Z Á P I S
z 25. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,
které se konalo dne 14.6.2018
od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Př ít om ni:

Bc. M ic hal B ou dný , st a rosta
Bc. L ib or Eliá š, č len ZM
Ing . Hy ne k Cha rv a t, č le n Z M
Ing . Iv an Cha rv á t, č le n Z M
Ing . ar ch. D ušan J ak oub e k , čle n ZM
Ing . M ar ie Je d ličk ov á , m ís tost ar ostk a
M gr . Pe t r Kostík , m íst osta rost a
M gr . V ěr a Kř ivá nk ov á , čle nk a ZM
M gr . M irosla v Ls tib ůre k , čle n ZM
M gr . Re ná ta M a cha rov á, č le nka ZM
M U Dr. O ld řich P ospíš il, čle n ZM
M gr . V la d im ír S ouk op, č le n Z M
Da g ma r Živ níč kov á , čle nk a ZM

Om luv e ni:

Pa e d Dr. Ilona Hr bá čk ov á , čle nk a Z M
M gr . V la d isla v a Kulhá nk ov á , čle nk a ZM

Ne p řít omni:

< dle p re ze nční listiny >

Host é:

M gr . Bohusla v Fia la , ta j em ník M ě Ú
Ing . Pe tr Lok a j , v ed oucí od b oru sp rá v y m a j et k u, inv es tic a rozv oj e
M gr . V er onika L stib ůrk ov á , p rá v ník
Ing . Ja na M a ck rlov á , v e douc í fina nčního odb oru
M gr . Ev a Oub ě lick á, DiS ., ř ed ite lk a Zá mk u S la v k ov- A uste r lit z
Pe t r Zv onek , ř ed it el T S M S

Př ed se d a jíc í:

Bc. M ic hal B ou dný , st a rosta

Ov ě řov a te lé :

Bc. L ib or Eliá š, č len ZM
Ing . ar ch. D ušan J ak oub e k , čle n ZM

Návrhová komise:

Ing. Marie Jedličková, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Ivan Charvát

Číslo Bod
bodu Komentář
1.

Zahájení a schválení programu 25. zasedání zasedání zastupitelstva města
Zasedání zahájil v 16:00 hodin pan starosta Bc. Michal Boudný, přivítal všechny přítomné a řídil průběh 25.
zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna, konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva města a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Navrhl určit ověřovateli zápisu pana Ing. arch. Dušana Jakoubka a
pana Bc. Libora Eliáše (schváleno 10 hlasů pro) a členy návrhové komise paní Ing. Marii Jedličkovou, pana Mgr.
Vladimíra Soukopa a pana Ing. Ivana Charváta (schváleno 10 hlasů pro). V rámci schválení programu dnešního
zasedání navrhl starosta města upravit pořadí projednávání předložených materiálů v programu s tím, že
"Smlouva o nájmu movitých kulturních památek - zámecký mobiliář" bude projednána jako třetí v pořadí a dále
návrhl zprávu "Soubor rozpočtových opatření II" projednat po zprávě "Soubor rozpočtových opatření".
Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

2.

498/25/ZM/2018 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města :
považuje za splněné body:
457/23, 459/23 z 23. zasedání ZM - 26.03.2018
bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

3.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

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

499/25/ZM/2018 Smlouva o nájmu movitých kulturních památek - zámecký mobiliář
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
postup procesu uzavírání smlouvy o nájmu movitých kulturních památek.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu
V rozpravě vystoupili: Mgr. Eva Oubělická, DiS, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Michal Boudný
Bc. Michal Boudný vysvětilil, že část mobiláře je v majetku státu a existuje povinnost města za to platit nájem.
Podařilo se nám nájem snížit a nakonec je dohoda 120 tis Kč bez DPH. Dále byl Národní památkový úřad požádán o
odvoz nepotřeboného mobiliáře.
Mgr. Eva Oubělická, DiS doplnila informaci pana starosty a potvrdila, že Národní památkový úřad se řídí novými
pravidly, že nesmí půjčovat nic zadarmo. Podařilo se vyjednat snížení nájmu. Dále připomněla problematiku pojištění
mobiliáře a nutnost uzavření speciální pojistky a dále na zařazení těchto nákladových položek do rozpočtu.
Bc. Michal Boudný přednesl historii převodu zámku ze začátku 90. let
Ing. arch. Dušan Jakoubek odpověděl, že tehdy neexistovaly nabývací tituly na mobiliáře, které jsou zde
prezentovány a stát tehdy nebyl schopen toto dokladovat. Vznesl dotaz zda opravdu existují nabývací tituly a zda
proběhl právní akt, který toto zprůkaznil.
Mgr. Eva Oubělická, DiS - odpověděla
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Eva Oubělická, DiS.
Typ dokumentu: Usnesení

4.

