
Z Á P I S
z 17. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 19.6.2017

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. arch. Dušan Jakoubek, 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
MUDr.  Oldř ich Pospíš i l ,  č len ZM
Mgr. Vladimír Soukop,  č len ZM
Dagmar Živníčková, č lenka ZM

Omluveni: <dle prezenční l ist iny>

Nepřítomni: <dle prezenční l ist iny>

Hosté: Mgr. Bohuslav Fia la, tajemník MěÚ
Bc.  J i tka Charvátová, vedoucí oddělení správy majetku
Ing. Petr  Lokaj, vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje
Ing. Jana Mackrlová, vedouc í f inančního odboru
Mgr. Eva Ouběl ická,  DiS., ředite lka Zámku Slavkov-Auster l i tz
Mgr. Veronika Pelcová, právník

Předsedajíc í: Bc.  Michal Boudný, starosta

Ověřovatelé: Ing. arch. Dušan Jakoubek, č len ZM
Mgr. Renáta Macharová,  č lenka ZM

Návrhová komise:      Ing. Ivan Charvát, Ing. Hynek Charvát, Bc. Libor Eliáš.                                              
PaedDr. Ilona Hrbáčková omluvena ze zasedání 19.06.2017.

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 17. zasedání zasedání zastupitelstva města

Pan starosta Bc. Michal Boudný přivítal dne 19.06.2017 v 17:00 hodin všechny přítomné na sedmnáctém
zasedání zastupitelstva města, konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné. Navrhl schválit ověřovatele zápisu Mgr. Renátu Macharovou a  Ing. arch. Dušana
Jakoubka (schváleno 12 hlasů pro) a členy návrhové komise Ing. Ivana Charváta, Ing. Hynka Charváta a
Bc. Libora Eliáše (příchod Mgr Věra Křivánková v 17:03 hod., která o návrhové komisi hlasovala - schváleno
13 hlasů pro). V rámci schválení programu navrhl starosta města vypustit bod Žádost o prodej pozemku
parc.č. 5173 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Machara a dále rozšířit program o body: Rozpočtové opatření č.
44 schvalované ZM, Návrh na dokončení rekonstrukce atletického stadionu, Územní studie - dotace IROP,
Zápis č. 8 ze zasedání kontrolního výboru, Zápis o provedené kontrole v příspěvkové organizaci  města
Zámek Slavkov - Austerlitz a Zápis ze zasedání finančního výboru.



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

2. 296/17/ZM/2017 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města :

považuje za splněné body:

134/6/II/1 z 6. řádného zasedání ZM - 14.12.2015
193/10 z 10. zasedání ZM - 13.06.2016
250/15 z 15. zasedání ZM - 20.02.2017
278/16 z 16. zasedání ZM - 20.03.2017

bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

 Zprávu uvedl starosta města.

V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Mgr. Petr Kostík.

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

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

3. 297/17/ZM/2017 Schválení závěrečného účtu města Slavkov u Brna za rok 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2016 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou.

II. Zastupitelstvo města ukládá
radě města zajistit vypracování vnitřní směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města.

 Zprávu uvedla místostarostka města.

V diskuzi k bodu vystoupili: Bc. Michal Boudný, Bc. Libor Eliáš, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Jana Mackrlová,
Mgr. Bohuslav Fiala, 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

4. 298/17/ZM/2017 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí roku 2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za 1. čtvrtletí roku 2017 v předloženém znění.

Zprávu uvedla místostarostka města.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová

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



Typ dokumentu: Usnesení Usnesení bylo: Přijato

5. 299/17/ZM/2017 Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2017 v předloženém znění.

Zprávu uvedla místostarostka města.

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

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

6.1. 300/17/ZM/2017 Přijetí úvěru od Komerční banky, a.s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,
IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka  1360,  ve  výši  19  000  000,00  Kč,  na  předfinancování  cyklostezky,  splatnost  úvěru
31.12.2018.

Zprávu uvedla místostarostka města.

Odchod: Ing. Hynek Charvát - 17:32 hodin
Příchod: Ing. Hynek Charvát - 17:36 hodin

Příchod: paní Dagmar Živníčková - 17:49 hodin

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Bc. Libor Eliáš, MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. arch. Dušan Jakoubek,
Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková, Ing. Petr Lokaj, mgr. Miroslav Lstibůrek, p. Jan Hudec, Ing. Ivan
Charvát, Mgr. Vladimír Soukop.

Zastupitelé hlasovali o každém bodu návrhu usnesení zvlášť.

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

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

6.2. 301/17/ZM/2017 Přijetí úvěru od Komerční banky, a.s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí  revolvingového úvěru  na  dotační  projekty  obnova zámecké  zdi  a  zpřístupnění  valů
zámku od Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO:
45317054,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném  městským  soudem v  Praze,  oddíl  B,
vložka 1360, do limitu 40 000 000,00 Kč, splatnost úvěru do 30.4.2021.

Zprávu uvedla místostarostka města.

Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Ivan Charvát, MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Vladimír Soukop, paní
Dagmar Živníčková.

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

Hlasování
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato



7.1. 302/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 28 v předloženém znění

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

28
80 81 6171 2329 MěÚ - Navýšení položky - Vrácení složené jistoty soudního sporu 10 000

80 81 6171 5166 MěÚ - Navýšení položky - Poradenské a právní služby 10 000

Zprávu uvedla místostarostka města.

Ing. Marie Jedličková navrhla vypustit hlasování o rozpočtovém opatření uvedeným pod bodem 32. Následující
rozpočtová opatření byla přečíslována.

Zastupitelé hlasovali o každém navrženém rozpočtovém opatření zvlášť.

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

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

7.2. 303/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 29 v předloženém znění

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

Výdaje
(Kč)

29

20 22 1356 ŽP - Nová položka - Poplatek MND a.s. 224 000

30 36 1122 FO - Navýšení položky - DPPO obce 759 000

20 22 1334
ŽP  -  Navýšení  položky  -  odvody  za  odnětí
půdy ZPF

69 400

20 23 1361 ŽP - Navýšení položky - správní poplatky 8 800

50 50 1361
OSV  -  Zařazení  nové  položky  -  správní
poplatky

100

80 81 2460
FO -  Navýšení  položky  -  Splátky  půjčených
prostředků ob.

300

60 63 2223 2212
OSČ  -  DSH  -  Navýšení  položky  -  Sankční
platby - pokuty

35 100

60 63 2299 2212
OSČ  -  DSH  -  Navýšení  položky  -  Sankční
platby - pokuty

99 000

60 63 2219 2111
OSČ  -  DSH  -  Navýšení  položky  -  Sankční
platby - pokuty

3 000

30 36 3612 2141 FO - Navýšení položky - BTH - úroky 800

20 21 3635 2212
OSÚ, ŽP - SÚ - Navýšení položky - Sankční
platby - pokuty

5 600

60 61 3639 2212
OSČ - VV - Navýšení položky - Sankční platby
- pokuty

14 300

60 62 6171 2212
OSČ - ŽÚ - Navýšení položky - Sankční platby
- pokuty

55 200

90 90 5311 2212
MěP -  Navýšení  položky  -  Sankční  platby  -
pokuty

21 200

40 41 6171 2119
OSMI  -  IR  -  Navýšení  položky  -  Věcná
břemena

87 900



40 41 3639 3111
OSMI  -  IR  -  Navýšení  položky  -  Prodej
pozemků

28 500

71 71 6409 5901
OVV  -  Navýšení  položky  -  Nespecifikované
rezervy

1 412 200

Zprávu uvedla místostarostka města.

