
Z Á P I S
z 23. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 26.3.2018

od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni: Bc. Michal Boudný, starosta
Bc. Libor El iáš,  č len ZM
PaedDr. I lona Hrbáčková, členka ZM
Ing. Hynek Charvat, člen ZM
Ing. Ivan Charvát,  č len ZM
Ing. arch. Dušan Jakoubek, člen ZM
Ing. Marie Jedl ičková, místostarostka
Mgr. Petr Kost ík,  místostarosta
Mgr. Věra Kř ivánková, č lenka ZM
Mgr. Vladislava Kulhánková, členka ZM
Mgr. Miroslav Lst ibůrek, člen ZM
Mgr. Renáta Macharová, č lenka ZM
Mgr. Vladimír Soukop, č len ZM

Omluveni: MUDr. Oldř ich Pospíši l ,  č len ZM
Dagmar Ž ivníčková, členka ZM

Nepřítomni: <dle prezenční l is t iny>

Hosté: Mgr. Bohuslav Fiala, tajemník MěÚ
Ing. Petr Lokaj,  vedoucí odboru správy majetku, invest ic a rozvoje
Mgr. Veronika Lst ibůrková, právník
Ing. Jana Mackr lová, vedoucí f inančního odboru
Mgr. Šárka Morongová, vedoucí odboru sociá lních věcí

Předsedaj ící : Bc.  Michal Boudný, starosta

Ověřovate lé: Ing. arch. Dušan Jakoubek, člen ZM
Mgr. Věra Kř ivánková, č lenka ZM

Návrhová komise:      Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Marie Jedličková, Ing. Ivan Charvát

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 23. zasedání zasedání zastupitelstva města

Zasedání zahájil v 17:00 hodin pan starosta Bc. Michal Boudný, přivítal všechny přítomné a řídil
průběh  23.  zasedání  Zastupitelstva  města  Slavkov  u  Brna.  Před  schválením  programu  předal
ocenění panu Josefovi Zavadilovi za jeho desetiletou práci pro městskou policii, poté konstatoval, že
je přítomno 13 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Navrhl určit
ověřovateli zápisu Mgr. Věru Křivánkovou a Ing. arch. Dušana Jakoubka (schváleno 13 hlasů pro) a
členy návrhové komise  Mgr.  Vladimíra  Soukopa,  Ing.  Marii  Jedličkovou a  Ing.  Ivana  Charváta
(schváleno 13 hlasů pro). V rámci schválení programu navrhl starosta města vyřadit bod Vyjádření
města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u Brna s tím, že následující zprávy
programu budou projednány v upraveném pořadí a budou přečíslovány.



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

2. 443/23/ZM/2018 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

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

3. 444/23/ZM/2018 Účetní závěrka města Slavkov u Brna za účetní rok 2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
v  souladu  s  §  84  odst.  2  písm.  b)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v  platném
znění, účetní závěrku města Slavkov u Brna sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
výsledek hospodaření běžného účetního období města Slavkov u Brna za rok 2017 ve
výši 37 323 187,98 Kč v hlavní činnosti   a ve výši 6 687 953,99 Kč v hospodářské
činnosti.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
rozdělení  hospodářského výsledku  města  Slavkov u  Brna  za  rok  2017 -  převedení
částky 6 687 954 Kč do fondu BTH.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje
tvorbu a  čerpání  fondu BTH předložený  oddělením správy  majetku  pro  rok  2018 v
předloženém znění takto:

Text Částka (Kč)