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

500/25/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 11. 6. 2018.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu

V rozpravě vystoupilI Bc. Libor Eliáš, Ing. arch. Dušan Jakoubek
Bc. Libor Eliáš vysvětlil přijatá usnesení a doporučení finančního výboru ze zasedání konaného dne 11. 6. 2018.
Ing. arch. Dušan Jakoubek upozornil na formální chyby v zápise finančního výboru z 11. 6. 2018.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

5.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

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

501/25/ZM/2018 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za 1. čtvrtletí 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Zprávu o plnění rozpočtu města Slavkov u Brna a zřízených příspěvkových organizací za I.
čtvrtletí roku 2018 v předloženém znění.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

6.

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

502/25/ZM/2018 Rozbory hospodaření VHČ za I.čtvrtletí roku 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2018 v předloženém znění.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Bc. Jitka Charvátová
Typ dokumentu: Usnesení

7.1.

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

503/25/ZM/2018 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění takto:
RO ORJ Odd. §

Pol.

ORG

Text
FO

Příjmy (Kč)
-

Vratitelný

přeplatek

od

FÚ

-

30

36

6171 2211

71

71

6409 5901

30

36

3639 6349 405

71

71

6409 5901

20

22

1334

ŽP - Odvody za odnětí půdy ze ZPF

17 900

60

61

1361

VV - Správní poplatky

19 600

28

29

30

ÚZ

kompostárna

Výdaje
(Kč)

67 200

OVV - Navýšení položky - Nespecifikované

67 200

rezervy
FO - DSO Politaví - varovný prot. syst. -

20 400

spoluf.
OVV - Snížení položky - Nespecifikované

-20 400

rezervy

30

36

1361 136141

FO - Správní poplatky VHP

27 500

30

36

1381

FO - Daň z hazardních her

523 000

30

36

1383

FO - Zrušený odvod z VHP

1 900

60

63

2219 2111

DSH - Příjmy parkovací karty

3 000

71

71

3399 2111 2016

OVV - Městský ples

7 900

71

71

6171 2111 61711

OVV - Vstupné dětský karneval

3 700

80

81

6171 2111

MěÚ - Příjmy z poskytování služeb
DSH - Sankční platby přijaté od jiných
subjektů

100

60

63

2223 2212

60

63

2223 2212 3156

DSH- Správní řízení - radar

60

63

2299 2212

DSH - Sankční platby - pokuty

60

63

2299 2212 3157

DSH - PČR - radar

60

63

2299 2212 31526

DSH - Příjmy sankční platby - radar

60

61

3639 2212

VV - Sankční platby - pokuty

47 500

20

22

3769 2212

ŽP - Sankční platby - pokuty

139 000

30

36

6171 2322

FO - Přijaté pojistné náhrady

6 700

MěP - Ostatní nedaňové příjmy jinde

40 200
671 000
45 200
100 200
1 367 900

90

90

5311 2329

60

61

4121

VV - Veřejnoprávní smlouvy

24 000

80

81

4121

MěÚ - Veřejnoprávní smlouvy

32 000

30

36

1122

71

71

6409 5901

30

36

6310 5163

71

71

6409 5901

31

8113
32
40

41

2219 6121 5181
8123

33
40

41

3322 6121 546

neseřazené

FO - Snížení - Daň z příjmů právnických
osob - obce

7 500

-517 900

OVV - Navýšení položky - Nespecifikované

2 567 900

rezervy
FO - Navýšení položky - služby peněžních

100 000

ústavů
OVV - Snížení položky - Nespecifikované

-100 000

rezervy
FO - Zař. nové položky - čerpání úvěru
cyklostezka

19 000 000

IR- Zař. nové položky - cyklostezka -

19 000

předfinancování
FO - Zař. nové položky - čerpání úvěru
zámecká zeď, valy

000
28 200 000

IR- Zař. nové položky - zámecká zeď -

23 200

předfinancování

000

IR- Zař. nové položky - zámecké valy -

40

41

3322 6121 564

30

32

3315 5331 16027

71

71

6409 5901

40

41

2212 6121 552

71

71

6409 5901

71

71

3399 2111 33991

OVV - Zař. nové položky - Dny Slavkova

20 000

71

71

3399 2321 33991

OVV - Dny Slavkova - dar

26 000

36 71

71

3399 5169 33991

71

71

3399 5137 33991

34

35

5 000 000

předfinancování
FO - ÚNP ZS-A- navýšení - havarijní stavy
majetku

300 000

OVV - Snížení položky - Nespecifikované

-300 000

rezervy
IR - Zař. nové pol. - rekonstr. míst.

