
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 21. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 11.12.2017

385/21/ZM/2017 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města :

považuje za splněné body:

208/12 z 12. zasedání ZM - 12.09.2016
323/17/V ze 17. zasedání ZM - 19.06.2017
384/20 z 20. zasedání ZM - 13.11.2017

vypouští ze sledování body:

4.27 z VIII. řádného zasedání ZM - 15.09.2008
4.22. ze VII řádného zasedání ZM - 25.06.2012
338/17 ze 17. zasedání ZM - 19.06.2017

bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

386/21/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 soubor rozpočtových opatření v předloženém znění takto:
RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

94

30 31 3639 6351 363911 FO - ÚIP TSMS - zametací vůz -3 956 700

30 31 3639 5331 36398 FO - ÚNP TSMS - zeleň ul. Tyršova -350 000

71 71 6409 5901 OVV - Navýšení položky - nespecifikované rezervy 4 306 700

95

30 36 1113 FO - Navýšení pol.- DPFO vyb. srážkou 79 600

30 36 1211 FO - Navýšení pol. - DPH 749 600

20 22 1334 ŽP - Navýšení pol. - odvod za odnětí půd. fondu 67 600

40 41 1343 IR - Navýšení pol. - místní poplatek za už. veř. prostr. 14 700

30 36 1341 FO - Navýšení pol. - místní poplatek ze psů 3 600

60 63 1353 DSH - Navýšení pol. - řidičské oprávnění 61 100

60 63 1359 DSH - Ostatní odvody 34 000

20 21 1361 OSÚ - Navýšení pol. - správní poplatky 196 900

20 22 1361 ŽP - Navýšení pol. - správní poplatky 23 200

20 23 1361 OD - Navýšení pol. - správní poplatky 17800

60 61 1361 VV - Navýšení pol. - správní poplatky 5 100



60 61 1361 1922 VV - Navýšení pol. - cestovní doklady 70 700

60 61 1361 1923 VV - Navýšení pol. - občanské průkazy 5 300

60 61 1361 136191 VV - Navýšení pol. - matrika 5 600

60 63 1361 DSH - Navýšení pol. - správní poplatky 366 300

60 62 1361 VV - Navýšení pol. - správní popl. 11 300

30 36 1381 FO - Navýšení pol. - daň z hazardních her 3 582 800

30 36 1511 FO - Navýšení pol. - daň z nemovitých věcí 1 500

60 63 2219 2111 DSH - Navýšená pol. - pokuty - parkovací 17 000

40 41 6171 2119 IR - Navýšení pol. - věcná břemena 2 000

30 36 3612 2141 FO - Navýšení pol. - příjmy z úroků (část) 200

30 36 6310 2141 FO - Navýšení pol. - příjmy z úroků (část) 400

20 21 3635 2212 SÚ  - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty 2 400

60 61 3639 2212 VV - Navýšení pol. - sakční platby přijaté  - pokuty 22 600

20 22 3769 2212 ŽP - Navýšení pol. - sankční platby pokuty 300

90 90 5311 2212 MěP - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty 11 100

60 62 6171 2212 ŽÚ - Navýšení pol. - sankční platby - pokuty 5 200

60 63 2299 2212 DSH - Navýšení pol. - sankční platby 91 800

60 63 2223 2212 3156 DSH - Zařazení nové pol. - správní řízení - radar 42 500

60 63 2299 2212 31526 DSH - Navýšení pol. - sankční platby - příjmy radar 1 507 800

80 81 2460 MěÚ - Navýšení pol. - splátky půj. prostř. od obyvatel. 200

40 41 3639 3111 IR - Navýšení pol. - příjmy z prodeje pozemků 1 441 300

60 61 4121 VV - Navýšení pol. - příjmy z veřejnopr. sml. 22 000

90 90 4121 MěP - Zařazení pol. - příjmy z veřejnopr. sml. 5 200

71 71 6409 5901 OVV - Navýšení pol. - nespecifikované rezervy 8 468 700

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
předložený  soubor  rozpočtových  opatření  č.  88-93  schválený  radou  města  pod  číslem
usnesení 2301/105/RM/2017.