Počáteční stav k 1.1.2018 9 582 461,52

Vratka DPH +295 697,77

Převod hospodářského výsledku 2017 +6 687 953,99

Převod do rozpočtu města - splátka jistin úvěrů -1 736 746,00

Převod do rozpočtu města - rekonstrukce polikliniky -3 000 000,00

Převod do rozpočtu města - projektová dokumentace Husova 63 -300 000,00

Převod do rozpočtu  města - projektová dokumentace Bučovická -400 000,00

Převod do rozpočtu města - podíl na rekonstrukci elektroinstalace -1 000 508,00

Rekonstrukce kotelny Zlatá Hora -3 537 000,00

Dokončení rekonstrukce bytového domu Fügnerova 110 -4 000 000,00

Nerozdělený zůstatek 2 591 859,28



Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu

V rozpravě vystoupil Bc. Libor Eliáš

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

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. 445/23/ZM/2018 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2018 - upravený
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

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

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek

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

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

5. 446/23/ZM/2018 Zápis ze zasedání finančního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 21.03.2018.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

V rozpravě k tomuto bodu vystoupil Bc. Libor Eliáš

Bc. Libor Eliáš seznámil přítomné se stanovisky finančního výboru k jednotlivým rozpočtovým opatřením.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

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

6.1. 447/23/ZM/2018 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13 v předloženém znění

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

Výdaje
(Kč)

13

20 22 1356 ŽP - MND - průzkum území 147 600

71 71 6409 5901
OVV - Navýšení pol. - nespecifikované
rezervy

147 600

Zprávu  uvedla  místostarostka  města,  vysvětlila  jednotlivá  rozpočtová  opatření  a  vyzvala  přítomné
zastupitele k rozpravě k tomuto bodu

V rozpravě k tomuto bodu vystoupili:  Mgr.  Vladimír  Soukop,  Ing. Ivan Charvát,  Bc.  Michal  Boudný,
Ing.arch. Dušan Jakoubek

Mgr. Vladimír Soukop navrhl samostatné hlasování o každém rozpočtovém opatření

Ing. Ivan Charvát vznesl dotaz na položky, které finanční výbor nedoporučil.

Bc. Michal Boudný vysvětlil problematiku financování nových vrat pro hasičku

Ing. arch. Dušan Jakoubek upozornil na nevyhovující technickou normu pro tento záměr.

Bc. Michal Boudný seznámil přítomné s připravovaným programem oslav 100 let republiky a s finančním
pokrytím akce

Členové zastupitelstva poté hlasovali o jednotlivých rozpočtových opatření zvlášť

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

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

6.2. 448/23/ZM/2018 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14 v předloženém znění

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

Výdaje
(Kč)

14
30 35 8115

FO  -  Změna  stavu  kr.  pr.  na  bank.
účtech

6 100 000

40 41 3639 6130 55 IR - Navýšení položky - výkupy pozemků 6 100 000

K hlasování o rozpočtovém opatření č. 14 bylo přistoupeno bez rozpravy

Proti: PaedDr. Ilona Hrbáčková, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. arch. Dušan Jakoubek



Zdržel se: Ing. Ivan Charvát

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

Hlasování
Pro: 9 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6.3. 449/23/ZM/2018 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15 v předloženém znění

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

Výdaje
(Kč)

15
30 35 8115

FO  -  Změna  stavu  kr.  pr.  na  bank.
účtech

200 000

71 71 3399 5169 OVV - Oslava 100 let republiky 200 000

K hlasování o rozpočtovém opatření č. 15 bylo přistoupeno bez rozpravy

Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek

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

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

6.4. 450/23/ZM/2018 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16 v předloženém znění

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

Výdaje
(Kč)

16

30 35 8115 FO - Změna stavu kr. pr. na bank. účtech 1 000 000

40 41 2219 6121 524
IR -  Parkovací  plocha Kaunicova -  SKR
STAV

1 000 000

K hlasování o rozpočtovém opatření č. 16 bylo přistoupeno bez rozpravy

Proti: PaedDr. Ilona Hrbáčková

Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek

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

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

6.5. 451/23/ZM/2018 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17 v předloženém znění

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

Výdaje
(Kč)

17

30 36 6171 2211 FO - Vratitelný přeplatek FÚ 117 400

71 71 6409 5901
OVV - navýšení položky - nespecifikované
rezervy

117 400

K hlasování o rozpočtovém opatření č. 17 bylo přistoupeno bez rozpravy

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

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

6.6. 452/23/ZM/2018 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18 v předloženém znění

