parc. č. 3189/63 o výměře 50 m2, parc. č. 3189/64 o výměře 8

m2 a  parc. č.  3189/65 o výměře 7 m2  v  katastrálním území Slavkov u Brna dle
přiloženého  geometrického  plánu  od  manželů  RNDr.  Pavla  Szufnarowského  a
MUDr.  Zdeňky  Szufnarowské  za  kupní  cenu  v  celkové  výši  19.500  Kč.  Náklady
spojené s výkupem pozemků (geometrický plán a správní poplatek za návrh na
vklad) uhradí kupující.

II. Zastupitelstvo města souhlasí

s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 3779/2 o výměře 1 m2 a parc. č. 3780/6 o
výměře 137 m2 v katastrálním území Slavkov u Brna dle přiloženého geometrického
plánu od Jihomoravského kraje. Náklady spojené s bezúplatným nabytím pozemků
(geometrický plán a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí město.

Zprávu uvedl starosta města.
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Petr Lokaj, RNDr. Pavel Szufnarowski

Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Petr Janek
Typ dokumentu: Usnesení

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

11. 191/10/ZM/2016 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1238/1 v k.ú. Slavkov u Brna -
manželé Hrubí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s prodejem části pozemku parc. č. 1238/1 ostatní plocha o výměře cca 24m2 v k.ú.
Slavkov u Brna dle přiložené mapy z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví
manželů pana Ladislava Hrubého a paní Věry Hrubé, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░



░░░░ ░░░░ ░ za kupní cenu 780,-Kč/m2.

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

Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení

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

12. 192/10/ZM/2016  Bezúplatný  převod  pozemků  v  rámci  akce  "Prodejna  potravin  SPAR
Slavkov u Brna" - Jihomoravský kraj
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s budoucím dárcem Jihomoravským
krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, jejímž
předmětem je část pozemku parc. č. 2712/4 ostatní plocha o výměře cca 31m2 a
část pozemku parc. č. 3775/1 ostatní plocha o výměře cca 17m2, oba v k.ú. Slavkov
u Brna, které budou dotčeny stavbami chodníků a pojížděných dlážděných ploch v
rámci  akce  "Prodejna  potravin  SPAR Slavkov  u  Brna"  dle  předložené  situace  v
předloženém znění.

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

Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení

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

13. 193/10/ZM/2016 Žádost o bezúplatný převod části pozemku - JMK
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod dvou částí pozemku parc. č. 12/1 v katastrálním území Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 98 m2 vyznačené v přiloženém návrhu geometrického
plánu  (dle  přiloženého  návrhu  geometrického  plánu  se  jedná  o  pozemky  nově
označené jako parc.  č.  12/4 a parc.  č.  12/5,  oba v k.  ú.  Slavkov u Brna,  které
vznikly oddělním z pozemku parc.  č.  12/1 v k.ú.  Slavkov u Brna) do vlastnictví
Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337.
Náklady spojené s převodem nemovitostí (geometrický plán pro oddělení pozemků
a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí žadatel.

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

Předkladatel: Michal Boudný Hlasování



Zpracovatel: Pavla Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení

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

14. 194/10/ZM/2016 Žádosti o poskytnutí peněžitého daru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí peněžitých darů v předloženém znění:

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín, CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
SLAVKOV U BRNA, se sídlem Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 44990260,
ve výši 100 000,00 Kč.

1. 

Obec Křenovice, se sídlem Školní 536, 683 52 Křenovice, IČ 00291943 ve výši
50 000,00 Kč.

2. 

II. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města Slavkov u Brna Michala  Boudného k podpisu darovacích smluv v
předloženém znění.

Zprávu uvedla místostarostka města.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

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

15. Interpelace členů ZM

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

16. Odpovědi na interpelace

Starosta města podal informace k interpelacím z 8. zasedání ZM:
 
Interpelace Mgr. Vladimíra Soukopa a Mgr. Vladislavy Kulhánkové ve věci údržby a
kácení stromů, případnému kotvení stromů v ulici Tyršova a Svojsíkově parku:
 
Starosta města - vyjádření odboru ŽP - v rámci získávání  relevantních podkladů pro  péči o
dřeviny  provede   letos  specializovaná   firma  odborné  posouzení  stavu  dřevin   a   návrh
potřebných  zásahů u stromů ve Svojsíkově parku a  ulicích Malinovského, Tyršova, případně
Jiráskova  a  Čelakovského  (rezervovaný  finanční  obnos  na  OŽP  je  ve  výši  200  tis.  Kč).
V závislosti na stanoveném stupni naléhavosti a finančních možnostech správce zeleně - TSMS
budou následně potřebná opatření i realizována.
 
Ing. Marie Jedličková - bezpečnostní řez začal již minulý týden.
 



Mgr. Petr Kostík - možná bychom měli sebrat trochu víc odvahy. Jestliže ředitel TSMS vytvořil
několik fotografií po bouřce, která zde proběhla před 14 dny, a po dendrologickém průzkumu a
po odborném prořezu se nám pořád lámou stromy, tak si myslím, že je někde něco špatně. Asi
bude záležet na tom, jak se mnohdy selským rozumem na ten strom podíváme. Opravdu jsem
se divil, jak je to možné, když se dělaly dendrologické průzkumy a všechno se dělalo podle
papíru. Vím, že to byla nestandardní bouřka, ale většinou se právě problémy objeví, když je
něco nestandardního.
 
Mgr. Vladislava Kulhánková - Svojsíkovým parkem chodí řada občanů, samozřejmě když vedle
člověka spadne větev, tak chodí za mnou, že je to v naší dikci. Já samozřejmě odkazuji na
město. Popravdě řečeno, když přijdete k nám do zástavby a podíváte se shora, tak vidíte, kolik
těch ulomených větví je v té koruně zachycených. Zespodu to vůbec není vidět. A je to celkem
dost nebezpečné protože je tam opravdu velká fluktuace lidí. Nejsou to jen děti ze základních
škol, je to hodně oblíbená trasa.
 
