
Z Á P I S
z 18. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 7.8.2017

od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Př ítomni: Bc.  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. Mar ie Jedl ičková, místostarostka
Mgr. Petr Kostík, místostarosta
Mgr. Věra Kř ivánková, č lenka ZM
Mgr. Vladis lava Kulhánková, č lenka ZM
Mgr. Miroslav Lst ibůrek, č len ZM
Mgr. Renáta Macharová,  č lenka ZM
Mgr. Vladimír Soukop,  č len ZM

Omluveni: Ing. arch. Dušan Jakoubek, č len ZM
MUDr.  Oldř ich Pospíš i l ,  č len ZM
Dagmar Živníčková, č lenka ZM

Nepřítomni: <dle prezenční l ist iny>

Hosté: Vojtěch Lst ibůrek
Mgr. Bohuslav Fia la, tajemník MěÚ
Ing. Petr  Lokaj, vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje
Ing. Jana Mackrlová, vedouc í f inančního odboru
Mgr. Veronika Pelcová, právník

Předsedajíc í: Bc.  Michal Boudný, starosta

Ověřovatelé: PaedDr.  I lona Hrbáčková, č lenka ZM
Mgr. Miroslav Lst ibůrek, č len ZM

Návrhová komise:      Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Vladislava Kulhánková, Mgr. Věra Křivánková

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 18. zasedání zasedání zastupitelstva města

Pan starosta  Bc.  Michal  Boudný  přivítal  v  17:06  hodin  všechny  přítomné na  osmnáctém
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. Vladislavu Kulhánkovou a Mgr. Věru Křivánkovou (schváleno 12
hlasů pro). V rámci schválení programu navrhl starosta města zařadit jako první bod Pověření
velitelky městské policie.

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

2. 344/18/ZM/2017 Pověření velitelky městské policie
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města pověřuje
Mgr. Radmilu Fialovou, nar. ░░░░ ░ , s účinností od 8. 8. 2017 plněním některých
úkolů při řízení obecní policie v rozsahu stanoveném přílohou této zprávy.

Zprávu uvedl starosta města.

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Radmila Fialová

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Bc. Veronika Slámová
Typ dokumentu: Usnesení

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

3. 345/18/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtová opatření č. 57 - 58 v předloženém znění takto:

RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

57

20 23 1361 OD - Navýšení položky - správní poplatky 17 100

60 61 1361 OVV - Navýšení položky - správní poplatky    36 300

60 61 1361 1922 OVV - Navýšení položky  - cestovní doklady 53 900

30 36 3113 1381 FO - Navýšení položky - daň z hazardních her 856 800

60 63 2219 2111 DSH - Navýšení položky - parkovací karty 5 000

40 41 6171 2119 OSMIR - Navýšení položky - Věcná břemena 5 000

30 36 3612 2141 FO - Navýšení položky - příjmy z úroků (část) 1 100

60 63 2223 2212 DSH - Navýšení položky - sankční platby - vážení 61 400

60 63 2299 2212 DSH - Navýšení položky - sankční platby - přestupky 110 200

20 21 3635 2212 SÚ - Navýšení položky - sankční platby - pokuty 200

60 61 3639 2212 OVV - Navýšení položky - sankční platby - pokuty 10 400

20 22 3769 2212 ŽP - Navýšení položky - sankční platby - pokuty 7 100

90 90 5311 2212 MěP - Navýšení položky - sankční platby - pokuty 25 900

60 61 6171 2212 OVV - Navýšení položky - sankční platby - pokuty 11 600

60 62 6171 2212 ŽP - Navýšení položky - sankční platby - pokuty 2 000

80 81 2460 MěÚ - Navýšení položky - splátky půj. prostř. od obyvatel 400

60 61 4121 OVV - Navýšení položky - neinvestiční přijaté transfery od obcí 15 000

70 71 6409 5901 OVV - Navýšení položky - nespecifikované rezervy 1 219 400

58
60 63 2299 2212 31526 DSH - Navýšení položky - sankční platby - příjmy radar 429 800

40 41 2219 5901 OSMIR - Navýšení položky - rezerva - příjmy z radaru 429 800

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 44 - 56 schválená a provedená radou města v souladu se
stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle usnesení zastupitelstva
města č. 227/14/ZM/2016 ze dne 12.12.2016

Zprávu uvedla místostarostka města.

V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Ing. Jana Mackrlová

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

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



4. 346/18/ZM/2017 Změna návrhu čerpání Fondu BTH
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města ruší
usnesení číslo 229/14/ZM/2016.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
čerpání  Fondu  bytového  a  tepelnéhohospodářství  v  roce  2017  v  následující
podobě:
2 500 000 Kč  zateplení DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna
7 500 000 Kč  rekonstrukce kotelny Zlatá Hora
3  000  000  Kč  dokončení  rekonstrukce  budovy  polikliniky  -  stará  část
Malinovského 288, Slavkov u Brna ( kompletní rekonstrukce střechy + zateplení
budovy)

Zprávu uvedla místostarostka města.

V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Petr Lokaj, p. Vojtěch Lstibůrek

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

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

5. 347/18/ZM/2017 Rekonstrukce atletického stadionu - dotace MŠMT
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města ruší
své usnesení bodu č. 343/17/ZM/2017 - I.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
podání žádosti města o dotaci na MŠMT z programu 133D531 na projekt výstavby
skateparku a dovybavení atletického stadionu sportovním vybavením vč. zajištění
spolufinancování dle dotačních podmínek.