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

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

7.3. 304/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 30 v předloženém znění

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

30

71 71 6409 5901 OVV - Snížení položky - Nespecifikované rezervy -1 000 000

40 41 6171 5169 520 OSMI - Navýšení položky - Vypracování žádostí o dotaci včetně zajištění podkladů 1 000 000

Zprávu uvedla místostarostka města.

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Petr Lokaj.

Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek.

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

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

7.4. 305/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 31 v předloženém znění

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

31

60 63 2299 2212 31526 OSČ - DSH - Navýšení položky - Sankční platby - příjmy radar 1 023 000

80 81 6171 5011 MěÚ - Navýšení položky - Osobní náklady - radar 14 300

80 81 6171 5139 MěÚ - Navýšení položky - Kancelářský materiál - radar 23 000

80 81 6171 5161 MěÚ - Navýšení položky - Poštovní služby - radar 9 000

80 81 6171 5137 51371 MěÚ - Navýšení položky - DDHM ICT - radar 45 600

80 81 6171 5137 51372 MěÚ - Navýšení položky - DDHM - ostatní - radar 30 000

80 81 6171 5167 51671 MěÚ - Navýšení položky - Služby - školení - radar 14 000

90 90 5311 5011 MěP - Navýšení položky - Osobní náklady - radar 23 100

40 41 2219 5901 OSMI - IR - Zařazení nové položky - Rezerva - příjmy z radaru 864 000



Zprávu uvedla místostarostka města.

Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek.

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

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

7.5. 306/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 32 v předloženém znění

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

32 40 41 3322 6121 546 OSMI - IR - Zařazení nové položky - Dotace - spoluúčast - Zámecká zeď, zámecké valy 1 500 000

30 35 8115 FO - změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech -1 500 000

Zprávu uvedla místostarostka města.

Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek, paní Dagmar Živníčková.

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

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7.6. 307/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 33 v předloženém znění

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

33
40 41 3113 6121 14053 OSMI - IR - Navýšení položky - Přístavby ZŠ Tyršova 1 500 000

30 35 8115 FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech -1 500 000

Zprávu uvedla místostarostka města.

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Ing. Marie Jedličková, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Petr Lokaj.

Proti: Ing. arch. Dušan Jakoubek.

Zdržel se: Ing. Ivan Charvát, Mgr. Vladimír Soukop, paní Dagmar Živníčková.

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

Hlasování
Pro: 10 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7.7. 308/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 34 v předloženém znění

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

34
30 35 8115 FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech -250 000

20 21 6171 5169 1901 SÚ - Navýšení položky - Podíl k dotaci MPZ 250 000



Zprávu uvedla místostarostka města.

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

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

7.8. 309/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 35 v předloženém znění

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

35
40 41 2219 5171 523 OSMI - IR - Zařazení nové položky - Obnova cihelných zídek na náměstí a chodník 1 000 000

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

Zprávu uvedla místostarostka města.

V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Marie Jedličková, Ing. Petr Lokaj.

Proti: Ing. arch. Dušan Jakoubek

Zdržel se: paní Dagmar Živníčková, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Ivan Charvát.

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

Hlasování
Pro: 10 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7.9. 310/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 36 v předloženém znění

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

36
80 81 6171 5171 51711 MěÚ - Navýšení položky - Opravy - majetek - toaleta budovy č.p. 64 150 000

30 35 8115 FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech -150 000

Zprávu uvedla místostarostka města.

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

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

7.10. 311/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 37 v předloženém znění
RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

37 80 81 6171 5171 51711 MěÚ -Navýšení položky - Opravy - majetek -zasedací místnost 250 000

30 35 8115 FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účetech -250 000

Zprávu uvedla místostarostka města.



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

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

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7.11. 312/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 38 v předloženém znění

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

38 30 31 3639 5331 36397 FO - ÚP TSMS - Zeleň autobusové nádraží 50 000

30 35 8115 FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech -50 000

Zprávu uvedla místostarostka města.

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop.

Zdržel se: Mgr. Vladislava Kulhánková.

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

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

7.12. 313/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 39 v předloženém znění
RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

39 30 31 3639 5331 36398 FO - ÚP TSMS - Zeleň ul. Tyršova 350 000

40 35 8115 FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech -350 000

Zprávu uvedla místostarostka města.

V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek.

Zdržel se: paní Dagmar Živníčková.

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

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

7.13. 314/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 40 v předloženém znění

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

40
40 41 3612 6121 547 OSMI - IR - Zařazení nové položky - Venkovní pergola DPS 250 000

30 35 8115 FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech -250 000

Zprávu uvedla místostarostka města.



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

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

7.14. 315/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 41 v předloženém znění

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

41
40 41 6171 5171 548 OSMI - IR - Zařazení nové položky - REkonstrukce elektroinstalace čp. 65 3 000 000

30 35 8115 FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech -3 000 000

Zprávu uvedla místostarostka města.

V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Petr Lokaj.

Zdržel se: Ing. Ivan Charvát.

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

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

7.15. 316/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 42 v předloženém znění

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

42 40 41 6171 5169 521 OSMI - IR - Navýšení položky - Projektová dokumentace (ostatní nespecifikované) 300 000

30 35 8115 FO - Změna stavu krátkod. pr. na bank. účtech -300 000

Zprávu uvedla místostarostka města.

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

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

7.16. 317/17/ZM/2017 Soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č.  1, 4-7, 21-22, 23, 24-26, 27 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.

Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek.

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

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

8. 318/17/ZM/2017 Žádost o individuální dotaci - kniha Slavkov u Brna v době světových válek
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí individuální dotace BM typo, s. r. o., Brněnská 642, 684 01  Slavkov u Brna, IČ:
048622929 ve výši 160.000 Kč na výrobu knihy Slavkov u  Brna v době světových válek.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  individuální  dotace  se  společností  BM  typo,
s.r.o., Brněnská 642, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 048622929, v předloženém znění.

Zprávu uvedl starosta města

Odchod: MUDr. Oldřich Pospíšil - 18:29 hodin
Příchod: MUDr. Oldřich Pospíšil - 18:30 hodin

V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Ivan Charvát.

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

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

9. 319/17/ZM/2017 Žádosti o poskytnutí dotace z programu "Podpora činností organizací pracujících s
mládeží"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z programu "Podpora činností organizací pracujících s mládeží" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s níže uvedenými žadateli v předloženém znění.

Název žadatele Sídlo IČ Příspěvek

Atletika Slavkov u Brna Komenského nám. 1453, Slavkov u Brna 3966615 85.000

SK FBC Slavkov z. s. sídl. Nádražní 1182, Slavkov u Brna 22757805 65.000

SK Slavkov u Brna Čs. armády 943, Slavkov u Brna 42660467 65.000

Zprávu uvedl starosta města

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík.

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

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

10. 320/17/ZM/2017 Žádosti o poskytnutí dotace z programu "Podpora veřejně prospěšných činností"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí  dotace  z  programu  "Podpora  veřejně  prospěšných  činností"  a  uzavření
veřejnoprávní smlouvy s níže uvedenými žadateli v předloženém znění.

Název žadatele Sídlo
IČ/datum

nar.
Požad.
částka

SK FBC Slavkov u Brna z. s.
sídl.  Nádražní  1182,  Slavkov  u
Brna

22757805 100.000

SK Slavkov u Brna Čs. armády 943, Slavkov u Brna 42660467 98.000

Adam  Blahák  -  Svatourbanské
hody

Tyršova 1289, Slavkov u Brna 10.11.1995 60.000



II. Zastupitelstvo města schvaluje
převést  na  položku  "Individuální  dotace"  nevyčerpané  finanční  prostředky  z  dotačního
programu "Podpora veřejně prospěšných činností".