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

Výdaje
(Kč)

18

30 36 3639 5329 405
FO  -  DSO  ŽLaP  -  spoluúčast  dotace  -
kompostéry

210 000

71 71 6409 5901
OVV - Snížení položky - nespecifikované
rezervy

-210 000

K hlasování o rozpočtovém opatření č. 18 bylo přistoupeno bez rozpravy

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

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

6.7. 453/23/ZM/2018 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19 v předloženém znění

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

Výdaje
(Kč)

19

90 90 5311 6122 MěP - Kamerový systém I. etapa 600 000

71 71 6409 5901
OVV -  Snížení  položky  -  nespecifikované
rezervy

-600 000

V rozpravě k rozpočtovému opatření opatření č.  19 vystoupili: Bc. Michal Boudný, velitelka MP Mgr.
Radmila Fialová

Bc. Michal Boudný připomněl,  že díky kamerovému systému se podařilo v loňském roce zadržet dva
pachatele trestné činnosti



Mgr. Radmila Fialová tuto informaci potvrdila

Proti: Ing. arch. Dušan Jakoubek, PaedDr. Ilona Hrbáčková, Mgr. Vladimír Soukop

Zdržel se: Ing. Ivan Charvát

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

Hlasování
Pro: 9 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6.8. 454/23/ZM/2018 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 20 v předloženém znění

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

Výdaje
(Kč)

20

40 41 5512 6122 541 IR - JSDH vrata - spoluúčast dotace 250 000

71 71 6409 5901
OVV  -  Snížení  položky  -  nespecifikované
rezervy

-250 000

K hlasování o rozpočtovém opatření č. 20 bylo přistoupeno bez rozpravy

Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek

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

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

6.9. 455/23/ZM/2018 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
předložená  rozpočtová  opatření  č.  10-12  schválená  radou  města  číslem  usnesení
2523/120/RM/2018/Veřejný.

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Zdržel se: PaedDr. Ilona Hrbáčková, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Ivan Charvát

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

Hlasování
Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato



7. 456/23/ZM/2018 Žádost - obec Velešovice - měřič rychlosti
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr realizace měření rychlosti na silnici I/50 ve směru od Holubic před křižovatkou
silnic I/50 a III/3836 u obce Velešovice.

Zprávu uvedl  starosta města, přivítal  paní starostku obce Velešovice  Ing.  Zdeňku Šprtovou a vyzval
přítomné k rozpravě k tomuto bodu

V rozpravě vystoupili: Ing. Zdeňka Šprtová, Bc. Michal Boudný, Ivan Charvát, pan Jan Hudec

Ing.  Zdeňka  Šprtová  informovala  přítomné  o  neúnosnosti  situace  na  křižovatce  a  požádala  volené
zástupce města Slavkov u Brna o podporu a pomoc s instalaci měřiče rychlosti na tomto úseku.

Bc. Michal Boudný poděkoval paní starostce za její vystoupení a reagoval na přednesené informace a
seznámil přítomné s plánovaným postupem města Slavkov u Brna v této věci.

Ing. Ivan Charvát se dotázal na stavební úpravy křižovatky a zda se v budoucnu počítá s komplexnější
úpravou.

Ing. Zdeňka Šprtová reagovala na vznesené dotazy

Bylo hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění

Proti: PaedDr. Ilona Hrbáčková, Mgr. Vladimír Soukop

Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Ivan Charvát

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Jana Kuklová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 9 Proti: 2 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

8. 457/23/ZM/2018 Poskytnutí dotací na sociální služby z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok
2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2018 s
poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Hodonín v
celkové výši 699.980 Kč, pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce.

charitní pečovatelská služba 582 106 Kč

charitní centrum denních služeb 85 114 Kč

charitní poradna 32 760 Kč

celkem 699 980 Kč

II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2018 s



poskytovatelem sociálních služeb: Rodinnou pohodou, z.s. Vyškov v celkové výši 80.298
Kč, pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce.

centrum denních služeb Pohoda 38 688 Kč

odlehčovací služby 41 610 Kč

celkem 80 298 Kč

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Šárce Morongové

1.1. zajistit uzavření předmětných smluv s poskytovateli sociálních služeb.

