
Z Á P I S
z 9. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 18.5.2016

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. Ivan Charvát, 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
Mgr. Vladimír Soukop, člen ZM
Dagmar Živníčková, č lenka ZM

Omluveni: Ing.  Hynek Charvat, č len ZM
MUDr. Oldř ich Pospíš i l ,  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
Petr Zvonek, ředitel TSMS

Předsedaj íc í: Michal Boudný, starosta

Ověřovate lé: Mgr. Vladis lava Kulhánková, členka ZM
Dagmar Živníčková, č lenka ZM

 Návrhová komise:     Mgr. Renáta Macharová, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Libor Eliáš

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 9. zasedání zastupitelstva města

Pan starosta Michal  Boudný přivítal  všechny přítomné na devátém zasedání zastupitelstva



města,  konstatoval,  že je přítomno 13 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné. Navrhl schválit členy návrhové komise Mgr. Renátu Macharovou, Bc. Libora
Eliáše a Ing. arch. Dušana Jakoubka (schváleno 13 hlasů pro) a ověřovatele zápisu pí Dagmar
Živníčkovou a   Mgr.  Vladislavu Kulhánkovou (schváleno 13 hlasů pro).  V rámci  schválení
programu navrhl tento rozšířit o body: Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3750/77 v k.ú.
Slavkov u Brna - manželé Urbanovi, Zápisy z kontrol kontrolního výboru a Zápisy ze schůzí
finančního výboru (schváleno 13 hlasů pro).

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

2. 171/9/ZM/2016 Návrh závěrečného účtu města Slavkov u Brna za rok 2015
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 závěrečný  účet  města  Slavkov  u  Brna   za  rok  2015  v  předloženém  znění
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
 výsledek hospodaření  města Slavkov  u  Brna v  hlavní  činnosti  za  rok  2015  z
přebytku hospodaření ve výši 20 172 823,17 Kč.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
 hospodářský výsledek  města Slavkov u Brna za rok 2015 z vedlejší činnosti ve
výši 5 254 933,16 Kč.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje
čerpání fondů v následující podobě:
čerpání fondů BTH:
1. rekonstrukce kotelna Zlatá Hora                          4 000 000,00 Kč
2. dokončení revitalizace polikliniky                        3 000 000,00 Kč
3. demolice bytového domu Husova 63                   2 500 000,00 Kč
 
čerpání fondu bydlení:
1. rekonstrukce bytového domu Fugnerova 110      500 000,00 Kč
2. zateplení DPS                                                        3 500 000,00 Kč

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

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

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



3. 172/9/ZM/2016 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 soubor rozpočtových opatření č. 13 - 34 v předloženém znění takto:
 

Číslo
RO

Název Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

13
Snížení položky - Příspěvek na výkon pěstounské péče
Snížení položky - Pěstounská péče

-88 000,00
 

-88 000,00

14

Zařazení nové položky -  ZS-A Účelová neinvestiční dotace
JMK Dny Slavkova - 600 let
Zařazení nové položky -  ZS-A Účelová neinvestiční dotace
JMK Dny Slavkova - 600 let

