
Z Á P I S
z 11. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 22.8.2016

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. Ivan Charvát, 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. 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.  arch. Dušan Jakoubek, č len ZM

Nepří tomni: <dle prezenční l ist iny>

Hosté: Mgr. Bohuslav Fiala,  tajemník MěÚ
Ing. Petr  Lokaj, vedoucí odboru invest ic a rozvoje
Ing. Jana Mackrlová, vedoucí f inančního odboru
Petr Smejsík, vel itel  MP

Předsedaj íc í: Michal Boudný, starosta

Ověřovate lé: Ing.  Ivan Charvát, č len ZM
Dagmar Živníčková, č lenka ZM

 Návrhová komise:      Mgr. Věra Křivánková, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Vladislava Kulhánková

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 11. zasedání zastupitelstva města

Pan starosta Michal Boudný přivítal všechny přítomné na jedenáctém zasedání zastupitelstva
města, konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.  Navrhl  schválit  ověřovatele  zápisu  Dagmar  Živníčkovou  a   Ing.  Ivana



Charváta (schváleno 13 hlasů pro) a členy návrhové komise Mgr.Věru Křivánkovou, Ing. Marii
Jedličkovou  a  Mgr.  Vladislavu  Kulhánkovou  (schváleno  13  hlasů  pro).  V  rámci  schválení
programu  navrhl  tento  rozšířit  o  body:  Rozpočtová  opatření,  Rekonstrukce  atletického
stadionu  -  smlouva  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  JMK,  Rozpočtové  opatření  č.  69  -
Napoleonská expozice a Informace - Napoleonská expozice.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

2. 195/11/ZM/2016 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

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

RO Popis
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

61

Navýšení položky  - MZe - účelová neinvestiční dotace lesní
hospodář/1.čtvrt. 2016

19 400

Navýšení položky  - MZe - účelové neinvestiční dotace  lesní
hospodář/1.čtvrt. 2016

19 400

62
Navýšení položky - Dotace SPOD 2016 1 250 000

Navýšení položky - Dotace SPOD 2016 1 250 000

63

Zařazení  nové  položky  -  Neinvestiční  dotace  JMK  -
Vzpomínkové akce 2016

600 000

Zařazení  nové  položky  -  Neinvestiční  dotace  JMK  -
Vzpomínkové akce 2016

600 000

64 Zařazení nové položky - Neinvestiční dotace MŠMT MAP 845 700

Zařazení nové položky - Neinvestiční dotace MŠMT MAP 845 700

65
Zařazení nové položky - Ostatní přijaté vratky ZŠ Komenského
dotace MŠMT - Technické dovednosti

38 300

Zařazení  nové  položky  -  Odvedení  vratky  ZŠ  Komenského
dotace MŠMT - Technické dovednosti

38 300

66
Zařazení nové položky - Vyčištění svodnice Postranná, zpětné
klapky DDM

700 000

Snížení položky č. 128 -Rezerva -700 000

Zprávu uvedla místostarostka města.
V diskuzi k bodu vystoupili: Bc. Libor Eliáš, Ing. Hynek Charvat

Příchod: Mgr. Renáta Macharová - 17:08



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

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

3. 196/11/ZM/2016 Poskytnutí dotací na sociální služby z rozpočtu města Slavkova u Brna
na rok 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2016  s  poskytovatelem  sociálních  služeb  -  Rodinnou  pohodou,  o.s.  Vyškov  v
celkové výši 276. 000 Kč,  pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce.

centrum denních služeb Pohoda  44 000 Kč

sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi  97 000 Kč

sociálně-aktivizační služby pro seniory a zdr. postižené  40 000 Kč

odlehčovací služby  48 000 Kč

raná péče  47 000 Kč

Zprávu uvedla místostarostka města.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Mgr. Šárka Morongová
Typ dokumentu: Usnesení

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

4. 197/11/ZM/2016 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

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

RO Název
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

67

Navýšení  položky  č.  116  -  Kamerový
systém MěP

210 000

Snížení položky č. 128 - Rezerva -210 000

68

Navýšení  položky  č.  66  -  Dopravní
obslužnost

27 000

Snížení položky č. 128 - Rezerva -27 000

Zprávu uvedla místostarostka města.



V diskuzi k bodu vystoupili: Bc. Libor Eliáš, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Vladislava Kulhánková

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

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

5. 198/11/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 69 - Napoleonská expozice
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 následující rozpočtové opatření:

RO Popis
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

69

Zařazení nové položky - Úhrada sankcí -
expozice

100 000

Snížení položky č. 128 - Rezerva - 100 000

Zprávu uvedl starosta města.
V diskuzi k bodu vystoupili: MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Marie Jedličková

zdržel se: Ing. Ivan Charvát

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

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

6. 199/11/ZM/2016 Informace - Napoleonská expozice
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere předloženou informaci na vědomí.