Termín: 30.4.2018

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě

V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Šárka Morongová

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

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

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

9. 458/23/ZM/2018 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozdělení dotace ve výši 1.775.000 kč  a povinného příspěvku z rozpočtu  města (dle
podmínek Programu) za podmínky, že bude dotace poskytnuta, a to následně:

městu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna,  ve výši 1.675.000 Kč z
Programu  a  653.779,-  Kč  z  rozpočtu  města   na  restaurování  soch  v  zámecké
zahradě - akce Zámek s podzámčím, parkem a sochařskou výzdobou; 

1. 

Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně Zichové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , ve výši
100.000 Kč z Programu a 20.000 Kč z rozpočtu města na obnovu fasády domu č.p.
104 na Koláčkově náměstí, KP r.č. 51120/7-9012.

2. 

II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření  veřejnoprávní  smlouvy o  poskytnutí  dotace  -  příspěvku v  rámci  Programu
regenerace městských památkových rezervací a  městských památkových zón s Ing.
Miroslavem Zichem a Ivanou Zichovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle podílu
odsouhlaseného v usnesení č. I, za podmínky, že dotace bude poskytnuta.

Zpráva uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0



Typ dokumentu: Usnesení Usnesení bylo: Přijato

10. 459/23/ZM/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace - GLITTER STARS
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí individuální dotace Glitter Stars, z. s., Tyršova 1108, 684 01  Slavkov u Brna,
IČ: 22759964 ve výši 210.000 Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní  smlouvu o  poskytnutí  individuální  dotace  Glitter  Stars,  z.  s.,  Tyršova
1108, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 22759964, v předloženém znění.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Glitter
Stars, z. s., Tyršova 1108, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 22759964, v předloženém
znění.

Termín: 30.3.2018

Zpráva uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Zdrželi se: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Ivan Charvát

Vzhledem ke schválení  upraveného programu zasedání  se neprojednával  následující  bod
Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u Brna.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Jana Kuklová
Typ dokumentu: Usnesení

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

11. 460/23/ZM/2018 Návrh Programu rozvoje města na rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Program rozvoje města na rok 2018 v předloženém znění.

Zprávu uvedl místostarosta města a vyzval přítomné k rozpravě

V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Bc. Michal Boudný, Mgr. Radmila Fialová, Mgr. Vladimír Soukop,
Mgr. Petr Kostík, Bc. Libor Eliáš

Ing. Ivan Charvát se dotázal na postup jednání se společností SPAR

Bc. Michal Boudný shrnul dosavadní průběh jednání ve věci výstavby obchodního centra

Ing.  Ivan  Charvát  vznesl  dotaz  na  lokalitu  pro  novou mateřskou školu  a  upozornil  na  nefunkčnost



informační tabule na ul. Tyršova.

Mgr. Petr Kostík vysvětlil, že město do dnešního dne nemá ten požadovaný pozemek, že jsou potřeba
oba zmíněné pozemky. Město plánuje vynaložit 1 mil. Kč na záměr nové školky.

Mgr. Radmila Fialová reagovala na dotaz ve věci nefunkčnosti informační tabule a vysvětlila, že napájení
baterie je solární a bude v nejbližší době zprovozněno.

Mgr.  Vladimír  Soukop  se  pozastavil  nad  řešením  křižovatky  obchovatu  a  vyjádřil  názor  k  variantě
úrovňového křížení, a požádal radu aby tuto problematiku předložila zastupitelstvu.