387/21/ZM/2017 Zápis ze zasedání finančního výboru

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 06.12.2017.

388/21/ZM/2017 Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2018

I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2018 v předloženém znění a návrh upravuje
takto:

Třída 5 - Běžné výdaje

ORJ 80 - Městský úřad - osobní náklady - snížit o částku 934.000 Kč



ORJ 70 - Odbor vnějších vztahů - ostatní výdaje - navýšit o částku 934.000 Kč

II. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh rozpočtu města Slavkov u Brna  na rok 2018 v podrobnosti závazných ukazatelů v
upraveném znění.

III. Zastupitelstvo města pověřuje
radu města Slavkov u Brna schvalovat změny rozpočtu na rok 2018 formou rozpočtových
opatření:

u závazného ukazatele rozpočtu - Třída 4 - Přijaté transfery a s tím související změny
výdajových  ukazatelů  podle  účelu  přijatého  transferu  nebo  specifikace  přiřazeným
účelovým znakem.

1. 

schvalovat  změny  rozpočtu  na  rok  2018  pokud  se  nemění  velikost  závazného
ukazatele.

2. 

IV. Zastupitelstvo města pověřuje
radu města Slavkov u Brna schvalovat změny rozpočtu na rok 2017 do konce roku 2017 k
zajištění plynulého hospodaření města Slavkov u Brna.

389/21/ZM/2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna 2018-2022

I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna 2018-2022 v předloženém
znění a návrh akceptuje.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna 2018-2022 v předloženém
znění.

390/21/ZM/2017 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2018 v předloženém znění.

391/21/ZM/2017 Dotační programy a individuální dotace města Slavkov u Brna pro rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
dotační  program  "Podpora  veřejně  prospěšných  činností",  dotační  program  "Podpora
činností  organizací  pracujících  s  mládeží"  a  Individuální  dotace  včetně  jejich  příloh  v
předloženém znění.

392/21/ZM/2017 Závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2016

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí



závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2016 v předloženém znění.

393/21/ZM/2017 Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2017

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
předložené průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2017.

394/21/ZM/2017 Koncepce školství 2017 - 2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Koncepci školství 2017 - 2021.

395/21/ZM/2017 Územní studie S1a,b,c, územní studie plochy výroby S3a

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
přiloženou "Územní studii veřejných prostanství Slavkov u Brna - Lokalita S1a, S1b, S1c"
zpracovanou společností DIMENSE v.o.s.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
přiloženou  "Územní  studii  plochy  výroby  S3a  -  ACHP  Slavkov  u  Brna"  zpracovanou
sdružením PAN union Vyškov.

396/21/ZM/2017 Žádost o prodej pozemku parc. č. 5020 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Holásek

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 5020 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.

397/21/ZM/2017 Žádost o prodej pozemků v areálu autobusového nádraží - spol. KRODOS SERVIS,
a.s. - doplnění

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod pozemku parc. č. 343/3 ostatní plocha o výměře 45m2 vč. budovy sociálního

zařízení, parc. č. 343/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136m2 a část pozemku parc. č.

343/2  o  výměře  156m2,  vše  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  z  vlastnictví  města  do  vlastnictví
společnosti  KRODOS  SERVIS,  a.s.,  sídlem  Skopalikova  2385,  767  17  Kroměříž,  IČ:
26950545  dle  přiložené mapy  za  kupní  cenu ve  výši  421.704,-Kč bez DPH stanovenou
znaleckým  posudkem  č.  3660-115-2017.  Náklady  související  s  převodem  nemovitostí
(geometrický plán, znalecký posudek a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí kupující.
Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.