Zprávu uvedl starosta města.

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

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

7. 200/11/ZM/2016  Rekonstrukce  atletického  stadionu  -  smlouva  o  poskytnutí  dotace  z
rozpočtu Jihomoravského kraje
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  v celkové výši 6.050.000 Kč
na realizaci projektu rekonstrukce atletického stadionu v předloženém znění.



Zprávu uvedl starosta města.
V diskuzi k bodu vystoupili:  Ing. Ivan Charvát, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Bohuslav Fiala

zdržel se: MUDr. Oldřich Pospíšil

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

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

8. Diskuze

Ing.  Ivan Charvát  -  obrátilo  se  na  mě několik  občanů,  zda  se  neplánuje  nějaká  úprava
křižovatky Tyršova-Malinovského. I já jsem asi před rokem tady vznesl dotaz, zda by nebylo
možné instalovat nějaké měřiče rychlosti, auta čím dál míň dávají přednost. Ať už starým
lidem, nebo matkám s kočárky, dětem. Nebo zda tam lze udělat nějaký prvek. A doporučoval
bych - začne školní rok - jestli by ve frekventovaných hodinách tam mohla stávat městská
nebo státní policie.

Starosta města - loni ten první týden v září asistovala i státní policie na přechodech, opět ji
požádáme, s městskou policií tedy upravíme ty hlídky tak, aby tam nebyla jen ráno, ale aby
se snažila jak  v odpoledních hodinách být tam, kde jsou přechody na oběd, tak i poté v
souvislosti s odchodem žáků prvního stupně.

Ing. Ivan Charvát - třeba nějaké zvýrazněné značení, nebo nějaké zpomalení by bylo vhodné.
Nějaká cedule, informativní tabule přece jenom na někoho platí.

Starosta města - probereme to s odborem DSH.

Petr Smejsík - pokud se jedná o přednost, nedodržení by se mohlo případně pokutovat na
základě záznamů z kamer. Kamera je zaměřená přímo na poznávací značku. Ale pokud jde o
rychlost, tak bohužel.

Starosta města - my jsme uvažovali o úsekovém měření, které v co nejkratší době bude na
Čsl. červeného kříže, aby nám auta nevjížděla do obce stovkou a podobně. Uvažovali jsme o
tomto měření na Tyršově a Bučovické. Je to taková šance těm řidičům. Ale narážíme tam na
to, že z Tyršovy je plno odboček a když někdo jede od Rousínova až k ISŠ a uvědomí si
přestupek, může během měření uniknout. Je to věc, kterou se zabývá jak krajská dopravní
policie, tak i odborníci, kteří nám zpracovávají toto úsekové měření. Shodneme se všichni, že
by to tam nebylo špatné, ale zatím nevíme jak. Na příští  zasedání bych připravil  nějakou
zprávu.

Mgr. Věra Křivánková - od občanů předávám pochvaly technickým službám. Ale co se týká
napoleonských slavností, byla jsem svědkem incidentu, kdy se od pivovaru vyřítil neosedlaný
kůň, poté se objevil vrávorající jezdec. Bylo by vhodné do budoucna tyto záležitosti ošetřit ve



smlouvách s jezdci.

Starosta města - jezdci jsou nasmlouváni na konkrétní akce, mají nějakou jízdu dopoledne,
pak volno, a opět jsou zaplaceni na odpoledne, pak opět volno. Nejsou tam od 8 do 8, ale po
etapách. Je velmi smutné, že dva jezdci se vymykali těm ostatním, ti jeli na orby do Hodějic,
tito dva tam zřejmě ani nedojeli. Kůň se pak k ostatním jezdcům vrátil, ale došlo k tomu, že
zvíře se nějakým způsobem otřelo o dítě, které spadlo na zem, bylo podezření na vážný úraz,
ale nakonec to nebylo nic vážného, bylo hlavně v šoku. Tito dva účastníci vrhli na akci velice
černý stín.  Pořadatel  si  vyžádal  PČR,  ta  sepsala  zápis  a  probíhá  řízení.  Pořadatel  nechal
provést dechovou zkoušku u všech jezdců, tito dopadli  negativně. Přijmou se samozřejmě
další  opatření,  aby  do  budoucna  vystupující  nedělali  ostudu a  nemohlo  dojít  ke  zranění.
Možná je to tím,  že  v minulosti  se  něco podobného nestalo,  a  většinou to,  co se nikdy
nestane, neřešíte. Pak se to řeší zpětně.