Zprávu uvedl starosta města

V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Petr Lokaj, Ing. Marie Jedličková, PaedDr. Ilona Hrbáčková, Mgr.
Petr Kostík, Mgr. Vadimír Sukop, Ing. Ivan Charvát, Mgr. Vladislava Kulhánková

Zdržela se: PaedDr. Ilona Hrbáčková

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

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6. Diskuze

Mgr.  Věra Křivánková -  teď jsem si  ověřovala  u  Ing.  Lokaje  a  nahlédla  jsem do projektu na
rekonstrukci ul. Bučovická. Jestli jsem to dobře pochopila, tak by to mělo být podobně jako na ul.
Brněnské.  Narozdíl  od  ul.  Brněnské  ale  na  ul.  Bučovické   od  Bučandy  směrem k  centru  není
zaústění do kanalizace a i  to  minumum zeleně, které vsakuje dešťovou vodu je pryč. Toto je
potřeba pohlídat. Kanalizační vpustě tam nejsou.

Bc. Michal Boudný - v tom projektu nejsou vpusti?

Ing. Petr Lokaj - to je projekt pro územní řízení.



Bc.  Michal  Boudný  -  my  jsme  vyhověli  některým  majitelům  nemovitostí,  kteří  jsou  uprostřed
Bučovické a tímhle se to vyřešilo.

Mgr. Věra Křivánková - je tam řada vlastníků nemovitostí, kteří to neví. Ten kanál končí před naší
nemovitostí. Tam bude problém.

Bc. Michal Boudný - pozveme k tomu VaK ať se k tomu vyjádří.

Mgr. Věra Křivánková - teď tam bude rekonstrukce, tak aby se to pohlídalo.

Mgr. Petr Kostík - je to webu, byli vyzváni občané aby se k tomu vyjdařovali. Řekněte to známým,
ať se na to podívají a ať napíšou cokoliv si myslí. Berte to tak, že začínáme vjezdem z obchovatu
na ul. Špitálská a končíme u nemovitosti paní Rumpové. Je to časově namyšleno, že se začne v
roce 2019, teď se dělají první kontakty, aby majitelé pozemků nebo nemovitostí, kteří jsou zasaženi
tím záměrem, aby se k tomu vyjádřili. Máme tady názory občanů, že nechtějí aby se to posunulo o
1,5 m k jejich nemovitosti. konkrétně teď budu mluvit o ulici B. Němcové a Bučovickou. Tam bude
nějákej problém. Na druhou stranu dostáváme informace, ať už konečně vyřešíme výhled z ulice
Lidické do ulice Bučovické. Jsou tady informace od těch občanů, je dobře, že to posílají. Dnes jsme
řešili na radě do jaké míry vykupovat nebo nevykupovat pozemky abychom to vyřešili. Je tam
návrh, který předpokládá vykoupení určitých nemovitostí. Zas tam bude boj o peníze. Možná by
bylo dobré, že na příštím zastupitelstvu bychom udělali krátkou informaci pro zastupitele, řekli, kde
jsou ty uzlové, problémové body. ŘSD vyvovalalo první jednání ve vazbě na JMK, to se svolali
občané, dalo se to na web a teď je to v připomínkovém řízení.

Mgr. Věra Křivánková - jsou tam starší občané, kterým je potřeba to říct.

Bc. Michal Boudný - třeba na ul. Špitálská chtějí autobusovou zastávku, ale nikdo ji nechce před
svým barákem.

Mgr. Vladimír Soukop - já mám pár dotazů. Jestli by se neuvažovalo o tom, aby ten kousek u
informačního centra nebyl jednosměrný. Druhá věc - počet obyvatel na čističku je počítán 9.451,
tady zaznělo (na prezentaci návrhu územní studie S1a,b,c před zahájením zasedání zastupitelstva
města - pozn. zapisovatel) na 15 tis. Možná by stálo za to prověrit na jakou kapacitu máme čističku
postavenou. Poslední věc, to je ul. Jiráskova. Obrátili se na mne občané s dotazem ohledně nového
uspořádání na ulici Jiráskova, s tím, že se údajně dohodli s radnicí na nějáké variantě parkování a
chodníků a dozvěděli se, že varinata na kterou se s radnicí dohodli padla, a že má být jiná varianta.

Bc. Michal Boudný - ta dohoda padla z toho důvodu, že pokud bychom k tomu přistoupili, tak by
tam nebyla žádná zeleň. Síťaři nás tam nepustí.

Ing. Petr Lokaj - Původně byly vypracovány tři varianty, dalo se jim to na vědomí, ať nám dají
zpětnou vazbu. Bylo to v radě, projednali  jsme to se síťařema. My jsme museli ustoupit s tím
chodníkem a zůstává ten chodník půl metru od fasády. Takže je odsouhlasena ta varianta č. 4,
která je schválena a tu jsme rozeslali, ty předchozí byly jenom vypracovány a zaslány.

Mgr. Vladimír Soukop - oni měli za to, že se domluvili na nějáké variantě a teď je to jinak. Všechno
vzniká šumama. Možná by stálo za to zavolat si ty lidi a říct jim to. Údajně tam chodil petiční výbor.

Mgr. Petr Kostík - Kdy byla poslána poslední varianta?

Ing. Petr Lokaj - začátkem července

Mgr. Petr Kostík - zkuste je svolat, aby se jim to vysvětlilo.



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

7. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným a ukončil 18. zasedání zastupitelstva města v 17:51 hodin.

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

Bc. Michal Boudný
starosta

Ing. Marie Jedličková
místostarostka

Zapisovatelé:

Munir Massow
sekretariát tajemníka MěÚ

Ověřovatelé:

PaedDr. Ilona Hrbáčková
členka ZM

Mgr. Miroslav Lstibůrek
člen ZM