Zprávu uvedl starosta města

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Mgr. Vladimír Soukop.

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

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

11. 321/17/ZM/2017 Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2017 v předloženém znění.

Zprávu uvedl místostarosta města

V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Ing. Petr Lokaj, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Hynek Charvát.

Zdržel se: paní Dagmar Živníčková

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

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

12. 322/17/ZM/2017 Dotace IROP
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informaci  o stavu projektů dotovaných z evropských fondů prostřednictvím Integrovaného
regionálního operačního programu v oblasti výstavby.

Zprávu uvedl starosta města

Zdržel se: paní Dagmar Živníčková.

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

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

13. 323/17/ZM/2017 Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města materiál odkládá

II. Zastupitelstvo města pověřuje
radu města zpracováním koncepce školství pro spádovou oblast Slavkov u Brna.

III. Zastupitelstvo města pověřuje
radu města jednáním o odkupu pozemku ve variantě C.

IV. Zastupitelstvo města ukládá
radě města prověřit možnosti dopravního řešení přístupu a souvisejících nákladů k varinatám
A, C.

Zprávu uvedl starosta města



Odchod: MUDr. Oldřich Pospíšil - 18:49 hodin
Příchod: MUDr. Oldřich Pospíšil - 18:52 hodin

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Renáta Macharová, Ing. arch. Dušan
Jakoubek, pan Jan Hudec,

Bc. Michal Boudný - rada města se tímto tématem několikrát zabývala. Nová legislativa nás nutí k tomu abychom
rozšířili kapacitu mateřských škol. Prozatím jsou tady tři lokality, které vychází z vlastnické a majetkové mapy
města. Ve stručnosti začnu od lokality C, což je lokalita, která je uprostřed sídliště Zlatá Hora, kde dříve býval
cirkus. Dnes tam nezřízeně parkují auta. Druhá varianta A vedle garáži vedle kotelny, další je varianta B je na ul.
Slovanská. Každá ta lokalita má své plusy a mínusy. Dnes si řekneme, kde se bude stavět.

Mgr. Petr Kostík - asi by bylo vhodné jaký je reálný stav potřebnosti. Situace je taková, že 25 dětí nebylo přijato
z kapacitných důvodů. My jsme přijaly děti, kde nám to ukládá zákon a ještě bylo navíc 25 dětí, které jsme
nemohly vzít. Mám informace, že ve Vážanech jsou tři děti ze Slavkova. Realita je taková, že budova školky
na Koláčkově náměstí měla dříve možnost umístit 53 žáků v současné 42 žáků, s tím, že jedna třída má obvyklý
počet 30 a ta dislektická, která má snížený počet, a k tomu přibývá zákonná povinnost obcí, zajistit  za rok
kapacity pro další mladší ročníky, a je záměr, že od roku 2020 bychom měli vzít do školek děti starší dvou let, to
znamená, že požadavky na naše školkové zařízení se budou navyšovat. Jsme rádi, že tady vznikají soukromé
školky, které pomáhají řešit tento problém. Podle toho našeho průzkumu, tak se dá říct že obsazenost těchto
zřízení po dobu deseti let ručitě nepoklesne. Pro letošní rok otevíráme čtyři první třídy a to z toho důvodu, že do
třech se nám to nevlezlo. Bude to nápor i pro základní školy. Budeme muset hodně přemýšlet, jak to vyřešit
aspoň přechodně do září příštího roku.

Mgr. Vladimír Soukop -  našim šibeničním problémem je zájem z okolních obcí. Je tady další přetlak. Zcela vážně
bychom  se  měli  pobavit  o  koncepci  školství  celého  regionu.  Zřizovatelům  je  zákonem  nařízeno  zajistit
vzdělávání  pro  své  občany  na  území  své  obce,  ale  obecně  má  každý  občan  právo  si  vybrat  školu  jakou
chce. Ještě nám do toho vstoupí jeden problém, zaslechl jsem návrh, že povinností zřizovatele bude zajistit pro
všechny děti družinu na prvním stupni. Začínáme mít přetlak ze strany dětí co chodí do čtvrtých tříd. Teoreticky
bychom měli držet místa pro 450 dětí v družině. Je třeba se vážně pobavit o koncepci školství v rámci regionu.

Mgr. Petr Kostík - děkuji za doplnění. Dneska bychom si měli říct kam chceme umístit školku. Je to i otázka
vůbec na celý vzdělávací systém ve Slavkově a ve spádové oblasti.

Mgr. Vladimír Soukop - tady se uvažuje v rámci toho dotačního programu na rozšíření kapacity. Znamená to, že
by se stavěla školka na to co potřebuejeme navíc?

Mgr. Petr Kostík - v rámci IROPu jsou prostředky vyčerpáné v rámci ITI ještě otevřeli možnost pro základní
školy do konce října a jak to bude dál se bude rozhodovat po volbách. Teď ta vláda rozjela určitý systém dotací,
které teď nebudou až na výjimky vyhlašovat. Dneska je to tak, že musíme mít stavební povolení, což asi do října
mít nebudem. Hlavně a to je hlubší záležitost, že bychom si měli říct, jak velkou tu školku postavit. Dneska
kdybychom měli stavět, tak potřebujeme zrušit školku na Koláčkovo náměstí, tj. 40 -50 dětí. Potom bychom měli
respektovat, že příští rok budeme muset vzít ty děti, které jsme letost nevzaly a v dalších letech brát dětí už od
dvou let.

Mgr. Vladimír Soukop - my je nemusíme vzít, my je musíme vzít, když rodiče projeví zájem, to znamená, že my
ty místa musíme držet.

Mgr.  Petr  Kostík  -  ta  cirkevní  školka  bere 50% populace  města,  tam se  to  pohybuje kolem 45 dětí.  Paní
Živníčková má 12 dětí a teď jsm zaslechl, že se otevře další takové zařízení.

Mgr. Renáta Macharová - my bychom měli počítat s tím, že se nám ty děti dostanou do základních škol a že
právě budeme potřebovat ty prostory na naší škole.

Mgr. Petr Kostík - je potřeba uvážit i prostor, který musí být kolem budovy, který by měl odpovídat počtu dětí a z
toho by nám to mělo vyjít.



Ing. arch. Dušan Jakoubek - Doporučoval bych lokalitu C a dořešit tam komunikační vazby. Viděl bych to ve dvou
investičních rovinách. Získat dotaci a dopracovat školku a ještě to,  co nás tam trápí, tj. systém parkování atd.
Tam vzniká ucelený areál, který tímto ještě rozšíříme. Máme něco, kde můžeme v jednom areálu pracovat, a
když to uděláme rozumně, takže by mohl vzniknout ucelenější záměr.

Mgr. Petr Kostík - tam je potřeba vyřešit ten vedlejší pozemek, který patří státu. V případě, že ho získáme, tak
získáme vše co říkáš.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - stále se vyplatí od státu koupit ten pozemek. Vidím tu výhodu, že vyřešíme zásadní
problém té lokality.

Bc. Michal Boudný - Chci říct, že lokality máme tři. U lokality C je otázka, kdy nám pozemek stát prodá a za kolik
nám to prodá.

p. Jan Hudec - touto problematikou jsme se zabývali v komisi v letech 2015 a 2016.

Starosta  města  vyhlásil  přestávku  od  19:13  hodin  do  19:32  hodin  aby  návrhová  komise  připravila  návrh
usnesení.