3 000 000

komunikací
OVV - Snížení položky - Nespecifikované

- 3 000 000

rezervy

OVV - Zařazení nové položky - Dny
Slavkova - služby ostatní
OVV - Zařazení nové položky - Dny
Slavkova - DDHM

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu
V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Ing. Marie Jedličková
Příchod: Mgr. Renáta Macharová - 16:19 hodin (od tohoto okamžiku přítomno 11 zastupitelů)

24 000
22 000

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek

7.2.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

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

504/25/ZM/2018 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
předložená rozpočtová opatření č. 21-27 schválená radou města číslem usnesení 2592/125
/RM/2018; 2644/128/RM/2018; 2664/129/RM/2018.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy
Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

8.1.

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

505/25/ZM/2018 Soubor rozpočtových opatření II.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Smlouvu o předfinancování aktivit projektu mezi DSO ŽLaP, se sídlem Jiráskova 502, 685 01
Bučovice, IČ: 61731226, zastoupený Janem Kaufem, předsedou a městem Slavkov u Brna v
předloženém znění.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění takto:
RO ORJ Odd.

37

§

Pol. ORG ÚZ

30

35

8115

30

36 3639 5329 405

Text
FO - Změna stavu krátk. pr. na BÚ

Příjmy
(Kč)
1 189 600

FO - DSO Politaví - BRKO - podíl města předfinancování

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu
V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Marie Jedličková, pan Konečný
Ing. arch. Dušan Jakoubek navrhl hlasovat o rozpočtových opatřeních č. 37 a 38 zvlášť
Příchod: MUDr. Oldřich Pospíšil - 16:23 hodin (od tohoto okamžiku přítomno 12 zastupitelů)
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Výdaje
(Kč)

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

1 189 600

8.2.

506/25/ZM/2018 Soubor rozpočtových opatření II.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje soubor rozpočtových opatření v předloženém znění takto:
RO ORJ Odd. §

38

Příjmy
(Kč)

Pol. ORG ÚZ Text

90

90

5311 5169

71

71

6409 5901

MěP - navýšení pol. - služby ostatní - systém

Výdaje
(Kč)
110 000

radar - cizinci
OVV - snížení pol. - nespecifikované rezervy

-110 000

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy
Proti: Ing. arch. Dušan Jakoubek

9.

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

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

507/25/ZM/2018 Křesťanská mateřská škola Karolínka - dotace na provoz
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí individuální dotace Křesťanské mateřské škole Karolínka ve Slavkově u Brna, školská
právnická osoba, sídlo Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 71341251 ve výši 213 000
Kč.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
213 000 Kč
Křesťanské
mateřské
škole
Karolínka
ve
Slavkově u Brna,
školské právnické osobě, IČ: 71341251, se sídlem Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna, v
předloženém znění.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. Bc. Michalu Boudnému
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Křesťanské mateřské škole
Karolínka ve Slavkově u Brna, školská právnická osoba, sídlo Malinovského 280, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 71341251, v předloženém znění.
Termín: 30.6.2018
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu
V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Bc. Michal Boudný, Mgr. Vladimír Soukop
Ing. Ivan Charvát požádal pana starostu o nahlédnutí do žádosti MŠ Karolínka
Bc. Michal Boudný požadovaný dokument předložil
Mgr. Vladimír Soukop se dotázal, zda je toto bylo ze zahajovacích výkazů 2017
Ing. Jana Mackrlová - vysvětlila, že jsou individuální dotace, kde se žádá v letošním roce na rok 2018.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

10.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Jana Kuklová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

508/25/ZM/2018 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 a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Mgr. Naďa Kabelková
Typ dokumentu: Usnesení

11.

