
Z Á P I S
z 24. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 28.5.2018

od 17:00 hodin v zasedací místnosti  MěÚ

Př í tomni: Bc.  Michal Boudný, starosta
Bc.  Libor 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. Marie Jedl ičková,  místostarostka
Mgr.  Petr Kost ík, místostarosta
Mgr.  Věra Křivánková, č lenka ZM
Mgr.  Vladis lava Kulhánková, č lenka ZM
Mgr.  Miroslav Lst ibůrek, č len ZM
Mgr.  Renáta Macharová, č lenka ZM
MUDr.  Oldřich Pospíš i l ,  č len ZM
Mgr.  Vladimír Soukop, č len ZM
Dagmar Živn íčková, č lenka ZM

Omluveni: <dle prezenční  l ist iny>

Nepř ítomni: <dle prezenční  l ist iny>

Hosté: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Mgr.  Bohuslav F ia la, tajemník MěÚ
Ing. Petr Lokaj , vedoucí  odboru správy majetku,  invest ic  a rozvoje
Mgr.  Veronika Lstibůrková, právník
Ing. Jana Mackr lová,  vedoucí  f inančního odboru
Mgr.  Eva Oubělická, DiS.,  ředi te lka Zámku Slavkov-Austerl itz
Petr Zvonek, ředite l TSMS

Předsedajíc í : Bc.  Michal Boudný, starosta

Ověřovatelé: Mgr.  Miroslav Lst ibůrek, č len ZM
Dagmar Živn íčková, č lenka ZM

Návrhová komise:      Ing. arch. Dušan Jakoubek, PaedDr. Ilona Hrbáčková, Mgr. Petr Kostík

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 24. zasedání zasedání zastupitelstva města

Zasedání zahájil v 17:00 hodin pan starosta Bc. Michal Boudný, přivítal všechny přítomné a řídil
průběh 24. zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna, konstatoval, že je přítomno 14 členů
zastupitelstva města a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Navrhl určit ověřovateli zápisu paní
Dagmar Živníčkovou a pana Mgr. Miroslava Lstibůrka (schváleno 14 hlasů pro) a členy návrhové
komise Ing. arch. Dušana Jakoubka, PaedDr. Ilonu Hrbáčkovou a Mgr. Petra Kostíka (schváleno 14
hlasů pro). V rámci schválení programu dnešního zasedání navrhl starosta města přidat bod Zápis
ze zasedání finančního výboru.



Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

2. 476/24/ZM/2018 Závěrečný účet města Slavkov u Brna za rok 2017
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 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad.

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

V rozpravě vystoupil Bc. Libor Eliáš, který přednesl stanovisko finančního výboru

Bylo hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění

Zdržel se: PaedDr. Ilona Hrbáčková, 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

3. 477/24/ZM/2018  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

Moravský rybářský svaz Špitálská 951, Slavkov u Brna 00557251 90.000

SK FBC Slavkov u Brna sídl. Nádražní 1182, Slavkov u Brna 22757805 100.000

SK Slavkov u Brna Čs. armády 943, Slavkov u Brna 42660467 70.250

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

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: Jana Kuklová
Typ dokumentu: Usnesení

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



4. 478/24/ZM/2018  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

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 55.000

TC Austerlitz Kaunicova 633, Slavkov u Brna 02151987 82.000

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: Jana Kuklová
Typ dokumentu: Usnesení

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

5.1. 479/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního  plánu,  včetně  návrhu změn územního plánu
označených jako:

Z1/1 - změna využití  území: současné využití  -  plochy veřejných prostranství  (VPS
veřejně prospěšná stavba č. 12), požadované využití - plochy  bydlení - na pozemku
parc. č. 1235.
Pozemek je v současně zastavěném území obce. Ing. Josef Vávra (doklad o schválení
změny na usnesení ZM ze dne 20.2.2017).

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu. Dále navrhl starosta města
hlasovat samostatně o každém bodu. S tímto návrhem souhlasili všichni přítomní zastupitelé.