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

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

14. 324/17/ZM/2017 Obchodní centrum na ul. Křenovická
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města pověřuje
radu města jednáním s investorem stavby "Zahradní centrum - Slavkov u Brna", společností
Zahradní  centrum  "V  aleji",  s.r.o.,  IČ:  276  64  040  ke  zpracování  dohody  o  výstavbě
obchodního centra za podmínky výstavby chodníku navazujícícho na stávající přechod I/50
investorem k termínu kolaudace obchodního centra, poskytnutí finančního daru minimálně 3
mil. Kč investorem k termínu kolaudace na rozvoj infrastruktury města dle vlastního uvážení
města a dále dle podmínek č. 2-7 uvedených v důvodové zprávě.

Zprávu uvedl starosta města

V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Michal Boudný, Mgr. Vladislava Kulhánková, Ing.
Ivan Charvát, Bc. Libor Eliáš, Ing. Hynek Charvát, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Renáta
Macharová, Mgr. Věra Křivánková, paní Dagmar Živníčková.

Starosta  města  vyhlásil  přestávku  od  20:27  hodin  do  20:58  hodin  aby  návrhová  komise  připravila  návrh
usnesení.

Zdržel se: Bc. Michal Boudný

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

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

15. 325/17/ZM/2017 SC Bonaparte - studie využití
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
dokončení studie budoucího využití budovy SC Bonaparte č.p. 126 na Palackého náměstí ve
variantě 4B.



II. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města jednat s vlastníkem sousedního pozemku parc.č. 964 o možnosti odkupu do
majetku města.

Zprávu uvedl starosta města

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Ivan Charvát, In. Petr Lokaj, pan
Jan Hudec.

Zdržel se: paní Dagmar Živníčková

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

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

16. 326/17/ZM/2017 Směna pozemků - PEGAS GONDA s.r.o.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s  uzavřením  kupní  smlouvy  se  společností  PEGAS  GONDA,  s.r.o.,  sídlem  Československé
armády  322,  684  01  Slavkov  u  Brna,  IČ:  48907341,  jejíž  předmětem  bude  prodej  části

pozemku parc. č. 4990 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 532m2  dle přiložené
mapy za  kupní  cenu ve  výši  600,-Kč/m2   (bez  DPH)  stanovenou  znaleckým posudkem č.
3313-058-2015 . Náklady související s převodem, tj.  správní poplatek za návrh na vklad a
vypracování geometrického plánu, uhradí společnost PEGAS-GONDA, s.r.o.

Zprávu uvedl starosta města

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop

Proti: Mgr. Vladimír Soukop

Zdržel se: paní Dagmar Živníčková

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

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

17. 327/17/ZM/2017 Návrh na výkup pozemku parc. č. 23/2 v k.ú. Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s úplatným převodem pozemku parc. č. 23/2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 25
m2  z  vlastnictví  paní  Františky  Dostálové,  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  do
vlastnictví  města  Slavkov u  Brna dle  přiložené  ortofotomapy  za  kupní  cenu ve  výši  300,-
Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitosti (př. správní poplatek na návrh na vklad do
katastru nemovitostí) uhradí město.

Zprávu uvedl starosta města

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

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

18. 328/17/ZM/2017 Žádost o prodej částí pozemků parc. č. 3122/25 a 1084 v k.ú. Slavkov u Brna - YLS
GROUP, s.r.o.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí



se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků parc. č. 3122/25 a parc. č. 1084, oba ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 66m2.

Zprávu uvedl starosta města

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop

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

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

19. 329/17/ZM/2017  Žádost o prodej části  pozemku parc.č. 2847/1 v k.ú.  Slavkov u Brna -  manželé
Esslerovi
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 2847/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 40m2.

Zprávu uvedl starosta města

Odchod: Ing. arch. Dušan Jakoubek - 21:20 hodin

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

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

20. 330/17/ZM/2017 Prodej části pozemku parc. č. 70 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé Žigraiovi
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 30m2.

Zprávu uvedl starosta města

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

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

21. 331/17/ZM/2017  Žádost  o  prodej  části  pozemku parc.  č.  1236 v  k.ú.  Slavkov  u  Brna -  manželé
Červinkovi
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 1236 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u

Brna o výměře cca 84m2.

Zprávu uvedl starosta města

Příchod: Ing. arch. Dušan Jakoubek - 21:22 hodin.

V diskuzi bod vystoupili: pan Červinka, Mgr. Petr Kostík, Ing. arch. Dušan Jakoubek

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

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



22. 332/17/ZM/2017 Koláčkovo náměstí - projednání studie
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh obnovy veřejného prostranství Koláčkovo náměstí dle předložené studie z 14.2.2017,
která je přílohou této zprávy označena "KE SCHVÁLENÍ".

Zprávu uvedl starosta města

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

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

23. 333/17/ZM/2017 Nároky na opravy nemovitostí ve správě příspěvkových organizací
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o požadavcích příspěvkových organizacích města na opravu majetku, který mají ve
správě.

Zprávu uvedl starosta města

V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Marie Jedličková

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

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

24. 334/17/ZM/2017 Dodatek č. 1 ke 4. Komunitnímu plánu sociálních služeb
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Dodatek č. 1 ke 4.Komunitnímu plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2015 - 2018.

Zprávu uvedla místostarostka města

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ivana Mifková, DiS.
Typ dokumentu: Usnesení

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

25. 335/17/ZM/2017 Plnění 4. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2015 - 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění 4. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2015
- 2018.

Zprávu uvedla místostarostka města

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ivana Mifková, DiS.
Typ dokumentu: Usnesení

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

26. 336/17/ZM/2017 Žádost společnosti CORIDA CZ, s.r.o. o udělení výjimky z doby nočního klidu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předloženou obecně závaznou vyhlášku města, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 4/2016 o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 a č. 5/2017.



Zprávu uvedl starosta města

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

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

27. 337/17/ZM/2017 Rozpočtové opatření č. 43 schvalované ZM
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 43 v předloženém znění:
RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy Výdaje

43
30 31 3639 5331 363910 FO - TSMS - Havárie - oprava technologie na koupališti 115 000

30 35 8115 FO - TSMS - Havárie - oprava technologie na koupališti -115 000

Zprávu uvedla místostarostka města

V diskuzi k bodu vystoupili: Bc. Michal Boudný

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

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

28. 338/17/ZM/2017 Návrh na dokončení rekonstrukce atletického stadionu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města ruší
své usnesení č. 227/14/ZM/2016/V, a schvaluje realizaci a financování (z položky č. ORJ 40)
2.  etapy  rekonstrukce  stadionu  ve  sníženém  rozsahu  prací  na  technologicky  nezbytné
minimum do výše spolupodílu města k případné investiční dotaci z MŠMT.

II. Zastupitelstvo města ukládá
radě města hledat dotační možnosti financování II. etapy rekonstrukce stadionu.

Zprávu uvedl starosta města

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Bc. Michal Boudný, Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek,
Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Marie Jedličková, pan Přemysl Jeřábek,