400 000,00
 

400 000,00

15
Zařazení  nové položky -  Převod -  Přebytek hospodaření
hlavní činnosti 2015
Navýšení položky č. 128 - Rezerva

20 172
900,00

 
20 172
900,00

16
Snížení položky č. 128 - Rezerva
Zařazení  nové  položky  -  Rekonstrukce  ul.  Smetanova  -
pozastávka

 
-215 000,00
215 000,00

17
Snížení položky č. 128 - Rezerva
Navýšení položky č. 69 - Opravy ZSA, podíl k dotaci ZAD

 
-16 200,00
16 200,00

18
Snížení položky č. 128 - Rezerva
Navýšení položky č. 106 - Rezerva

 
-156 200,00
156 200,00

19
Snížení položky č. 128 - Rezerva
Navýšení položky  - Pěstounská péče

 
-701 700,00
701 700,00

20
Snížení položky č. 128 - Rezerva
Zařazení nové položky - Vratka f. Kavyl

 
-52 300,00
52 300,00

21
Snížení položky č. 128 - Rezerva
Zařazerní nové položky - Odvod DPH - Zřízení služebnosti

 
-171 900,00
171 900,00

22
Zařazení nové položky - JSDH Dotace JMK - spoluúčast -
požární technika
Snížení položky č. 128 - Rezerva

 
 110 000,00

- 110 000,00

23
Zařazení nové položky - Dotace EU - Evropa pro občany
Zařazení nové položky - Předfinancování projektů

537 900,00
 

537 900,00

24
Zařazení nové položky - Dotace SPOD
Zařazení nové položky - Dotace SPOD

1 250 000,00
 
1 250 000,00

25
Nyvýšení položky - Příspěvek na výkon pěstounská péče
Navýšení položky - Pěstouská péče

40 000,00
 

40 000,00

26
Zařazení  nové  položky  -  Účelový  neinvestiční  příspěvek
TSMS - ošetření stromů  

200 000,00
-200 000,00



Snížení položky č. 128 - Rezerva

27
Navýšení položky - vratka f. Kavyl
Snížení položky č. 128 - Rezerva

 
6 400,00

- 6 400,00

28

Zařazení nové položky - Účelová neinvestiční dotace JMK -
Oprava kapličky Zlatá Hora
Zařazení  nové  položky  -Dotace  JMK  -  Oprava  kapličky
Zlatá Hora
Snížení položky č. 128 - Rezerva - Spoluúčast  Dotace JMK
-Oprava kapličky Zlatá Hora

20 000,00
 

44 600,00
- 24 600,00

29

Zařazení nové položky - Účelový příspěvek ZS-A Expozice
Austerlitz - malé město velkých dějin - oprava a údržba
 
Snížení položky č. 128- Rezerva
pozn.  majetek  pořizovaný  z  této  položky  nepřesáhne  v
jednotlivém  případě  hranici  pro  zařazení  pořizovaných
předmětů do kategorie drobný hmotný majetek a drobný
nehmotný  majetek  dané  obecně  závaznými  platnými
předpisy

 
280 000,00

 
- 280 000,00

30

Zařazení  nové  položky  -  Příspěvek  ÚP  -  VPP,  asistent
prevence kriminality MěP
Zařazení  nové  položky  -   ÚP  -  VPP,  asistent  prevence
kriminality MěP

336 000,00
 

336 000,00

31

Zařazení  nové položky  -  MZe  -  Dotace  -  Odborný  lesní
hospodář
Zařazení nové položky - MZe - Dotace - Úhrada nákladů
odborný lesní hospodář

19 600,00
 

19 600,00

32
Snížení položky č. 38 - Politaví členský příspěvek
Navýšení položky č. 128 - Rezerva

 
- 3 000,00

3 000,00

33
Navýšení položky č. 123 - Propagace města
Snížení položky č. 128 - Rezerva

 
100 000,00

- 100 000,00

34
Zařazení  nové položky  -  Účelový neinvestiční  příspěvek
TSMS - oprava 4 mostů
Snížení položky č. 128 - Rezerva

 
200 000,00

- 200 000,00

 

II. Zastupitelstvo města odkládá
 následující rozpočtové opatření:

Název Příjmy Výdaje

Zařazení nové položky - Úsekové měření rychlosti
Snížení položky č. 128 - Rezerva

 
1 600 000,00

-1 600 000,00

Zprávu uvedla místostarostka města.



 
V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Petr Kostík, Ing. Ivan Charvát, p. Michal
Boudný, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Bohuslav Fiala, Petr Smejsík, Ing. Petr Lokaj
 
Ing.  Marie Jedličková - dávám tedy k odsouhlasení  rozpočtová opatření  kromě RO na pořízení
radaru pro měření rychlosti, které odložíme.

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

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

4. 173/9/ZM/2016 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
poskytnutí  dotace  spolku  Poradna  pro  občanství/Občanská  a  lidská  práva,  se
sídlem Ječná 548/7, 120 00 Praha 2, pobočka: náměstí Čsl. armády 1/2a, 682 01
Vyškov, IČ 701 00691.

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. 174/9/ZM/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města stanovuje
zásady  pro  poskytování  cestovních  náhrad  členům  zastupitelstva  města  v
předloženém znění s tím, že se vypouští text čl. 2 odst. 4.

Zprávu uvedl starosta města.
 