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

509/25/ZM/2018 Strategický plán rozvoje města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Strategický plán rozvoje města v předloženém znění.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

12.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková

Hlasování

Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

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

510/25/ZM/2018 Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2018.
Zprávu uvedla místostarosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy
Předkladatel: Mgr. Petr Kostík
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení

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

13.1. 511/25/ZM/2018 Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města ukládá
radě města vypracovat studii, která by prověřila možnost rozšíření kapacity mateřské školy na
Koláčkově náměstí.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu
V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Michal Boudný, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr.
Vladimír Soukop, Ing. Marie Jedličková, Bc. Libor Eliáš, pan Jan Hudec
Příchod: paní Dagmar Živníčková - 16:51 hodin (od tohoto okamžiku přítomno 13 zastupitelů)

Mgr. Petr Kostík shrnul vývoj a historii a projednání této problematiky v radě města a komisích města a zdůraznil
nutnost rozhodnout dnes o umístění. Zopakoval návrh umístit školku na Tyršově ul. Již v prosinci 2016 poslána žádost
na stát a do dnešního dne nemáme odpověď. Je zde požadavek našich ZŠ na nové prostory. Připomněl, že v loňském
roce se podařilo dokončit přístavbu na ZŠ Tyršova. Byla navýšena kapacita družiny na 180 žáku. Za tři roky je to
navýšení o 60 žáků. Byla schválena před půl rokem koncepce školství. Domnívá se, že máme směrnici, že děti, které
dosáhnou tři let mají nárok aby zde chodily do školky. Apel na definování umístění, tak aby to bylo rozvinuto v
projektové dokumentaci. Sdělil, že při jednání ITI bylo konstatováno, že od příštího roku bude posílena oblast
školství. Poděkoval předchůdcům za zařazení MŠ do záměru města. Pokud budeme mít zpracovanou projektovou
dokumentaci, tak pro město by neměl být problém požádat o dotaci. Dále ve svém vystoupení upozornil na možnost
rozšíření MŠ na Koláčkově náměstí na přilehlé zahradě, kdy město bylo osloveno majitelem sousední nemovitosti s
nabídkou odkupu. Rada v této věci rozhodla, že by měl být zpracován záměr. Po letech jednání se jeví jako nejlepší
pro město je varianta A, výhodou je, že je to majetek města a výstavbou v této oblasti do budoucna zde dojde k
největšímu rozvoji města. Při jednaních s řediteli škol se jednoznačně definovalo, že výstavba bude etapizována, že
by měla mít určitou možnost rozvoje. Řešit dopravní situaci na Zlaté Hoře by bylo složité, ale není zde vůle občanů.
Požádal zastupitele o dotazy a podněty k této problematice aby orgány města mohly zpracovat příslušné podklady.
Ing. Ivan Charvát vznesl dotaz k variantě C a dále poukázal, že komise pro rozvoj města po celou dobu nebyla
schopna předložit oficiální stanovisko, protože nebyla usnášenischopná
Jan Hudec byl jsem upozorněn funkcionáři, že naše stanoviska budou brány tak, jako bychom usnášenischopni byli.
Vznesl další argumenty pro variantu C.
Ing. Ivan Charvát ptal se na oficiální názor. Znovu opakoval, že komise nebyla usnášenischopná. Dotaz na dobu
přípravy projektové dokumentace u možnosti rozšíření MŠ na Koláčkově náměstí.
Mgr. Bohuslav Fiala informoval o čerstvé informaci z IROP, že v říjnu bude otevřena výzva na podporu výstavby
mateřských škol.
Mgr. Petr Kostík navrhl odsouhlasit možnost rozšíření školky na Koláčkovo náměstí a v případě úspěchu v tomto
směru dále rozhodnout o variantě A nebo C. Rada města doporučuje variantu A.
Bc. Michal Boudný reagoval, že do komisí rady města nominují politické strany a hnutí zde zastoupené, a to, že tam
tito lidé nechodí, tak za to nemůže a těžko může někoho odvolávat. Takový je bohužel stav. Připojil se k návrhu
ponechání varianty možnosti rozšíření MŠ na Koláčkově náměstí. K Zlaté Hoře uvedl, že si to vzhledem k obtížné
dopravní sitauci nedokáže představit.
Ing. arch. Dušan Jakoubek dodal, že momentálně největší přetlak je v lokalitě Zelnic. Podotkl, že u každé školky by
mělo být parkoviště. Schvaluje řešení varianty MŠ na Koláčkovo náměstí, poukázal na šanci dostat se dál do prostředí
zahrady. Byl by rád kdyby někdo začal vyhledávat lokality v Zelnicích, máme tam pozemky města, ocenil by oficiální
prověření této možnosti.
Bc. Michal Boudný odpověděl, že si nedokáže představit, kde by školka v Zelnici byla.
Ing. arch. Dušan Jakoubek reagoval, že pozemky k tomu tam jsou.
Mgr. Vladimír Soukop vrátil se do historie, kde největší problém byl s financováním. Nakonec po dohodě přistoupil v
roce 2010 na to, že obětuje část ZŠ na přístavbu MŠ, s tím, že se najde dotační titul na výstavbu nové školky. V
současné době to vypadá, že škola nepříjme do šesté třídy některé děti. Poukázal na to, že po diskusi s panem
místostarostou vyplynulo, že výstavba nové školky vyřeší problém škol a předškolního vzdělávání. Přednesl
přítomným, že v současné době eviduje ZŠ Komenského 184 přihlášek do družiny a ze zkušenosti očekává další
přihlášky v září. Nastínil budoucí využití přístavby MŠ k ZŠ Komenského. Je pro variantu kompletní mateřské školky,
protože okolní obce staví a nikdo se města neptá, a na těch obcích rodiče nenapadne, že dítě v páté třídě nemají kam
dát do školy. Byla odvedena dobrá práce na prognóze. Uvedl tlak rodičů na svoji osobu. Jako ředitel školy
nedisponuje zákonnými nástroji k odmítnutí. Kloní se tomu, co řekl pan starosta. Ilustroval možnou budoucí sitauci v
dopravní špičce ráno na Zlaté Hoře při schválení varianty C.