Mgr. Vladislava Kulhánková - jak jsem četla, kamerový systém jste nezařadili do Svojsíkova
parku. Už jsem o tom mluvila s p. Smejsíkem, naše tělocvična se stává terčem sprejerů. Vždy
jsme to dělali tak, že nastoupili zaměstnanci, snažili se to vydrhnout, teď už je tam toho tolik,
že se to nedá takovým způsobem dělat. Nerada bych, aby to tak pokračovalo. Myslím si, že
Slavkov vždy patřil mezi čistá města v tomhle ohledu, pokud se někdy něco objevilo, tak se to
velmi rychle vyřešilo.

Starosta města  - těch 6 kamer není posledních. Musíme vyhodnotit jejich účinnost, do jaké
míry je to pro nás přínos a kolik času to zabere obsluze. Protože pokud se rozhodneme, že tu
bude 20 kamer, tak to asi jeden člověk neohlídá. Nebo si přibereme někoho na polovinu
úvazku, tak, aby nás to rozpočtově nějak významně nezatěžovalo. Máme tady v současnosti
tři kamery, teď jsme schválili další kamery - neotočné, tak uvidíme.
Co se týká dešťové vody, tak nás trápí čím dál víc. Nevím jak v minulosti, možná z pozice
zastupitele  jsem  to  tak  nepociťoval,  ale  počítejte,  že  nemalá  částka  v  rozpočtu  bude
věnovaná na kanalizaci. Ta teď prochází monitoringem a ne všude je v pořádku. Například
ulice Polní - některé vpusti zde nebyly nikdy napojeny. I na Zlaté Hoře jsou v havarijním
stavu. Ministerstvo ŽP bude vypisovat výzvy, budou na různé vsaky, retence, tak aby se voda
kumulovala tam, kde je potřeba. Rádi bychom po Slavkově rozmístili tady ty různé vsaky.
Veškerá voda, co steče, tak vytíká z 60-70% na ulici Slovákova.
Co se týká kompostárny, tak další  věc je, že rovněž teď na podzim bude vypsána výzva
jednak  na  velkoobjemové  kontejnery,  maloobjemové  kontejnery,  které  tu  teď  máme
rozesety, popelnice - o to by žádalo město z OPŽP - je tam dotace 85 %, a ve spolupráci se
svazkem ŽLaP budeme žádat o kubíkové kompostéry. Budou určeny především zahrádkářům,
tak,  aby  nepálili  listí  apod.  To  je  k  otázce  rozšíření  kompostárny,  protože  tam nám do
budoucna nestačí.

MUDr. Oldřich Pospíšil - v jak dohledné době by tady mohlo stát to obchodní centrum? Jaká
je naděje, čí je ten pozemek?

Starosta města - pozemek je v soukromých rukou firmy SPAR Servis, což je nějaká odnož



firmy SPAR se sídlem v Salcburku, a společně koupila někdy před 10 lety dalších zhruba 10
pozemků v ČR. Jak ukazují čísla, tyto prodejny nejsou výdělečné, jsou ztrátové a firma SPAR
ČR opouští. Zbavuje se veškerých zatím nefungujících nemovitostí a pozemků právě určených
k výstavbě center. Např. AHOLD, protože má velmi silnou základnu v Holandsku a Americe,
tak ten zatím pořád dokáže ČR dotovat. Situace je teď taková, že ten pozemek má nějakou
hodnotu a oni  se ho snaží  prodat jinému řetězci.  Aby někdo jiný realizoval  jejich záměr.
Právní zástupce firmy poděkoval městu, že jako jediní v ČR jsme byli schopní vyřídit stavební
povolení.  Vyšli  jsme  jim  vstříc,  vyřídili  jsme  krajské  pozemky,  naše  pozemky,  sousední
pozemky, ale ani tak to nestačí. Já v současné době nevím, co bychom pro to měli udělat.
Ještě mě kontaktovala firma BILLA a ptala se, zda má město zájem o výstavbu supermarketu,
já potvrdil, že ano, ale nevím kde. Vzali jsme si katastrální mapu a územní plán, prošli jsme si
největší ucelené plochy, ale žádnou jsme nenašli. Jestli vás něco napadá, tak prosím.

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

9. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva města v 17:48.

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

Michal Boudný
starosta

Ing. Marie Jedličková
místostarostka

Zapisovatelé:

Bc. Martina Vilímová
sekretariát tajemníka MěÚ

Ověřovatelé:



Dagmar Živníčková
členka ZM

Ing. Ivan Charvát
člen ZM