Mgr. Petr Kostík - Vážení, musím předložit tuto zprávu, i když je mi to velmi nemilé. Všechny kroky jsme proto
udělali. Byli jsme zařazeni, že dostaneme 12 mil. Kč. Bohužel se tak nestalo z důvodu všem známým. Napřed
bylo řečeno, že všechno zůstane v platnosti, vymění se hodnotící komise a to, co tam je se znovu přehodnotí. Po
dalších 14 dnech ministryně rozhodla, že se všechno zruší a že bude vyhlášený nový projekt v průběhu tohoto
měsíce. Jsou známy podmínky, ale není vyhlášena výzva jako taková. Znamená to, že do rozpočtu jsme dali
finanční prostředky, které nám naplňují smlouvy, a máme alokovanou částku v rozpočtu ve výši 18,3 mil Kč. Je
tady několik možností. Možné je to, že uvolníme finanční prostředky v této částce a dokončíme dílo v té výši a
rozsahu, kterou jsme schválili. Důležité je si říct, že technologie, která by se měla pokládat se nemůže ukládat
jindy než v letních měsících, kdy teplota přes noc by neměla klesnout pod osm stupňů. Samozřejmě podepsaná
smlouva se nějak naplňuje, je potřeba aby se urychleně udělal podkladový základ. V měsíci červenci bychom
realizovali ty umělé povrchy. Dohodli jsme se s uživateli stadionu, jak se zástupci kopané, atletiky a škol, že se
tam vybuduje ochranné oplocení a i Technické služby k tomu měli své stanovisko. V projektu nejsou asfalty,
které by dále byly nutné. Naše představa byla taková, že dostaneme 12 mil Kč ze státu doplníme to z naší strany
a ještě nám zbude na dokončení celého stadionu. Pokud bychom se rozhodli to dokončit, je to nejvhodnější
varianta,  protože  firma  postupuje  a  kdybychom to  přerušili,  je  to  nesplnění  závazné  dotace,  kterou  jsme
vyčerpali na první etapu. My jsme žádali o celou dotaci s tím, že jsme ji rozdělili do dvou částí. První jsme naplnili
a druhá se nějakým způsobem začíná řešit. Smlouvu máme podepsanou na celé dílo, tam by byly problémy
s dokončením projektu jako takového, takhle jsme se k tomu zavázali. Odbor správy majetku investic a rozvoje



sleduje dotační možnosti, možná se nám podaří ještě uplatnit ty aktivity druhé etapy do té nové výzvy. Dotace
není ještě definitivně vyhlášena, netroufnu si víc říct. Chceme uplatnit, s čím jsme počítali. Samozřejmě musíme
počítat i s tím, že stále je to staveniště. S kopanou jsme se domluvili velice vstřícně. Nebrání nic aby se to mohlo
dokončit. Kdyby se to přerušilo, tak hlavně to nikdo neskolauduje,bude to stále staveniště a opravdu nevím, jak
se k tomu bude stavět svaz kopané. Kdyby přišla kontrola, že se tam hrát nedá, tak bychom museli uhradit
náklady. Je to složitý, jiná cesta není. Přiznám se, že to pro mne byl velký šok. Byli jsme osloveni postiženými
kolegy, kteří byly v seznamu, kterým byla schválena dotace, takže rada hned na svém dalším zasedání po této
nabídce napsala  stanovisko a poslala na ministerstvo i se zdůvodněním. Možná víte, že sdělovací prostředky to
brali jako zajímavou propagaci svých aktivit. S panem Peltou jsem se v životě nepotkal. My jsme měli schválenou
dotaci u svazu atletického, který posoudil  náš záměr, ale měl k tomu ty připomínky, že musíme ty oblouky
zvětšit, dopracovat doskočiště apod. Toto odpovídá našim požadavkům a vlastně z té části, kterou atletický svaz
může nárokovat tak to padlo do jejich aktivit.  Ty peníze byly alokovány z atletického svazu na ministrestvu
školství. První aktivita prošla, to bylo těch 15 mil. Kč. Druhá etapa na 12 mil. Kč také. Dokonce jsme dostali
vyrozumění, že jsme schváleni a abychom doplnili některé podklady a v podstatě než jsme dostali rozhodnutí tak
se stalo to, co se stalo.

Bc. Michal Boudný - byl to mediální hon. Myslím, že kolega Ing. Ivan Charvát o tom něco ví, když před x lety
vyšel článek, jak se ve Slavkově dávají zakázky na míru.

Mgr. Petr Kos�k - je tady návrh na dokončení. Máme 18,3 mil Kč v rozpočtu. Potom tam je částka 538 $s Kč, tak ty bychom byli schopni
z finančních prostředků odboru inves$c dokrýt. Tak, jak je vám předložena tato zpráva, tak jsme schopni z našich prostředků zapla$t
vše. Nicméně, proto tam je ten bod tři, tj. dostat to do té nové výzvy.

Ing. Ivan Charvát - je to materiál poměrně zásadní. Myslím, že v této místnosti není nikdo, kdo by nechtěl ten
stadion dokončit a převést do provozuschopného stavu. Chybí mi tady některé podklady, které by si ten materiál
zasloužil. Usnesení, který je navržený mi nekoresponduje, cituji I.bod: zastupitelstvo města schvaluje dokončení
rekonstrukce atletického stadionu realizací 2. etapy rekonstrukce dle uzavřené smlouvy o dílo  a dodatku č.2 se
společností PROSTAVBY, a.s. Tu smlouvu jsme bohužel neobdrželi a nevím, kdo z nás ji tady zná, ale určitě
zastupitelstvu tato smlouva nikdy nebyla dána. II bod cituji: zastupitelstvo města ruší své usnesení a schvaluje
financování  a zastupitelstvo města ukládá radě města hledat dotační možnosti. Zazněly tady další prostředky,
který by do stadionu měli jít, jak to psal starosta v jednom z posledních zpravodajů. Já osobně bych doporučoval
a použiji starostova slova, že vlastní peníze jsou ty nejdražší. Doporučoval bych, abychom hlasovali pouze o bodu
tři  s tím, ať rada zpracuje podkladový materiál, abychom dostali všechny relevantní informace k rozhodnutí, tak
aby v případě, že nebude možné žádat o další dotaci, tak ať se rozhodneme o dalším dofinancování. A pokud
tam má být nějaká technologie, ať se zrealizuje ta dráha v osmém a devátém měsíci, když to teploty dovolí, ale
napřed bych se pokusil ucházet o výzvu, ať do toho nemusíme dávat vlastní prostředky.

Bc. Michal Boudný - ten proces může běžet souběžně. Ty materiály dostáváte s předstihem. Máme tady odbory,
máte mě, vždycky si všechno můžete vyžádat. Pokud na tom budete trvat, tak to budeme množit.

Ing. Ivan Charvát - těch materiálů je poměrně dost, já si myslím, že je to závažný rozhodnutí. Mě jde o to, aby
se vyčíslilo, co se věcně udělalo, co máme udělat. Jestli máme možnost zažádat byť o poloviční částku, tak to
udělejme.

Mgr.  Kostík  -  Samozřejmě  tím,  že  oni  mají  smlouvu,  mají  nasmlouvaný  subdodavatele.  Oni  jedou  podle
harmonogramu.  Aby  stihli  položení  v  termínech  té  umělé  hmoty.  Musí  začít  dělat  v  určitém  předstihu  ty
podkladový záležitosti. My bychom si mohli sednout s firmou Prostavby, a.s. a říct co je nezbytně technologicky
nutný,  tak aby se toto udělalo.  Určitě by měli  pokračovat v  tom, aby položili  tu  umělou hmotu.  Byl  bych,
abychom  se  na  tom  dohodli.  Požádáme  je,  aby  z  toho,  co  je  nasmlouváno  a  není  v  přímé  vazbě  na
technologickou vazbu položení podkladových materiálů, aby dostali ven a to by se potom zpracovalo do té výzvy,
která snad do konce června měla být. Faktem je, že oni zase potřebují mít jistotu, že ty peníze máme. My je
máme v  rozpočtu.  Jde  o  to  v  jaké  formě to  schválíme,  aby  oni  měli  jistotu.  Budeme to  směřovat  k  těm
technologiím. Já samozřejmě nemůžu říct kolik z 18 mil Kč je z toho potřeba. Ta technologická část by se dala
rozklíčovat, tak aby tam bylo co není nutný teď dělat.