Starosta města vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: Bc. Michal Boudný, Ing. arch. Oksana Matyášová.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Příchod: Ing. Ivan Charvát - 17:09 hodin (od tohoto okamžiku přítomno 15 členů zastupitelstva)



Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

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

5.2. 480/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního  plánu,  včetně  návrhu změn územního plánu
označených jako:

Z1/2 - prověřit potřebu mít dopravní propojení dvou rovnoběžných ulic Sadová a Pod
Oborou. Navrhnout řešení vzhledem k nemožnosti umístit komunikaci na parc. č. 1235
( viz. Z1/1) nebo zcela vypustit toto komunikační propojení. Nově navržena lokalita č.2
Kaunicova je dopravně napojena z ul. Sadová.

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

V rozpravě vystoupili:  PaedDr. Ilona Hrbáčková,  Bc.  Michal  Boudný,  Mgr. Bohuslav Fiala, Ing.  arch.
Oksana Matyášová, Bc. Libor Eliáš, Ing. arch. Dušan Jakoubek

Bc. Michal Boudný - navrhované využití na dopravní propojení nové rozvojové lokality "Kaunicova". Do
budoucna tam bude možno jet technikou atd.

PaedDr. Ilona Hrbáčková - jedná se o alej, je tam polní cesta. Vyslovila nesouhlas s návrhem dopravního
koridoru a vznesla argumenty proti předložené formulaci usnesení

Bc. Michal Boudný - vysvětlil, že dojde pouze ke změně názvu.

PaedDr. Ilona Hrbáčková - trvá na původním názvu

Bc. Michal Boudný - územní plán tam výstavbu nedovoluje

Ing. arch. Oksana Matyášová - vysvětila pojmy v důvodové zprávě

Bc. Michal Boudný - ve směru nad koupalištěm se napojují dvě cesty, ul. Sadová a od Golfu, teď se
nenapojuje  nikam.  Je  zde  napsáno,  že  to  prověříme,  my  nic  neschvalujeme.  Je  to  pouze  pojem,
prověříme možnost dopravního koridoru.

PaedDr. Ilona Hrbáčková - žádá o svolání dotčených osob, kteří tam bydlí a mají svůj názor, aby se
mohli vyjádřit

Ing.  Dušan  Hradil  -  podotkl,  že  na  základě  zákona  se  veřejně  účelná  komunikace  nemusí  nikde
zpracovávat, není třeba studie obslužnosti atd. Vznikne spontáně, pokud je tam cesta od nepaměti, tak
není potřeba toto řešit.

Ing. arch. Oksana Matyášová - Územní plán řeší veřejné prostranství, operuje s jinými pojmy než se
uplatňují  na  ŘSD, např.  i  náměstí  z  hlediska urbanistického je  veřejné  prostranství.  My se  bavíme
teoreticky jestli ta změna je nutná nebo ne.



Ing. Dušan Hradil - neodpovídá tedy ten název.

Mgr. Bohuslav Fiala - vnímá z diskuze obavu o účast občanů na zpracování této změny územního plánu,
doplnil, že toto bude sloužit v budoucnu jako součást veřejného projednání. Teď ZM schvaluje zadání.
Po zpracování a veřejném projednání to znovu půjde do zastupitelstva ke schválení.

Ing. arch. Oksana Matyášová - potvrdila

Bc. Michal Boudný - toto jsou podněty, jak města i žadatelů a ty půjdou do velkého balíku, které budou
znovu projednány na prosincovém zastupitelstvu. Neschvalujeme změnu, pouze to dnes prověřujeme.

Bc. Libor Eliáš - poznamenal, že se narovná současný stav, kdy komunikace je nesmyslně vedena do
pravého úhlu.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - navrhuje zpracovat finální stav za město, který projde prověřováním a poté
schválením. Vyzkoumejme a nechme schválit územní plán.

Ing. arch. Oksana Matyášová - architekt musí vše zdůvodnit, není to jednoduchý proces

PaedDr. Ilona Hrbáčková - proč se neprověřuje ulice Pod Oborou?

Bc. Michal Boudný - znovu shrnul a vysvětlil. Prověřujeme dnešní stav.

Ing. Dušan Hradil - požádal o záznam této rozpravy do zápisu.