Mgr. Petr Kostík znovu shrnul průběh aktivit města v tomto směru za poslední tři roky.

Mgr. Věra Křivánková požádala o vyvarování se pravopisných chyb v předkládaných materiálech.

Mgr. Bohuslav Fiala přislíbil posílení kontroly v tomto směru.

PaedDr. Ilona Hrbáčková přednsela dotaz k ul. Jiráskova.

Občan Jiráskovi ul. - dotaz na aktuální variantu č. 4. Upozornil, že občany ul. Jiráskova byla podepsána
varianta č. 3

Bc. Michal Boudný odpověděl

Ing. Petr Lokaj doplnil odpověď a shrnul vysledek jednání města se správci inženýrských sítí a potvrdil
informaci, že občanům ul. Jiráskova byla vhozena do schránek varianta č. 4

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Proti: PaedDr. Ilona Hrbáčková

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

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

12. 461/23/ZM/2018 Návrh na směnu nemovitého majetku - manželé Rudolfovi
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
se směnou pozemků parc. č. parc. č. 694 a parc. č. 695, oba v k.ú. Slavkov u Brna vč.

budov o celkové výměře 1.565m2 ve vlastnictví města Slavkov u Brna za pozemek parc.

č. 964 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 727m2  a  za 1/2

podílu  z  pozemku parc.  č.  965 zahrada v  k.ú.  Slavkov u Brna  o  výměře 349m2  ve
vlastnictví pana Milana Rudolfa a paní Jany Rudolfové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ dle přiložených mapek. Vzniklý finanční rozdíl ve výši 5.000.000,-Kč uhradí město
Slavkov u Brna manželům Rudolfovým do 15 dní ode dne zápisu vlastnického práva do
katastru nemovitostí.  Náklady související s převodem (správní poplatek za návrh na
vklad, ZP č. 3681-136-2017 a ZP č. 13-4/16) uhradí město Slavkov u Brna. Daňové
povinnosti budou splněny dle platné legislativy.



Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě

V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Michal Boudný, Ing. Petr Lokaj, PaedDr. Ilona
Hrbáčková

Ing. arch. Jakoubek - vznesl dotaz k odhadu toho pozemku, dále poukázal na usnesení ve věci prodeje
bývalé budovy TSMS.

Bc. Michal Boudný - uvedl, že po přestěhování TSMS do nových prostor byl vyvěšen záměr prodeje, který
byl časově ohraničen a směně po právní stránce nic nebrání.

PaedDr. Ilona Hrbáčková - je možné do toho vstoupit se záměrem pronájmu

Bc. Michal Boudný odpověděl

Ing.arch. Dušan Jakoubek znovu upozornil, že se záměrem se ztotožňuje, ale město do budoucna čekají
technické komplikace a případně i značné finanční náklady, a to především v technickém zabezpečení
stávajícího pozemku - stavební úprava pro budoucí záměr.

Ing. Ivan Charvát se dotázal, zda existuje studie co v tomto prostoru vznikne

Bc. Michal Boudný - budeme to směřovat do občanské vybavenosti.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Proti: PaedDr. Ilona Hrbáčková, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. arch. Dušan Jakoubek

Zdržel se: Ing. Ivan Charvát

Starosta města vyhlásil od 19:02 hodin do 19:15 hodin přestávku a omluvil Mgr. Vladislavu
Kulhánkovou z dalšího průběhu zasedání. Od tohoto okamžiku přítomno 12 zastupitelů.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 9 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

13. 462/23/ZM/2018 Prodej pozemku parc. č. 2636/30 v k.ú. Slavkov u Brna - Pan Marek
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 2636/30 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 18m2 z
vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví manželů pana Miroslava Marka a paní
Ireny Markové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši

10.041,84Kč (557,88Kč/m2) stanovenou znaleckým posudkem č.  3795-034-2018 dle
přiložené mapy.



Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

14. 463/23/ZM/2018 Prodej pozemku parc. č. 2636/14 v k.ú. Slavkov u Brna - Pan Vrána
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 2636/14 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 18m2 z
vlastnictví  města do vlastnictví  manželů pana Miroslava Vrány a paní Jany Vránové,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 10.041,84Kč (557,88Kč/m2)
stanovenou znaleckým posudkem č. 3795-034-2018 dle přiložené mapy.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

15. 464/23/ZM/2018  Žádost  o  prodej části  pozemku parc.  č.  3750/81 v k.ú.  Slavkov u Brna -
manželé Jandlovi
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města materiál odkládá

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: Ing. Petr Lokaj, Ing. Hynek Charvat

Ing. Hynek Charvat navrhl bod odložit

Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

16. 465/23/ZM/2018 Návrh směny - manželé Navrátilovi
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města materiál odkládá na své následující zasedání

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu



V rozpravě vystoupili: PaedDr. Ilona Hrbáčková, Bc. Michal Boudný, pan Jan Hudec, Ing.arch. Dušan
Jakoubek, Bc. Libor Eliáš, Mgr. Petr Kostík

Mgr.  Petr  Kostík  na základě diskuse  zastupitelů s  manželi  Navrátilovými navrhl  bod odložit  na  další
zasedání

Bc. Michal Boudný doplnil, že rada bude jednat s vlastníkem o nabytí části polní cesty.

Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

17. 466/23/ZM/2018 Směna pozemků - manželé Lánští
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu části pozemků parc. č. 3506/1 (pozn. dle přiloženého GP se jedná o část "g")

vše  v  k.ú.  Slavkov u  Brna  o  výměře  50m2  ve  vlastnictví  manželů  pana  Radoslava
Lánského a paní Aleny Lánské░░░░ ░░░░  ░░░░  ░░░░ ░░░░  ░░ ,  za části  pozemků
parc. č. 3590/5, 3583/5, 3504 a parc. č. 3583/2 vše v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

50m2 (pozn. dle přiloženého GP se jedná o nově vzniklý pozemek parc. č. 3590/8 díl
"a" a "b" a o části pozemků parc. č. 3504 díl "c" a parc. č. 3583/2 díl "d") ve vlastnictví
města dle přiložené mapy a geometrického plánu, bez finančního doplatku. Náklady na
vypracování  geometrického  plánu  a  znaleckého  posudku  uhradí  město,  náklady  za
správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí směnitelé. Daňové
povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

18. 467/23/ZM/2018 Návrh směny částí pozemků v k.ú. Slavkov u Brna - paní Mgr. Rozkydalová
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu části pozemku parc. č. 2690/193 ostatní plocha o výměře 37m2 ve vlastnictví

města Slavkov u Brna za část pozemku parc. č. 2690/61 orná půda o výměře 25m2, oba
v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví paní Mgr. Elišky Rozkydalové,░░░░ ░░░░  ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  dle  přiložené  mapy  a  GP  č.  3351-77/2017.  Vzniklý
finanční rozdíl ve výši 3.924,-Kč bez DPH a náklady související se směnou (geometrický
plán a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí směnitelka.



Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

19. 468/23/ZM/2018  Žádost o prodej části pozemku parc.  č. 1157 v k.ú. Slavkov u Brna - pan
Doubek
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
zveřejnění  záměru  prodeje  části  pozemku parc.  č.  1157  trvalý  travní  porost  v  k.ú.

Slavkov u Brna o výměře cca 180m2.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Zdržel se: PaedDr. Ilona Hrbáčková

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

20. 469/23/ZM/2018 Bezúplatný převod k pozemku parc. č. 3779/3 v k.ú. Slavkov u Brna - SÚS
JMK
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod k nově vzniklému pozemku parc. č.  3779/3 ostatní plocha v k.ú.