Ing. Ivan Charvát - rozklíčovat to určitě lze. Dopracovat co by mělo být dofinancováno ať letos nebo příští rok,
abychom měli ucelenou představu co do toho stadionu  město bude muset vložit. Je třeba prověřit smlouvu a
právní  aspekty.  Je  možný  svolat  další  zastupitelstvo.  V  materiálu  je  podmíněno  schváleno  zastupitelstvem.



Myslím, že bychom mohli dostat další informace, abychom se mohli rozhodnout.

Bc. Boudný - s tím určitě souhlasím. Do dalšího zastupitelstva vyčíslíme co nás to bude stát.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - je to vysoutěžený tak, že rozsah díla je závislý na druhé etapě a na tom jestli dotaci
dostaneme nebo ne. S tím, že tehdy jsme dostali slíbeno, že dostaneme k dispozici smlouvu než se to rozjede.
Máme novou smlouvu, která vznikla aniž bychom o ní věděli. Mě je nejasný, proč to znovu dostali Prostavby, a.s.
nebo proč to běží v linii první etapy. Je potřeba to mít naprosto čistý a naprosto jednoznačný. Je to na ochranu
nás  všech.  Jestli  to  máte,  tak  si  sedněme  příští  týden.  Takhle  to  řečeno  nebylo.  Alokovali  jsme  peníze,
s podmínkou, že až nastane doba a nebudou dotace, tak to schválíme. Pokud po tom půjdou novináři, tak budou
hledat formální chyby. Pokud budeme cpát peníze do akce, která byla veřejně zpochybněna, je na nás abychom
byli připravení. Podle mě se pohybujeme na 25 mil Kč. Já neznám tu druhou etapu. Vím, co bylo na finančním
výboře, tam byla částka 12 mil  Kč na další  věci,  na nějáký vícepráce.  Pak se to stáhlo a zmizelo to.  Jestli
půjdeme do reálných částek, tak se můžeme zastavit na nákladech 60 až 70 mil. Kč Chci vědět jaká je startovací
čára k dnešnímu datu, jaké jsou formální kroky, co všechno je podepsaný a co všechno bychom měli dokončit.

Mgr. Petr kostík - Když si vemu ten druhý odstavec tak tady je napsáno V současné době je uzavřena smlouva o
dílo na realizaci 2. etapy stavby stadionu (první etapa byla dokončena v roce 2016) se společností PROSTAVBY,
a.s., atd. s celkovými náklady 18 mil Kč atd. Celkové náklady dle smlouvy o dílo je  43 ,664 mil atd. Současně je
uzavřena kupní smlouva na sportovní vybavení stadionu atd. Pokud vím, tak jsme dělali výběrové řízení na celou
stavbu a my jsme si  to sami vnitřně rozdělili na dvě etapy.

Ing. Petr Lokaj - cena za celek je 43 mil Kč vč. DPH. Žádali jsme o dotaci na celý stadion. Dostali jsme první část,
tak jsme to rozdělili. Zbytek byly vlastní zdroje. Teď jsme žádali o durhou etapu ale pořad v rámci smlouvy o dílo
s firmou Prostavby, a.s.

Mgr. Petr Kostík - My jsme to rozdělili z toho důvodu, že ministerstvo školství vyhlásilo, že žádat můžeme o
dotaci do 20 mil. Kč  Proto jsme na první etapu žádali tak, že jsme chtěli 15 mil. Kč, tak aby se stihla první část.
Oni řekli že dají max do 20 mil. Kč. My jsme dostali 15 mil. Kč a teď byla vyhlášena druhá výzva, tam jsme žádali
o 12 abychom to mohli dokončit. Teď to shodili.

Ing. Petr Lokaj - Teď jsme připravení žádat sami. Je tam podmínka, že můžeme utrácet vlastní zdroje.

Mgr. Petr Kostík - My bychom měli schválit ten náš podíl 8 mil. Kč.

Bc. Michal Boudný - Nechápu jednu věc. Mě připadne jako kdybychom byli před podáním žádosti. Já si myslím,
že je jasný jakým způsobem to bylo dělaný. Máme na to uložený peníze v rozpočtu. Takže nám nic nebrání jet
dál. Mohli bychom si ušetřit tady milión vět, kdybyste se zeptali  dříve, tak to mohlo být tady na stole. Ten
stadion je potřeba dokončit a je potřeba ho dokončit teď.

Mgr.  Vladimír  Soukup  -  já  k  tomu  návrhu  usnesení.  Protože  jestli  my  teď  odhlasujeme,  že  zrealizujeme
rekonstrukci za 18 mil. Kč, tak nevím jakým způsobem bude probíhat financování v rámci dotace. Já bych byl rád
abychom si uvědomili, že sice ne naší vinou, ale že stadion z městské kasy bude stát 30 mil. Kč. Je potřeba se na
tím  zamyslet,  s  tím,  že  by  se  měli  předložit  nezbytné  položky  a  pak  se  budeme  bavit  dál,  protože  ta
rekonstrukce, jak jsme se o ní bavili roky zpátky a všichni se shodujeme, že ji potřebujeme, tak jsme se bavili
rekonstrukci dráhy a sektorů o 10 mil. Kč a dneska jsme na 30 mil. Kč

Bc. Michal Boudný - 10 mil. Kč bylo vyloženě na tu dráhu.

Mgr. Vladimír Soukop - to není o tom to shodit,  ale ať nás to nestojí zbytečně další peníze. Kdybychom to
dostavěli za svoje, tak dáme 15 mil Kč a měli jsme stadion co potřebujeme. Teď tam máme hladové zdi

Bc. Boudný - s tímto tvrzením nesouhlasím.

Mgr. Petr Kostík - My bychom měli udělat ten rozbor, zjistit jestli se dostaneme do 8 mil. Kč Teď je potřeba
pokračovat. To je jeden krok. Druhý krok je, že připravíme s firmou, která to realizuje její finanční rozbor, kolik
potřebují na to aby se mohli udělat všechny práce před nalitím umělé hmoty, tak aby tato část byla realizován.



Uvidíme kolik nám zbyde na tu žádost. My vlastně už dáváme ze svého tu druhou žádost. My jsme na částce 18
mil. Kč Když dostaneme 10 mil. Kč, tak náš podíl je 6 mil. Kč.

Mgr. Vladimír Soukup - mě jde o to, jestli jsou ty všechny stavby všechny nutné.

Bc. Michal Boudný - to jsme schopni předložit.

Mgr. Vladimír Soukop - tady se píše, že účinnost smlouvy nabývá poskytnutím dotačním prostředků.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - to bylo tady popřený.

Ing. Petr Lokaj - účinnost je vázaná poskytnutím dotace.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - není potřeba té stavbě nic dávat. Já bych doporučoval najít dodavatele, který to
udělá.  Tak  jestli  první  etapa  je  uzavřená,  to  znamená  rozsah  první  etapy  jsme pokryli,  a  druhá  etapa  je
podmíněna účinností smlouvy a ta není, tak to znamená, že neexistuje a my jsme schopni nabýt dotační titul
první etapy v tom co jsme postavili. Všechno je zbytný a můžeme dodělat kdykoliv. Pojdeme to dodělat s někým
jiným.

Mgr. Petr Kostík - Znovu opakuji: celkové náklady smlouvy o dílo jsou 43 mil Kč to znamená, že výběrové řízení
bylo na tuto částku.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - ale druhá etapa byla podmíněna dotačním titulem.

Ing. Petr Lokaj - my jsme si ve smlouvě vyhradili právo to realizovat po etapách.  

Mgr. Kostík  - technologické přípravy musejí pokračovat průběžně.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - proto chceme analýzu. Abychom se mohli my rozhodnout. Pojdme si dát tu práci, ať
se k tomu můžeme vyjádřit naprosto svobodně. Nebudeme vázáni vůbec ničím.