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Marie Jedličková,
Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Ivan Charvát, Mgr. Věra Křivánková, Mgr. Martina Leitnerová, Bc. Libor
Eliáš
 
zdržel se: Mgr. Vladimír Soukop

Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Martina Leitnerová
Typ dokumentu: Usnesení

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

6. 175/9/ZM/2016 Zástupci města - VaK, RESPONO
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města deleguje

1. zástupcem města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s., IČ: 49454587, paní Ing. Marii Jedličkovou, místostarostku města Slavkova
u  Brna.  Pro  případ  nemoci  nebo  pracovního  zaneprázdnění  jmenuje
náhradníkem  pana  Bc.  Libora  Eliáše,  člena  rady  města  Slavkova  u  Brna.
Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem právním jednáním dle
programu valné hromady, stanov a.s. a platných právních předpisů.

2. zástupcem města na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., IČ: 49435612,
pana Michala Boudného, starostu města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci
nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora Eliáše,
člena  rady  města  Slavkova  u  Brna.  Delegovaný  zástupce  je  zmocněn
k  hlasování  a  ke  všem  právním  jednáním  akcionáře  dle  programu  valné
hromady, stanov a.s. a platných právních předpisů.

Zprávu uvedl starosta města.

Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Bohuslav Fiala
Typ dokumentu: Usnesení

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

7. 176/9/ZM/2016 Výkupy pozemků pod komunikacemi
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s výkupem pozemků pod chodníkem na ulici Slovákova za cenu 300,-Kč/m2  od
níže  uvedených vlastníků pozemků dle  geometrického plánu č.  3135-69/2015.
Náklady spojené s výkupem pozemků (geometrický plán a správní poplatek za
návrh na vklad) uhradí kupující.

od pana Emila Kulhánka,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  -
pozemek dle GP parc. č. 746/6 o výměře 16m2;

od paní Naděždy Slezákové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ -

pozemek dle GP parc. č. 742/7 o výměře 12m2;
od  manželů  pana  Bohuslava  Matyáše  a  paní  Věroslavy  Matyášové,  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ - pozemek dle GP parc. č. 748/7 o
výměře 17m2;
od pana Ing. Iva Slaniny, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  a  paní
Jany Slaninové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ - pozemek dle

GP parc. č. 373/3 o výměře 10m2;
od pana Ing. Marcela Koubka, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ - pozemek dle GP parc. č. 730/3 o výměře 9m2;
od paní Ludmily Teclové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a od
manželů Miroslava Jeřábka a Šárky Jeřábkové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ - pozemek dle GP parc. č. 726/3 o výměře 8m2;



od paní Aleny Kročilové, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  -

pozemek dle GP parc. č. 724/3 o výměře 8m2;
od manželů pana Oldřicha Loučanského a paní Marie Loučanské, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ - pozemek dle GP parc. č. 722/2 o výměře
8m2;
od paní Lenky Doupovcové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
pozemek dle GP parc. č. 718/2 o výměře 7m2;
od manželů pana Jana Konůpky a paní Jarmily Konůpkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ - pozemek dle GP parc. č. 716/2 o výměře 7m2;
od paní Zdeňky Růžičkové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ -

pozemek dle GP parc. č. 714/2 o výměře 7m2;
od manželů pana Karla Křížky a paní Jany Křížkové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ - pozemek dle GP parc. č. 712/2 o výměře 8m2;
od paní Jaroslavy Fialové, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░
pozemek dle GP parc. č. 740/5 o výměře 11m2;
od paní Blanky Famfrlové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ -
pozemek dle GP parc. č. 734/3 o výměře 10m2;
od paní Svatavy Gašperčíkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
- pozemek dle GP parc. č. 732/3 o výměře 9m2;
od paní  Emilie  Žáčkové,░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  -
pozemek dle GP parc. č. 756/9 o výměře 19m2;
od manželů pana Josefa Gargoše a paní Věry Gargošové, ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ - pozemek dle GP parc. č. 752/4 o výměře 18m2;
od manželů pana Luďka Vrány a paní Libuše Vránové, ░░░░  ░░░░  ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ - pozemek dle GP parc. č. 754/8 o výměře 19m2;
od manželů pana Dušana Zelinky a paní Marie Zelinkové,░░░░  ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ - pozemek dle GP parc. č. 756/8 o výměře 19m2;

Zprávu uvedl starosta města.

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

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

8. 177/9/ZM/2016 Návrh na výkup pozemku pod komunikací - ulice Pod Oborou
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření kupní smlouvy na převod části pozemku parc. č. 1459/2 silnice v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 145m2 z vlastnictví paní Marie Hrdové,░░░░ ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░  ,  dle  přiložené  mapy,  do  vlastnictví  města
Slavkov u Brna, za kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2.