Mgr. Vladimír Soukop - co se stane, když se to neschválí?

Ing. Hynek Charvat - dnes tam žádná cesta není, je tam oficiálně zeleň.

Bc. Michal Boudný - opakuji, je to pouze prověření.

PaedDr. Ilona Hrbáčková podala protinávrh usnesení: Zastupitelstvo materiál odkládá

Bylo hlasováno o protinávrhu usnesení (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 11)
Protinávrh usnesení nebyl přijat

Pro: PaedDr. Ilona Hrbáčková, paní Dagmar Živníčková, Ing. arch. Dušan Jakoubek,  Ing. Ivan Charvát

Ing. arch. Dušan Jakoubek - Upozorňuje, že také podal protinávrh. Jako navrhovatelé musíme vědět co
chceme změnit. Přijatelnější bude, když to specifikujeme. Znovu apeluje na prověření jaké jsou možnosti
města na místní úrovni.

Ing. arch. Oksana Matyášová - my chceme prověřit, zda je potřeba tam mít veřejné prostranství, zda je
nutné ta spojnice mezi dvouma cestama.

Bc. Michal Boudný - jak zní protinávrh usnesení?

Ing. arch. Dušan Jakoubek - vypustit tento bod a zpracovat studii dotčeného území

Ing. Dušan Hradil - pokud to schválíte, tak tam bude šestimetrová asfaltka

Bc. Michal Boudný - zbytečně děsíte lidi.



PaedDr. Ilona Hrbáčková - byla jsem po Slavkově, všude se staví, lidi jsou z toho nešťastný.

Bc. Michal Boudný - toto je vývoj města, na to máme územní plán. Jak mám zabránit výstavbě? Město
nemůže nic zakázat. Z Destily žádnou radost mám, bylo vyvoláno jednání aby se snížil počet pater a
zvýšil počet parkovacích míst.

pan Jan Hudec - výstavba tam probíhá na základě schváleného územního plánu z roku 2013.

PaedDr. Ilona Hrbáčková - dotázala se pana Kostíka na územní plán.

Mgr. Petr Kostík - schváleno to bylo zastupitelstvem.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - územně plánovací dokumentace je nejvyšší stupeň. Žádá o prověření jaké
máme možnosti a alternativy na místní úrovni

Bc. Michal Boudný - dotázal se Ing. arch. Dušana Jakoubka zda trvá na protinávrhu.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - ne, stahuji protinávrh

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení:

Proti: PaedDr. Ilona Hrbáčková, paní Dagmar Živníčková

Zdržel se: Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Vladimír Soukop

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 10 Proti: 2 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5.3. 481/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního  plánu,  včetně  návrhu změn územního plánu
označených jako:

Z1/3 - změnit funkční využití plochy: plocha BV - plochy bydlení - se změní na OV
plochy občanské vybavenosti, část pozemku na parc. č.  4299, 4301, 4302 (prověřit
záměr města -  budoucí domov pro seniory).

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

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Zdržel se: paní Dagmar Živníčková, PaedDr. Ilona Hrbáčková

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5.4. 482/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního plánu,  včetně  návrhu změn  územního plánu
označených jako:

Z1/4 - změna využití území: současné využití - plochy  bydlení, požadované využití -
plochy smíšené - na pozemcích p.č. 4329, 4330, 4331,4332, 4333, 4335.

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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Ing. arch. Dušan Jakoubek, PaedDr. Ilona Hrbáčková

Mgr. Petr Kostík - Zdůraznil, že tento požadavek vzešel z požadovaného záměru.

Bc. Michal Boudný - dneska je to orná půda, stavebním pozemkem až v momentě vydání stavebního
povolení. Ta cesta je relativně dlouhá. Stále schvalujeme záměry, které se budou potom schvalovat v
prosinci.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

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

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5.5. 483/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního  plánu,  včetně  návrhu změn územního plánu
označených jako:

Z1/5  -  změna  trasy  koridoru  územní  rezervy  (č.15)   pro  přeložku  silnice  II/416
Slavkov u Brna Újezd u Brna - Pohořelice,  provést přepracování,  doplnění a soulad
mezi již vymezenými plochami pro přeložku silnice II/416 Slavkov u Brna - Újezd u
Brna - Pohořelice dle zpracované studie a ZÚR