Bc. Libor Eliáš souhlasí s panem Mgr. Vladimírem Soukopem. Apeluje na řešení. Ví, že na jakýkoliv dotační titul se
může dosáhnou jedině v případě, že město bude mít přípravený projekt, kde školku postavit. IROP něco vyhlásí a kdo
bude připraven, tak má šanci na peníze dosánoui. Varianta A je nejlepší možností. Není zastáncem stavby "mega"
školky, ale požaduje rozhodnutí, kde je to možné do budoucna a zároveň souhlasí s řešením rozšíření kapacity na
Koláčkově náměstí. Varinata C je nevhodná z dopravního hlediska, má jedinou výhodu v tom, že je blízko školského
zařízení.
Bc. Michal Boudný - pochopil jsem, že chceme dvě školky. Zeptal se někdo lidí na "Filipově" kam mají děti chodit do
školky
Bc. Michal Boudný - připomněl zájem Integrované střední školy o pozemek ve variantě C
Ing. arch. Dušan Jakoubek - domluvme se s Integrovanou střední školou
Bc. Libor Eliáš varuje před tímto stylem uvažování. Lokalita C je z jasných argumentů nevhodná. Odložením
rozhodnutí se okrádáme o drahodcený čas. Odbornou firmou je lokalita A označena jako nejvýhodnější varianta.
Navíc tu lokalitu budeme mít přístupnou ze čtyř směrů.
Ing. arch. Jakoubek nemá preference v oblasti Zelnic, svůj pohled podává z urbanistického hlediska. Město nemělo
pustit výstavbu do nepřipravené lokality. V Zelnici je největší potenciál potřeby nové školky. Prověřme objekt
Koláčkovo náměstí, ať na to máme studií. Z hlediska pro děti je lepší mít dvě nebo tři školky.
Bc. Michal Boudný - podal názor na výstavbu v lokalitě Zelnice.
Mgr. Petr Kostík - chtěl zavést pragmatickou diskusi. Jsme tady od toho abychom si jasně řekli, jak bychom měli
postupovat. Je nejvyšší čas vzít rozum do hrsti.
pan Jan Hudec - nejdříve vybudovat infrastrukturu. Podivil se vyjádřením lidí, kteří nejsou urbanisté a architekti. V
tomto směru doporučil naslouchat Ing. arch. Jakoubkovi. Názor odborníků je varianta C a ptá se proč nebyla
důkladně prostudována tato varianta. Argumentace se neopírá o platný územní plán.
Mgr. Petr Kostík - přečetl odborné stanovisko od zpracovatelské firmy
pan Jan Hudec - reagoval
Ing. Marie Jedličková - vyjádřila se k rozšíření MŠ na Koláčkově náměstí a ocenila exkluzivnost toho prostor pro
rodiče a děti.
pan Jan Hudec - znovu žádá o prověření varianty C
Bc. Michal Boudný vyhlásil v 17:33 do 17:51 hodin přestávku aby návrhová komise připravila návrh usnesení.

Bylo samostatně hlasováno o částech I, II a III

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

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

13.2. 512/25/ZM/2018 Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města ukládá
radě města zajistit studii na prověření možnosti výstavby mateřské školy, její kapacity a
potřebného zázemí v lokalitě A.