Zprávu uvedl starosta města.



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

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

9. 178/9/ZM/2016 Nabídka odkupu pozemků
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje pozemků ve vlastnictví  města Slavkov u Brna dle
přiložených LV a žádosti společnosti Rostěnice a.s. v katastrálních územích obcí
Hodějice, Nížkovice a Němčany.

Zprávu uvedl starosta města.

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

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

10. 179/9/ZM/2016 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3750/77 v k.ú. Slavkov u Brna -
manželé Urbanovi
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s prodejem části pozemku parc. č. 3750/77 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o
výměře cca 50m2,  dle přiložené situace, z vlastnictví města Slavkov u Brna do
vlastnictví manželů Arnošta Urbana a Moniky Urbanové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu 1.300,- Kč/m2 bez DPH.

Zprávu uvedl starosta města.

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

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

11. 180/9/ZM/2016 Zápisy z kontrol kontrolního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem 11.04.2016 v ZŠ Tyršova a v
ZUŠ Fr. France.

Zprávu uvedla předsedkyně výboru Mgr. Věra Křivánková.
 
zdržel se: Mgr. Vladimír Soukop

Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Bc. Martina Vilímová

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0



Typ dokumentu: Usnesení Usnesení bylo: Přijato

12. 181/9/ZM/2016 Zápisy ze schůzí finančního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
bere na vědomí zprávu FV z 2. 5. 2016

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu FV z 13. 5. 2016 a ukládá radě města zajistit dopracování předložených
zpráv do podoby koncepcí finančního hospodaření do roku 2020 příspěvkových
organizací TSMS a ZS-A. Koncepce ředitelé předloží na jednání do FV nejpozději
do  31.  8.  2016.  Koncepce  požadujeme  vytvořit  s  ohledem  na  připravovaný
rozpočet pro rok 2017.

Zprávu uvedl předseda výboru Bc. Libor Eliáš.
 
zdržely se: Ing. Marie Jedličková, PaedDr. Ilona Hrbáčková
 

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

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

13. Diskuze

Ing. arch. Dušan Jakoubek -  podnět k pozemku od Rostěnice a.s. - pro nás pozemky na
jiných katastrech jsou dá se říct nepotřebné, ale kdyby to byla směna za nějaký ucelený
pozemek,  který  sousedí  nebo  je  přímo na  našem katastru,  tak  by  to  mohla  být  docela
zajímavá věc.
 
Mgr.  Petr  Kostík  -  uvažujeme o koncepci  obchvatu zejména v té  části  severovýchodní  a
chceme se dostat na katastr cizích obcí. Abychom měli nějakou sílu přemluvit sousedy, aby
na svém území povolily nějakou komunikaci, tak právě bychom jim potom chtěli nabídnout
ten pozemek, který oni mají ve svém katastru, který je ale náš. Takže to je jakýsi záměr si to
nechat, aby to bylo ve prospěch města. Náš katastr je malý, to si musíme tady přiznat. A
pokud chceme vést nějakou komunikaci, která je zamýšlena spíš na hranici, nebo i částečně
v sousedním katastru, tak abychom měli nějaké vyjednávací předpoklady.
 
Ing.  arch.  Dušan Jakoubek -  dále bych chtěl  upozornit  na problém v naší  ulici,  který je
technického charakteru, jedná se o nové osvětlení u přechodu u křižovatky na ČS. armády.
Občané budou chystat nějakou petici nebo něco podobného. Mně to tedy také svítí přímo do
ložnice. Ty dvě lampy, co jsou bokem, jsou otevřené proti těm domům. Možná že by stálo za
to vymyslet nějaké technické opatření, které by snížilo intenzitu těch dvou lamp.
 