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

V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Bc. Michal Boudný, Ing. arch. Oksana Matyášová

Bc. Michal Boudný - upozornil na chybu v důvodové zprávě a požádal Ing. arch. Oksanu Matyášovou o
upřesnění požadavku Jihomoravského kraje

Ing.  arch.  Oksana  Matyášová  -  vysvětlila  požadavek  a  nutnost  zapracování  podmínek  podle
Jihomoravského kraje

Ing. Ivan Charvát - dotaz na upřesnění formulace v důvodové zprávě.

Bylo hlasováno předloženém návrhu usnesení

Zdržel se: PaedDr. Ilona Hrbáčková, paní Dagmar Živníčková



Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5.6. 484/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního  plánu,  včetně  návrhu změn územního plánu
označených jako:

Z1/6 -  uvedení  územního plánu do souladu s  následně vydanou územně plánovací
dokumentací kraje dle § 54 odst. 5 stavebního zákona

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

V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Oksana Matyášová, Bc. Michal Boudný

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Zdržel se: PaedDr. Ilona Hrbáčková, paní Dagmar Živníčková

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5.7. 485/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního  plánu,  včetně  návrhu změn územního plánu
označených jako:

Z1/7 - aktualizace zastavěného území dle § 58 odst. 3 stavebního zákona

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

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Zdržel se: PaedDr. Ilona Hrbáčková, paní Dagmar Živníčková

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5.8. 486/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního  plánu,  včetně  návrhu změn územního plánu
označených jako:



Z1/8 - na části pozemku p.č. 5574 v k. ú. Slavkov u Brna je stávající kompostárna.
Změnit  funkční  využití  pozemku,  které  by  respektovalo  stávající  kompostárnu  a
umožňovalo by její   rozšíření (součástí této plochy bude i její dopravní napojení)

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

V rozpravě vystoupili: PaedDr. Ilona Hrbáčková, p. Petr Zvonek, Bc. Michal Boudný, Ing. Hynek Charvat,
Bc. Libor Eliáš, Ing. arch. Oksana Matyášová

PaedDr. Ilona Hrbáčková - dotaz na velikost plochy

Ing. arch. Oksana Matyášová - vysvětlila

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Zdržel se: PaedDr. Ilona Hrbáčková, paní Dagmar Živníčková

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5.9. 487/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního  plánu,  včetně  návrhu změn územního plánu
označených jako:

Z1/9 - změnit způsob využití pozemku parc.č. 341/6, 341/5 a 343/1 z plochy rekreace
a sportu na plochu smíšenou (za účelem vybudování hasičské stanice)

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: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

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

5.10. 488/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního  plánu,  včetně  návrhu změn územního plánu
označených jako:

Z1/10  -  zapracovat  do  územního  plánu  územní  studie,  které  byly  zpracovány  pro
území města Slavkova u Brna a vloženy do evidence územně plánovací činnosti (ÚS
veřejných prostranství - lokalita S1a, S1b, S1c včetně veřejněprospěšných staveb, ÚS
označené územním plánem S2, ÚS plochy výroby S3A - ACHP)

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



V  rozpravě  vystoupili:  Ing.  arch.  Dušan  Jakoubek,  PaedDr.  Ilona  Hrbáčková,  Ing.  arch.  Oksana
Matyášová

Ing. arch. Dušan Jakoubek - upozornil, že to není neměnné. Jedná se o regulaci do doby další změny.
Důležité,  že  říkáme,  že  takhle  se  chceme  jako  město  rozvíjet  a  kolik  přibude  lidí,  jaká  bude
infrastruktura, atd.

Bc. Michal Boudný - naší snahou bylo stanovit regulativa, proto je tam striktní stavební omezení.

PaedDr. Ilona Hrbáčková - dotaz na zpracování územní studie Kaunicův dvůr

Bc.  Boudný Boudný -  dotázal  se Ing.  arch.  Oksany Matyášové zda mělo bývalé vedení  města tuto
územní studii zpracovat

Ing. arch. Oksana Matyášová - nebylo povinnosti města pořizovat územní studii

Ing. Dušan Hradil - poukázal na zvláštnosti postupu města, že na některá místa územní studie jsou
požadována a zpracována a na některá ne.