Mgr. Vladimír Soukop - mě zaráží, že odbor ŽP chce dělat nový posudek na ulici Tyršova, když
se tam ten posudek přece už nechal zpracovat. To mi připadá vyhazování peněz. Souhlasím s
tím, co říká pan místostarosta, najděme odvahu a stromy, které mají jít dolů, tak je dejme dolů
a vysaďme druhé. Aleje se prostě obnovují. Ty větve jsou opravdu suché, když se na ty stromy
podíváte.  Stejně tak vypadá velice špatně na cestě okolo stadionu ten první  kaštan.  To je
otázka času, kdy se na někoho převrátí.
 
Mgr.  Petr  Kostík  -  měli  bychom tedy  zaujmout  stanovisko  -  ano,  ten  strom se  jeví  jako
přestárlý, dokonce na to máme papír, tak ho shoďme. Ať nám spíš odborníci řeknou, jaké
stromy se tam mají vysadit.
 
Mgr.  Vladislava  Kulhánková  -  v  době,  kdy  nebyla  taková  fluktuace  lidí,  tolik  dopravních
prostředků, tak tu mohly růst vzrostlé stromy. Ale ty už teď mají svůj věk a všude, kam se
podíváte - do těch větších měst, tak se nikde vzrostlé stromy nevysazují. Dosahují maximálně
do výšky prvního patra.
 
Ing. Hynek Charvat - existují ochranná pásma inženýrských sítí, takže na spoustu míst, kde
dneska stromy rostou, už je znovu nedostaneme. To je jeden z důvodů.
 
Mgr. Věra Křivámková - když se jde po Nerudově směrem k hrázi, tak po pravé straně byla
řada topolů a teď je to tam všechno suché. Byl tam nějaký neuvážený zásah?
 
Ing. Hynek Charvat - to bylo po protipovodňových opatřeních zasypáno. Strom to těžko snáší,
když se zasype kmen.
 
Ing. Marie Jedličková - odbor ŽP se vyjádřil tak, že i suchý strom má své místo v krajině.
 
Mgr.  Vladimír  Soukop  -  posudek  na  Tyršovu  byl  vydán  těsně  před  volbama,  poslední
zastupitelstvo už nemělo čas se tím zabývat, tak jsem se domníval, že se to překlopí do tohoto.



Řešily se jiné úkoly, nebyl čas, tak jsem to jen připomenul, podle mě by na to specializovaná
firma mohla naběhnout. Je zbytečné do toho dávat další peníze.
 
Starosta města - beru si to za úkol a budu vás hromadně informovat.
 
Interpelace Ing. arch. Dušana Jakoubka ve věci zpracování koncepcí hospodaření
organizací TSMS a ZS-A:
Starosta města - zastupitelstvo města uložilo radě zajistit dopracování předložených zpráv do
podoby koncepcí  finančního hospodaření  organizací  TSMS a ZS-A do roku 2020.  Koncepce
ředitelé předloží  na jednání FV nejpozději  do 31.08.2016.  Koncepce požadujeme vytvořit  s
ohledem na připravovaný rozpočet na rok 2017.
Organizace TSMS něco předložila, ale jak jsem se dozvěděl, nelíbilo se vám to. Zámek zatím nic
nepředložil.
 
Ing. arch. Dušan Jakoubek - děkuji, jsem spokojen s tím, jak to proběhlo. Teď je tam nějaký
termín, do kdy to bude.
 
Interpelace MUDr. Oldřicha Pospíšila ve věci opravy zbývající části komunikace v
ulici Pod Vinohrady:
Starosta  města  -  vyjádření  odboru  IR  -  část  komunikace  ulice  Pod  Vinohrady  nebyla
zrealizována sdružením vlastníků pozemků pod Zlatou Horou z důvodu nenapojování pozemků
sdružení na tuto komunikaci.  Za finanční prostředky města proběhla pouze povrchová úprava
komunikace a to urovnáním štěrkového povrchu komunikace, asfaltovým postřikem se vsypem
drobného štěrku.  Toto  provedení  není  trvanlivé.  Na tuto  část  komunikace  je  však  vydáno
stavební povolení, a pokud se najde investor pro realizaci, je možné tento úsek zrealizovat.
S ohledem na rovný přístup při budování komunikací si nedovedeme představit, že by tuto
investici provedlo město Slavkov u Brna.
 
Jde o to, že pozemky tvořící Smetanovu ulici, až na výjimku, která je mezi panem Filipem a
panem  Vozdeckým,  jsou  v  majetku  sdružení,  ulice  ještě  není  předána,  a  právě  tady  ta
inkriminovaná část je města. A město ji momentálně dělat nebude. Bude ji nějakým způsobem
udržovat. Pokud byste se pro to rozhodli, tak si dokážu představit, že dojde sdružení asi těch
30  nebo  40  stavitelů  a  budou  chtít  vrátit  peníze,  za  to,  co  tam  postavili.  A  bylo  by  to
precedentní.
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17. Diskuze

Bc. Libor Eliáš - na minulém zasedání FV jsme se zabývali prodejem bývalé provozovny TSMS,
jak už bylo předloženo na minulém zasedání ZM, jako potenciální kupec se nikdo nepřihlásil,
diskutovali  jsme  další  možnosti  postupu,  s  tím,  že  doporučujeme  zopakovat  tento  prodej
obálkovou metodou za 2-3 měsíce a ponechat alespoň dvouměsíční lhůtu na podání nabídek.
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18. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva města v 18:11.
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