Ing. Marie Jedličková - mám to chápat tak, že by se mělo vypsat nové výběrové řízení na druhou etapu.

Ing.  arch.  Dušan Jakoubek -  říkám, že je  to možná alternativa.  Pojďme se na tom domluvit.  Ta dotace je
nereálná.

Mgr. Petr Kostík - je potřeba aby ta technologie běžela a abychom si to dneska řekli. To je potřeba abychom
odsouhlasili.

Ing. Lokaj - reklamaci si nedovedu představit.

Ing. Ivan Charvát - já bych se vrátil na začátek. Je tady smlouva. Je možnost žádat o dotace v brzkém termínu.
Je možný z té smlouvy vytáhnout to co se má ještě udělat. Z toho vytáhnout co je příprava technologie a toto
předložit na další zastupitelstvo, tak aby to bylo vyprecizovaný Svolejme zasedání zastupitelstva a tam se to
může předložit a odsouhlasit.

Mgr. Petr Kostík - Aspoň přijmeme nějaké usnesení, abychom měli tuto část. Pokud toto schválíme, tak poběží
technologie, které směřují k položení té umělé hmoty.

Mgr. Vladimír Soukop - starosta podepsal smlouvu, kde je napsáno, že účinnost smlouvy bude po dotaci. Jak to
teď chcete pustit, když ta smlouva není naplněna.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - jestli to máme vázané, tak to můžeme celé vrátit. Jinak se zamotáme do něčeho co
vůbec nevylezeme z toho.

Mgr.  Petr  Kostík  -  doporučuji  schválit,  že  navrhujeme uvolnit  finanční  prostředky  do  výše  nezbytné.  A  my
rozebereme jednotlivé části a ty části, které nebudou spjaty s tím položením dáme do té druhé etapy.



pan Přemysl Jeřábek - uvědomte si bezpečnost toho stadionu.

Ing. Ivan Charvát - stane se něco, když to rozhodnutí posuneme. Pořád myslím o možnost žádost o dotaci. A u
těch výzev pokud je mi známo, tak v momentě, kdy se vyhlásí, tak se vyplácí finanční prostředky. Pokud to
schválíme, tak se ohrožuje možnost žádat o dotaci.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - Smlouva je neplatná, protože je nenaplněna. Pokud to nezanalyzujeme právníkem,
nejsme schopni rozhodnout. Já to chci postavit taky co nejdřív. Když už tam dáme 18 mil. Kč, tak abychom měli
jistotu, že nám to nikdo nezastaví. Když dneska mám tu šanci, co je špatně rozběhnutý, tak to zastaveme, aby to
zkrátka někdo nenapdl. Nejdřív ať se dají na stůl všechny možnosti. Nezpochybňuji, že to děláte dobře, ale sami
nevíme.

Ing. Petr Lokaj - smlouva je platná, dodatky jsou platný, ale dodatek č. 2 není účinný.

Bc. Michal Boudný - máme dotaci z kraje drobnou, ale máme.

Ing. Petr Lokaj - pokud zastupitelstvo schválí vlastní prostředky investovat teď, protože dotační podmínky to
umožňují, tak usnesení jak je navrženo se dá uvést v život. Na radě účinnost změníme.

Mgr. Kostík - podíváme se na ten rozbor, tak aby nám prostředky stačily na technologie. Do 40 % můžeme jet.

Mgr. Vladimír Soukop - zaslechl jsem, že hrozí vracení dotace z první etapy. Byla prý údajně žaloba na výzvu z
první etapy, nevíte nic?

Mgr. Petr Kostík - ne

Zdržel se: Mgr. Renáta Macharová, Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr.
Vladimír Soukop, paní Dagmar Živníčková

Vzhledem k pokročilé noční hodině přerušil starosta města ve 22:43 hodin. zasedání do pondělí
26.06.2017 do 17:00 hodin.

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

Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

29. 339/17/ZM/2017 Územní studie - dotace IROP
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání žádosti o dotaci z IROP na projekt pod názvem: "Řešení dopravní infrastruktury území
správního obvodu ORP Slavkov u Brna ve vzbě na trasu TEN-T - dálnice D1  a její propojení se
silnicemi  I/50  a  I/54"  dle  podmínek  a  způsobu  financování,  10%  spoluúčast
a předfinancování celého projektu. 

Starosta  města  zahájil  26.06.2017 v  17:00 hodin  přerušené  17.  zasedání  zastupitelstva  města
Slavkov u Brna. Dle prezenční listiny přítomno 15 členů zastupitelstva města.

V diskuzi vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Marie Jedličková, Bc. Michal Boudný

Proti: Mgr. Vladimír Soukop, paní Dagmar Živníčková, PaedDr. Ilona Hrbáčková

Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj

Hlasování
Pro: 11 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0



Typ dokumentu: Usnesení Usnesení bylo: Přijato

30. 340/17/ZM/2017 Zápis č. 8 ze zasedání kontrolního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis č. 8 ze zasedání kontrolního výboru.

Zprávu uvedl starosta města

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Věra Křivánková

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

31. 341/17/ZM/2017  Zápis  o  provedené  kontrole  v  příspěvkové  organizaci  města  Zámek  Slavkov  -
Austerlitz
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis  kontrolního  výboru  o  provedené  kontrole  dne  08.06.2017  v  příspěvkové  organizaci
města Zámek Slavkov - Austerlitz.

Zprávu uvedl starosta města

V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Věra Křivánková

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

32. 342/17/ZM/2017 Zápis ze zasedání finančního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 24.05.2017.

Zprávu uvedl starosta města

V diskuzi k bodu vystoupili: Bc. Libor Eliáš

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

33. 343/17/ZM/2017 Rekonstrukce atletického stadionu - doplnění podkladů
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s  podáním  žádosti  města  o  dotaci  na  MŠMT  z  programu  133D531  na  realizaci  2.  etapy
rekonstrukce atletického stadionu vč. zajištění spolufinancování dle dotačních podmínek

II. Zastupitelstvo města schvaluje
realizaci 2. etapy rekonstrukce atletického stadionu dle předloženého dodatku č. 3 smlouvy o
dílo ze dne 21.9.2016 ve znění následných dodatků se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina
447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130 a její financování z prostředků města Slavkov u Brna (ORJ
40 -  OSMIR - Stadion, Projektová dokumentace rekonstrukce stadion).

Zprávu uvedl starosta města



V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Petr Lokaj, MUDr. Oldřich Pospíšil, Ing. Ivan Charvát, Mgr. Vladimír Soukop,
Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Věra Křivánková, Mgr. Veronika Pelcová

Ing. Petr Lokaj - Poslali jsme vám materiály a to dodatky č. 1,2 a 3. První etapa byla realizována na podzim 2016
a dokončena a dotace byla ve výši 15 mil. Kč. Celkové náklady byly 25 mil. Kč. Druhá etapa, tam jsme požádali
koncem roku 2016 na dokončení ve výši 18 mil. a vybavení 2 mil. Kč. Dotační titul byl zrušen a nyní je vypsán
nový titul, který na původní navazuje. Podle toho jsme nachystali dodatek č. 3 abychom se o něj mohli ucházet.
Dodatek č. 3 řeší to, že se o to budeme ucházet začátkem července. Pokud ne, tak bychom v prosinci tohoto
roku  uhradily  náklady z  vlastních  zdrojů.  Vlastní  zdroje  můžeme utrácet  ihned,  tak jsou  nastaveny  dotační
podmínky.

Bc. Michal Boudný - řešíme to, kde jsme byli v prosinci loňského roku, kde jsme si tu částku dali do rozpočtu a
kde samozřejmě padlo, že dotace je nenárková. Potom se stali věci, které se odehráli mimo Slavkov. Chtěl bych
říct, že dodavatel nám s platbami do konce roku počká.