Ing. arch. Oksana Matyášová - odpověděla

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

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

5.11. 489/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního  plánu,  včetně  návrhu změn územního plánu
označených jako:

Z1/11 - zařadit do změny územního plánu tzv. východní obchvat města  - přeložka
silnice III tř.0476 na Rousínov (obecně prokonzultovat tuto možnost proveditelnosti
se sousedními obcemi)

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

V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Michal Boudný

Ing. arch. Dušan Jakoubek - upřesnil úvodní informaci pana starosty

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Proti: PaedDr. Ilona Hrbáčková, paní Dagmar Živníčková
Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek

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

Hlasování
Pro: 12 Proti: 2 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0



Typ dokumentu: Usnesení Usnesení bylo: Přijato

5.12. 490/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního  plánu,  včetně  návrhu změn územního plánu
označených jako:

Z1/12 - předkladatel Miloš Táborský - pozemky 3189/21, 3189/22, 3189/34, 3189/35
vlastníka Miloše Táborského z plochy rekreace individuální na plochy smíšené

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: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

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

5.13. 491/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního  plánu,  včetně  návrhu změn územního plánu
označených jako:

Z1/13 - předkladatel Svobodová Ljubica - pozemky 2564, 2563 vlastník město Slavkov
u  Brna   současné  využití  plochy  veřejné  prostranství  veřejné  prostranství  zůstane
zachováno, ale pouze na parc. č. 2564

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

V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Oksana Matyášová, Bc. Michal Boudný

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

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

5.14. 492/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  zprávy  o  uplatňování  územního  plánu,  včetně  návrhu změn územního plánu
označených jako:

Z1/14 - předkladatel Ing. Petr Lokaj (Pegas - Gonda s.r.o.) - pozemek 5007 vlastník
město Slavkov u Brna  současné využití plochy PZ - plochy zemědělské, Z - plochy
parkové a sídelní zeleně se znění využití na VL - plochy výroby a skladování



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

V rozpravě vystoupili: PaedDr. Ilona Hrbáčková, Bc. Michal Boudný

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

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

5.15. 493/24/ZM/2018 Vyjádření města k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města určuje
PaedDr. Ilonu Hrbáčkovou a Ing. arch. Dušana Jakoubka jako pověřené zastupitele ke
konzultacím pro zpracování změny č. 1 územního plánu Slavkov u Brna

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu a k předložení návrhů.

V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Michal Boudný, Mgr. Petr Kostík

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Zdržel se: Mgr. Věra Křivánková, Bc. Libor Eliáš

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6. 494/24/ZM/2018 Kupní smlouva Kaláb - návrh dodatku č. 4
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření  předloženého  návrhu  dodatku  č.4  ke  kupní  smlouvě  ze  dne  7.4.2008  se
společností Kaláb - stavební firma, s.r.o.

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

V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Petr Lokaj

Ing. arch. Dušan Jakbouek - dotázal se, zda existuje závazný termín společnosti E.ON

Ing. Petr Lokaj - odpověděl

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Zdržel se: PaedDr. Ilona Hrbáčková, paní Dagmar Živníčková

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

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7. 495/24/ZM/2018 Výjimka z doby nočního klidu - Dny Slavkova
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně  závaznou  vyhlášku  č.  2/2018,  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 předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

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

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

8. 496/24/ZM/2018 Cyklostezka Slavkov u Brna - Hodějice - dodatek č.1 SOD
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informace  o  aktuální  stavu  realizace  projektu:  "Cyklostezka  Slavkov  u  Brna  -
Hodějice".