Mgr. Petr Kostík - my jsme reagovali vlastně na petici, která tu byla kvůli tomu, že je přechod
málo osvětlený. Takže jsme to zadali, zpracovalo se to, postavilo se to, jak se to postavilo a
samozřejmě je  tady další  petice,  která říká,  že je to osvětlené moc. Takže musíme najít
nějaký zlatý střed, určitě nějaké řešení je, rada se tím už zabývala.
 
p. Michal Boudný - místo, aby p. Kořínek za mnou přišel, nebo mi zavolal, tak raději obejde
celý dům hned po dvou dnech, kdy to funguje. Ihned jsem kontaktoval pana Lokaje z odboru
IR, který to tam ve spolupráci s p. Durkem instaloval. Samozřejmě řešení je na místě, už běží.
Je to jednoduché, světlo bude mířit pouze na těleso té zebry.
 
p. Petr Zvonek - jak to bude s dalšími účelovými příspěvky, o které jsme žádali?
 
p. Michal Boudný - probereme to na pondělní poradě. Dále bych Vás rád pozval na oslavy
první  červnový  víkend  zde  na  náměstí  a  v  parku  k  výročí  600  let  od  udělení  prvního
znakového privilegia. Poté se zde v historickém sále konají dva koncerty Concentus Moraviae,
vstupenky si můžete vyzvednout u paní Kuklové. Ještě bych rád podotkl,  že dnes se měl
uskutečnit prodej bývalé provozovny TSMS, byl řádné vyvěšen, měl proběhnout obálkovou
metodou,  ale  nikdo nepřišel.  Takže se ptám,  co dál.  Pokud si  budovu necháme, co s ní
budeme dělat, údržba něco stojí, pokud ji chceme prodat, tak za jakou cenu, zda budeme
dělat  nový  znalecký  posudek,  pokud  budeme  dělat  třeba  dražbu,  tak  kdy  a  za  jakých
podmínek
 
Mgr. Vladimír Soukop - já jsem tedy pochopil, když jsme to řešili  na prosincovém ZM, že
zastupitelstvo schválilo záměr prodeje té budovy, rada doporučovala, že se to má prodat
dražbou, bavili jsme se o tom, že to půjde do finančního výboru. A ten že prodiskutuje a
navrhne  možnosti  prodeje,  že  z  něho  vzejde  nějaký  podnět.  Bylo  by  vhodné  zjistit  si
průzkumem trhu, co je kdo ochoten nám za to nabídnout. Protože když si někdo přečetl, že
za to chceme 6,3 milionu korun, tak mu možná vypadly oči a výsledek je, jaký je. Takže
opravdu bych udělal průzkum trhu a nechal to na finančním výboru, ať se s tím nezdržuje
zastupitelstvo. Vyloženě tak z vody bych to nevařil.
 
Michal  Boudný -   v  prosinci  byl  návrh zastupitele pana Charváta,  který říkal,  že to bude
obálková metoda. Tak jsme to schválili.
 
Mgr. Vladimír Soukop - tak to určitě není, díval jsem se na to.
 
Michal Boudný - cena je stanovena na základě nějakého znaleckého odhadu. Každé zboží má
svého kupce.
 
Mgr. Petr Kostík - než tady sedět a debatovat o tom, jakým způsobem se to bude prodávat,
tak se to prostě zkusilo. Teď jsme zjistili, že obálková metoda asi není k tomu vhodná. A že
cena se nejspíš zdá těm, kteří se to dozvěděli, moc vysoká. Takže finanční výbor tady má
alespoň  jeden  výstup,  od  kterého se  může  odrazit.  A  nikdo  nás  nemůže  napadnout,  že
půjdeme nějakou metodou jinou, když bude přesvědčení, že ta druhá bude lepší.  Teď je



otázka, jestli se vrátit k dražbě, nebo snížit cenu, nebo to nějak jinak nastavit. Berme to tak,
že teď jsme udělali průzkum trhu. Mně spíš vadilo to, že to tak dlouho trvá.
 
Mgr.  Vladimír  Soukop -  to nezpochybňuji.  Mně šlo o to,  že finanční  výbor třeba řekne -
nebudeme zveřejňovat tu cenu ze znaleckého posudku. Když ta obálková metoda proběhne,
tak zastupitelé dostanou nějaké číslo,  bude tam dejme tomu 4 miliony.  Řekneme dobře,
nejvyšší nabídka je 4 miliony. Znalecký posudek je 6,3 milionu. Jsme schopni odůvodnit to
snížení a chceme to prodat, nebo vyčkáme na to, zda každé zboží má svého kupce? Ale může
to trvat třeba 10 let, než se to stane.
 
p. Michal Boudný - takže bych poprosil, až se sejde finanční výbor před řádným zasedáním,
aby to byl jeden z bodů.
 
 
Mgr. Petr Kostík - samozřejmě kdokoliv přijde s nějakým dobrým nápadem, bude vítán.

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

14. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva města v 18:08.

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

Mgr. Vladislava Kulhánková
členka ZM