MUDr. Oldřich Pospíšil - tam zavřeli dva, tři lidi a není žádný jiný nadřízený orgán? Z jakého důvodu trestají nás

Bc. Michal Boudný - chtěli mít čistý stůl, tak to vypsali znovu

Ing. Ivan Charvát - já navazuji na to, co jsem řekl minule. Děkuji za materiály, možná jsme je mohli dostat dříve.
Jsem rád, že první etapa je ukončena. Dozvěděli jsme se, že se v rámci druhé etpay má vložit 20 mil.  Kč.
Nicméně na tom názoru z minulého pondělka setrvávám. Klidně se znovu sejďeme za tři týdny, a rozhodněme co
dál. Smlouva o dílo byla vybrána v radě města, nevidím důvod, proč jako zastupitel mám hlasovat o dodatku č. 3

Ing. Petr Lokaj - nebude se hlasovat o dodatku č. 3, tady se schvaluje ta realizace druhé etapy podle dodatku č.
3. Je tam nastaven ten způsob platby.

Mgr. Vladimír Soukop - myslím si, že bychom hlasovat o projednání tohoto bodu. Je to formální záležitost.

Bc. Michal Boudný - navazujeme na přerušený bod.

Mgr. Vladimír Soukop - my jsme formálně ve stádiu, kdy jsme projednali bod a přijali usnesení. Buď ho můžeme
revokovat nebo zrušit. Je to procesní záležitost

Mgr. Bohuslav Fiala - buď se to schválí jako nový bod nebo může kdokoliv navrhnout v rámci diskuze nové
usnesení.

Bc. Michal Boudný - navrhuji zařadit bod Rekonstrukce atletického stadionu - doplnění podkladů (hlasování - pro:
14, proti: 0, zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek)

Ing.  arch.  Dušan Jakoubek -  zdržel  jsem se,  protože si  myslím,  že první  by měl  být  návrh na  revokování
usnesení.  Jestli  nechceme  udělat  formální  chybu,  nemůžeme  přijmout  dvě  usnesení.  Navrhuji  vrátit  se  a
revokovat usnesení, ať máme formálně ty postupy čistý.

Mgr. Bohuslav Fiala - tohle usnesení bylo navrženo tak, aby navazovalo na to usnesení z minulého týdne, nejdou
proti sobě. Usnesení z minulého pondělka umožnilo, abychom pokračovali v jednání se společnosti PROSTAVBY,
a.s. a mohlo se dál stavět.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - já si myslím, že jsou tam věci, které jsou v rozporu.

Mgr. Bohuslav Fiala - usnesení z minulého pondělka odblokovalo tu položku ORJ 40 do výše spoluúčasti města k
dotaci a zrušilo původní blokační usnesení

Ing. arch. Dušan Jakoubek - momentální stav je takový, že máme usnesení, který umožňuji financování do výše
spolupodílu.a neznáme výši té dotace.



Mgr.  Vladimír  Soukop  -  Máme  představu  jaké  můžou  vzniknout  náklady  dle  dodatku  č.  3  se  společností
PROSTAVBY, a.s.?

Mgr. Veronika Pelcová - vzájemné vícenáklady by se řešily formou dohody.

Bc. Michal Boudný - pokud je to vše nechám hlasovat o návrhu usnesení jako celku o bodech I a II usnesení.

Ing. Ivan Charvát - já jsem dával návrh abychom hlasovali o bodech I a II odděleně.

Bc. Michal Boudný - to jsem nezaregistroval.

Mgr. Petr Kostík - už bylo vyhlášeno hlasování

Bc. Michal Boudný - já bych pokračoval v hlasování o bodech usnesení I a II, tak, jak jsem navrhl.

Proti: Ing. arch. Dušan Jakoubek

Zdržel  se:  Ing.  Marie  Jedličková,  Ing.  Ivan  Charvát,  Mgr.  Vladimír  Soukop,  PaedDr.  Ilona  Hrbáčková,  paní
Dagmar Živníčková

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

Hlasování
Pro: 9 Proti: 1 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

34. Interpelace členů ZM

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 15
Výsledek hlasování: Nevzniklo

35. Odpovědi na interpelace

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 15
Výsledek hlasování: Nevzniklo

36. Diskuze

Mgr. Věra Křivánková - jako to vypadá s jednáním s kynologickým klubem?

Bc. Libor Eliáš - kynologický klub si pronajal pozemek od města. Začali jsme jednat. Byla navržena schůzka s
petičním výborem. Schůzka proběhla minulý čtvrtek, byla snaha najít alternativní místa. Tento čtvrtek proběhne
další jednání s kynologickým klubem, aby nám vysvětlili co tam chtějí provozovat. Padají tam názory, že výcviky
tam budou probíhat každý den. Pan Kaláb k tomu dával stanovisko, protože bude chtít ten pozemek oplotit. Jsou
tam plánovány kotce, když bude cvičit jeden pes, tak ostatní budou v kotcích, neslouží k stálému pobytu psů.
Mou snahou bylo se snažit vysvětlit, co tam vůbec má být a uvidíme, jak v tom budeme úspěšní. Budeme se
snažit hledat další alternativy.

Bc. Michal Boudný - ta žádost milovníků psů tady byla. Sanžili jsme se najít vhodné lokality. Vyvolalo to vášně, s
tím jsem nepočítal. Samozřejmě bylo tam spoustu omylů a fabulací, že tam budou bojová plemena zavřena celý
týden a cvičení střelby, což je nesmysl. My jsme kynologickýmu klubu nabídli jiné lokality a uvidíme jak k tomu
přistoupí.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - členové petičního výboru mě požádali o pomoc. Nemají nic proti pejskařům. Chtějí
jiné zázemí, jít do odpočinkové zóny. Je to jedna z mála lokalit, kde je takový prostor. Mají představu, že by tam
chtěli úplně něco jiného. Ta smlouva je na deset let nevypověditelná. Není to tak vyhrocená věc. Kdyby se
nenašla lokalita, tak to bude problém. Požádal bych vás abyste hledali alternativu. Snaha je přesvědčit nás jako
zástupce města. Májí zájem o vybudování jiného zázemí.



Bc. Michal Boudný - mě překvapuje, že někdo si koupí nemovitost a pak řeší, kde si ji koupil. V té lokalitě je
problémů daleko více. Něco nám říká územní plán, něco vyhláška o volném pohybu psů a na to je třeba brát
zřetel.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - z hlediska urbanistického tomu nepřekáží vůbec nic. Ten pohled může být různý.

Ing. Marie Jedličková - já jsem viděla ten jejich projekt. Dovedu si představit, že to bude odclonění stromama,
ale oni tam plánují dětské hřišitě. Viděla jsem jejich studii.

Bc. Libor Eliáš - lidi nebyli informováni co vlastně podepsali. Důvod, proč jsme vybrali ten pozemek byl, že to
nebude obtěžovat sousední majitele pozemků. Je to přehnaná hysterie z neznáma.

Ing. Hynek Charvát - dneska tam máme proluku pro volný pohyb psů. Z mého pohledu to bylo zlepšení, protože
ta proluka by byla částečně uzavřena.

Mgr. Věra Křivánková - bylo by možné abychom do dalšího zastupitelstva dostali další informace

Bc. Michal Boudný - do zářijového zastupitelstva to bude určitě vyřešené.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 15
Výsledek hlasování: Nevzniklo

37. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným a ukončil 17. zasedání zastupitelstva města dne 26.06.2017 v 17:43 hodin.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 15
Výsledek hlasování: Nevzniklo
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