Slavkov  u  Brna  o  výměře  144m2  dle  přiloženého  geometrického  plánu  č.
3386-50/2018, související  s výstavbou parkovacích stání u ZŠ Tyršova, z vlastnictví
Jihomoravského kraje, sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337
do  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna.  Náklady  související  s  převodem  nemovitosti
(správní poplatek za návrh na vklad, geometrický plán č. 3386-50/2018) uhradí město.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

21. 470/23/ZM/2018 Výkup pozemků v lokalitě ulice Pod Oborou
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření kupní smlouvy na převod části pozemků:

parc. č. 1459/3 ostatní plocha - silnice v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca



18m2 z vlastnictví paní Marie Stackeové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
;
parc. č. 1459/4 ostatní plocha - silnice v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca

8m2 ve spoluvlasnictví paní Marie Stackeové, b░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ a pana Martina Žemly, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ;
parc. č. 1459/7 ostatní plocha - silnice  v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca

10m2   a  parc.  č.  1459/19 ostatní  plocha - silnice v  k.ú.  Slavkov u Brna o

výměře cca 6m2 ve vlastnictví pana Stanislava Žemly a paní Marie Žemlové,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
parc. č. 1459/6 ostatní plocha - silnice v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca

8m2 a parc. č.  1459/5 ostatní plocha - silnice v k.ú. Slavkov u Brna o výměře

cca 10m2 ve vlastnictví pana Martina Žemly, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ;

dle přiložené mapy, do vlastnictví města Slavkov u Brna, za kupní cenu ve výši

300,-Kč/m2.  Náklady  související  s  převodem  nemovitosti  (správní  poplatek  za
návrh  na  vklad,  geometrický  plán)  uhradí  město.  Daňové  povinnosti  budou
splněny dle platné legislativy.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

22. 471/23/ZM/2018 Změna obecně závazné vyhlášky č. 10/2017 o nočním klidu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2018,  kterou  se  mění  obecně  závazná  vyhláška  č.
10/2017 o nočním klidu, v předloženém znění. 

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Veronika Lstibůrková
Typ dokumentu: Usnesení

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

23. 472/23/ZM/2018 Zástupci města na VH Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. a Respono, a. s.
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



Bc. 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 a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Jana Kuklová
Typ dokumentu: Usnesení

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

24. 473/23/ZM/2018 Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2017.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informace o provedených kontrolách.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

V rozpravě vystoupila Mgr. Věra Křivánková

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

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

25. 474/23/ZM/2018 Zápis č. 10 ze zasedání kontrolního výboru a plán kontrol na rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis č. 10 ze zasedání kontrolního výboru.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
plán kontrol na rok 2018

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

V rozpravě vystoupila Mgr. Věra Křivánková

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení



Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

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

26. 475/23/ZM/2018 Zpráva o provedené kontrole - Dlouhodobé pronájmy v prostorách ZS-A
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu  kontrolního  výboru  o  provedené  kontrole  v  příspěvkové  organizaci  Zámek
Slavkov - Austerlitz

II. Zastupitelstvo města ukládá radě města

1. aby  při  uzavírání  majetkových  smluv  a  dodatků  ke  stávajícím  smlouvám  bylo
postupováno dle jednotných pravidel - v souladu s doporučením, které KV předložil
ZM dne 31. 7. 2015 pod bodem 17/2
Např:  výměra  v  m2,  cena  za  m2a  rok,  celková  roční  částka  nájemného,  doba
pronájmu, způsob platby, způsob vyúčtování energií, výpovědní lhůta, úklid prostor,
další faktory, které ovlivnily cenu pronájmu

2. aby sestavila přehled prostor vhodných k pronajímání a vizi jejich využití, rovněž tak
vizi dalšího využití u prostor, v nichž končí nájemní smlouvy. (CORIDA CZ, s r.o.,
Ladislav Horvát)

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

V rozpravě vystoupila Mgr. Věra Křivánková

Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

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

27. Interpelace členů ZM

Mgr. Věra Křivánková - upozornila na špatnou dopravní situaci na křižovatce u autobusového nádraží

Bc.  Michal  Boudný -  odpověděl,  že  konzultoval  umístění  semaforů  s  Policii  ČR,  která  toto  nedovolí.
Přislíbil posílení dohledu městskou policii.