II. Zastupitelstvo města ruší
své usnesení č. 365/19/ZM/2017.

398/21/ZM/2017 Žádost o směnu pozemků - pan Červinka - doplnění

I. Zastupitelstvo města schvaluje



směnu jižní části pozemku parc. č. 4213 ve vlastnictví města o celkové výměře cca 330 m2

za severní část pozemku parc. č. 4212 ve vlastnictví pana Červinky o celkové výměře cca

305m2, oba orná půda v k.ú. Slavkov u Brna s finančním doplatkem ve výši 72.500,- Kč bez
DPH dle přiložené situace. Náklady spojené se směnou (správní poplatek za podání návrhu
na vklad do KN, znalecký posudek č. 3191-088-2014, znalecký posudek č. 6130 a znalecký
posudek  č.3619-999-2017  a  geometrický  plán)  uhradí  žadatel  před  podpisem  smlouvy.
Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

399/21/ZM/2017 Plánovací smlouva RD AUDO - Slovanská

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený návrh plánovací smlouvy na výstavbu veřejné infrastruktury pro bytové domy
se společností RD AUDO, spol. s r.o., IČ: 256 60 837. 

II. Zastupitelstvo města ukládá
radě  města  jednat  s  majiteli  pozemků,  dotčených  budoucí  veřejnou  infrastrukturou,  o
majetkoprávním vypořádání ve prospěch města.

400/21/ZM/2017 Obchodní centrum na ul. Křenovická - návrh dohody

I. Zastupitelstvo města schvaluje
na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 19.6.2017 pod bodem 324/17/ZM/2017
uzavření předloženého návrhu dohody (z něhož se vypouští bod 7.6.) s investorem Zahradní
centrum V aleji, s.r.o., IČ: 276 64 040 na výstavbu projektu: "Zahradní centrum - Slavkov u
Brna" za podmínek uvedených v  odborném stanovisku AOPK ze dne 10.11.2017 (přesun
dvou  stromů)  a  následném  schválení  projektové  změny  poskytovatelem  dotace  SFŽP  k
zásahu do obnovených alejí "Obnova historických alejí - Slavkov u Brna" z dotačních zdrojů,
jelikož se záměr nachází  v  Evropsky významné lokalitě  (Natura 2000).  Do dohody bude
doplněna povinnost investora uhradit případné škody, které by městu vznikly zásahem do
uvedeného dotačního projektu.

401/21/ZM/2017 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 10/2017 o nočním klidu, v předloženém znění. 

402/21/ZM/2017 Zápis č. 9 ze zasedání kontrolního výboru

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis č. 9 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 28.11.2017.

403/21/ZM/2017 Souhlas se  vznikem pracovněprávního  vztahu mezi  městem Slavkov u Brna a
neuvolněným členem zastupitelstva města Slavkov u Brna

I. Zastupitelstvo města souhlasí
se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Slavkov u Brna a neuvolněným členem



zastupitelstva města Slavkov u Brna Mgr. Petrem Kostíkem (dohoda o pracovní činnosti do
30. 4. 2018).

404/21/ZM/2017 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Slavkov u Brna v následující výši:
- neuvolněný místostarosta 33.210 Kč
- člen rady města 7.380 Kč
- předseda výboru zastupitelstva 3.690 Kč
- předseda komise rady 3.690 Kč
- člen komise rady 0 Kč
- člen výboru zastupitelstva 0 Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.845 Kč.

V případě souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva je stanovena měsíční odměna
takto:
- člen rady města a současně předseda výboru nebo komise 11.070 Kč
- člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise 3.690 Kč.

Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uvolněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
maximální navýšení měsíční odměny o 2.000 Kč u neuvolněných zastupitelů pověřených k
přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.

405/21/ZM/2017 Vodovod a kanalizace ul. Slunečná - pachtovní smlouva

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění provozu a pachtu vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici
Slunečná se společností  Vodovody a kanalizace  Vyškov,  a.  s.,  Brněnská 410/13,  682 01
Vyškov, IČ: 494 54 587 v předloženém znění.