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

V rozpravě vystoupili: Ing. Petr Lokaj, Mgr. Petr Kostík, Bc. Michal Boudný

Ing. Petr Lokaj - vysvětlil důvod předložení této zprávy. Po zahájení realizace byla v průběhu těchto
prací  při  staticky  zátěžových  zkouškách  zjištěna  téměř  nulová  únosnost  zemní  pláně.  Zpracovaná
projektová dokumentace s těmito skutečnostmi nepočítala a neřešila je. Příčinou nepřesností projektu je
předpoklad projektanta, který v projektu uvažoval na základě své praxe a zkušenosti. Vzniknou další
náklady  města.  Toto  bylo  projednáno  s  poskytovatelem  dotace,  který  navrhovaný  postup  města
odsouhlasil. Cítím to jako chybu projektanta. Rada města schválila dodatek č. 1 k SOD a toto dáváme
jako informaci na vědomí zastupitelstvu města.

Bc. Michal Boudný - prověříme možnost vymáhání škody po projektantovi

Mgr. Petr Kostík - sdělil přítomným, že řídící výbor ITI odložený termín schválil.

Ing. arch. Dušan Jakbouek - požádal o jméno projektanta a upozornil na hrozbu dalších víceprací.

Ing. Dušan Hradil - jak mohl stavební úřad tento projekt takto pustit?

Ing. Petr Lokaj - odpověděl

Odchod: MUDr. Oldřich Pospíšil  -  18:43 hodin (do konce zasedání od této chvíle přítomno 14 členů
zastupitelstva města)

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

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

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

9. 497/24/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 21.05.2018.

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

V rozpravě vystoupil: Bc. Libor Eliáš

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

Předkladatel: Bc. Libor Eliáš
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

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

10. Diskuse

Bc. Michal Boudný požádal paní Hrubou o objasnění jejího jednání se stavebním úřadem

paní Hrubá - žádá o posunutí sjezdu, silnice je ve svahu a je teď snížená o 70 cm.

Bc. Michal Boudný - prověřím na stavebním úřadě

Mgr. Věra Křivánková informovala o doručeném anonymním dopisu, který byl úřadem rozeslán všem
zastupitelům. Předložila návrh o informování veřejnosti ve Slavkovském Zpravodaji o kompostárně a o
pronájmu sálů  v  SC  Bonaparte.  Dále  vysvětlila  působnost  kontrolního  výboru a  připomněla  postup
úkolování kontrolního výboru zastupitelstvem.

Bc. Michal Boudný - shrnul genezi vývoje kolem kompostárny, kdy po téměř ročním jednání byla snížena
udělená  pokuta  Finančním úřadem z  10  mil.  Kč  na  1,2  mil.  Kč.  Myslím,  že  věc  je  zřejmě právně
promlčena.  Co se  týče  části  anonymu na  pronájem sálu  v  SC  Bonaparte,  vše  probíhá  standardně
(smlouva, ceník) a vše je dohledatelné v příspěvkové organizaci ZS-A pod které SC Bonaparte patří.

paní Dagmar Živníčková doporučila na anonym nereagovat, dále se zeptala předsedy finančního výboru
Bc. Libora Eliáše na chybu v zápise ze zasedání FV konaného dne 21.5.2018, kdy se zdržela hlasování
při usnesení FV k závěrečnému účtu města za rok 2017, ale v zápise bylo uvedeno, že hlasovala pro.

Bc. Libor Eliáš - chybu potvrdil a omluvil se. Dodal, že na doporučení zastupitelstvu to nemá vliv.

Mgr. Vladimír Soukop - poukázal na podobný případ anonymního podání na jeho osobu a zastupitelstvo
města se tímto podnětem i přesto zabývalo a navrhuje také aby se toto podání neprošetřovalo.

Bc. Michal Boudný - reagoval na informaci o prašnosti při pracích na Kaunicově dvoře, informoval, že byl
přislíben kropící vůz. Prostřednictvím stavebního úřadu přislíbil iniciovat kontrolu.

pan Petr Zvonek - dotaz na účelový investiční příspěvek na zametací vůz

Mgr.  Vladimír  Soukop  -  požádal  o  předložení  zprávy  k  mateřské  školce  na  příštím  zasedání
zastupitelstva.

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

11. Závěr



Starosta města poděkoval přítomným a ukončil 24. zasedání zastupitelstva města v 19:15 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:

Dagmar Živníčková
členka ZM

Mgr. Miroslav Lstibůrek
člen ZM