Ing.arch.Dušan Jakoubek -  kolik  finančních prostředků plánují  SÚS JMK a ŘSD vynaložit  na obnovu
objízdné trasy?

Bc. Michal Boudný - požádal pana tajemníka aby s odd. DSA připravil zprávu.

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



28. Odpovědi na interpelace

Bc. Michal Boudný odpověděl na minulé interpelace zastupitelů Ing. Ivana Charváta ve věci informační
tabule na ul. Tyršova a na dotaz Mgr. Věry Křivánkové ve věci nového vzhledu fasády historické budovy
radnice a o chystaném přetření.

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

29. Diskuse

Ing.  arch.  Dušan Jakoubek se  dotázal  zastupitelů  zda byli  informováni  o  zahájení  prací  na  obnově
náměstí a požádal aby zatupitelé byli seznámeni s projektem.

Bc. Michal Boudný - není to obnova náměstí, je to odbourání prasklých zdí, to náměstí se vysvahuje,
zahradní architekt dbá na to, aby se kořenovému systému nic nestalo. Bude tam trávník, dá se tam
kamenný obrubník a zábradlí.

Mgr. Petr Kostík - před rokem a půl bylo řečeno aby se nezapomělo na pochůzkovou část směrem od
kostela k SC Bonaparte, tento požadavek byl zapracován.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - trvám na tom, že je to stále projekt na obnovu náměstí. A v komisi nic
takového nebylo, viděl jsem varianty, které se vždy odsunuly. Napadám způsob informování občanů,
nedotkl jsem se toho, že opravujeme náměstí.

Bc. Michal Boudný - toto odstranění zdí není rekonstrukce náměstí. Odstraňujeme havarijní stav zdí aby
nedocházelo k úrazům. Padly dva keře a jedna křivá borovice. My dispozičně neměníme náměstí, naopak
vznikne chodník od kostela. Součástí projektu je i zprovoznění kašny.

PaedDr. Ilona Hrbáčková - proč jsme nebyli  informováni? Dostáváte nás u veřejnosti  do nepříjemné
situace.

Bc. Michal Boudný - mám tady několik článků z novin, informujeme o tom dnes a denně. Nové vedení
města udělalo maximum proto aby občané byli informováni o všem.

Mgr. Vladimír Soukop - byl zpracován návrh na obousměrný provoz od kostela k SC Bonaparte?

Bc. Michal Boudný - Policie ČR vydala negativní stanovisko

Ing. Ivan Charvát - my zpochybňujeme to, že jsme o tom nebyli informováni. Zbytečně se dostáváme do
takové  situace.  Dlouhodobě  se  mluvilo  o  tom,  že  se  zídkama  něco  dělat  budeme.  Stačila  krátká
informace a nikdo by nic neřekl. Do budoucna stačí poslat SMS o zahájení investičních akcí.

Bc. Michal Boudný - několikrát jsme se o tom bavili

Ing. Ivan Charvát  -  jestli  je studie  k náměstí,  tak bych chtěl  abychom na zastupitelstvu byli  s  tím
seznámeni.

Ing. Jedličková - existují pouze skicy, protože je to finančně bezpředmětné.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - v tomto směru se zanedbala informovanost.



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

30. Závěr

Starosta  města  poděkoval  přítomným,  popřál  všem  hezké  Velikonoce  a  ukončil  23.  zasedání
zastupitelstva města ve 20:30 hodin.

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

Bc. Michal Boudný
starosta

Ing. Marie Jedličková
místostarostka

Zapisovatelé:

Munir Massow
sekretariát tajemníka MěÚ

Ověřovatelé:

Mgr. Věra Křivánková
členka ZM

Ing. arch. Dušan Jakoubek
člen ZM