Zdržel se: Mgr. Renáta Macharová
Proti: Ing. arch. Dušan Jakoubek
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

13.3. 513/25/ZM/2018 Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města ukládá
radě města zajistit studii na prověření možnosti výstavby mateřské školy, její kapacity a
potřebného zázemí v lokalitě C.

Zdržel se: paní Dagmar Živníčková
Proti: Bc. Libor Eliáš, Mgr. Vladimír Soukop

14.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 10 Proti: 2 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

514/25/ZM/2018 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3750/81 v k.ú. Slavkov u Brna - manželé
Jandlovi
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 3750/81 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 100m2 z
vlastnictví města do vlastnictví manželů Ing. Ivana Jandla a paní Jany Jandlové, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ dle přiloženého zákresu do mapy za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 1523-28/2018 ve výši 1.500,-Kč/m2 bez DPH. Náklady související s
převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, geometrický plán) uhradí žadatelé.
Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
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: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

15.

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

515/25/ZM/2018 Návrh na výkup pozemků parc. č. 232/1 a parc. č. 2212/6 v k.ú. Slavkov u Brna manželé Hanákovi
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod pozemků parc. č. 232/1 o výměře 119m2 a parc. č. 2212/6 o výměře 42m2, oba
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Bohumila Hanáka a paní Ludmily
Hanákové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do vlastnictví města za kupní cenu ve výši

300.000,-Kč v předloženém znění. Náklady související s převodem nemovitostí uhradí město.
Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
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: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení
16.

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

516/25/ZM/2018 Výkup části pozemku parc. č. 742/4 v k.ú. Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod části pozemku parc. č. 742/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o
výměře cca 11m2 z vlastnictví paní Naděždy Slezákové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do
vlastnictví města Slavkov u Brna za kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2 dle přiložené mapky. Náklady
spojené s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, geometrický plán) uhradí
město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
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: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

17.

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

517/25/ZM/2018 Žádost o prodej pozemku parc. č. 2053 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Holásek
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 2053 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
2449m2.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu
V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Michal Boudný
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

18.

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

518/25/ZM/2018 Majetkoprávní vypořádání se k nemovitostem - sídliště Nádražní
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný majetkoprávní převod k:
pozemku parc.č. 2829/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 21m2 z
vlastnictví města do vlastnictví paní Olgy Kučerové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ ;
pozemku parc. č. 2829/6 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 19m2 z
vlastnictví města do vlastnictví paní Petry Pěnčíkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ ;
pozemku parc. č. 2829/5 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 19m2 z
vlastnictví města do vlastnictví pana Radka Andrly, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

;
pozemku parc. č. 2829/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 19m2 z
vlastnictví města do vlastnictví manželů pana Jana Šmída, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ a paní Lenky Šmídové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
dle přiložené mapy za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3795-034-2018 ve výši
558,-Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad)
uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
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: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení
19.

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

519/25/ZM/2018 Žádost o převod části pozemku parc. č. 354/30 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Andratschke
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
s jakýmkoliv majetkoprávním nakládáním s částí pozemku parc. č. 354/30 v k.ú. Slavkov u Brna
dle přiložené mapy a přiložené žádosti pana Josefa Andratschkeho, předsedy SVJ Zelnice II 1601,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 64299503.
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: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

20.

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

520/25/ZM/2018 Žádost o prodej části pozemku p.č.759 v k.ú. Slavkov u Brna - p. Antonín Matyáš
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 759 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca
30m2 dle přiložené mapy z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví pana Antonína Matyáše,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dle přiložené mapy za kupní cenu ve výši 1.120,-Kč/m2 bez
DPH stanovenou dle znaleckého posudku č. 3874-444-2018. Náklady související s převodem
nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, náklady za vyhotovení geometrického plánu a za
znalecký posudek) uhradí žadatel. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
II. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 775/9 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 8m2 dle přiložené mapy.
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: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

21.

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

521/25/ZM/2018 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2636/1 v k.ú. Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku parc.č. 2636/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 15m2 z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví pana Leoše Partyky, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ a pana Radka Slaniny, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za kupní cenu ve výši 420,Kč/m2 bez DPH stanovenou znaleckým posudkem č. 3875-555-2018 dle přiložené mapy. Náklady
související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, náklady na vypracování
geometrického plánu a znaleckého posudku) uhradí žadatelé. Daňové povinnosti budou splněny
dle platné legislativy.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

22.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

522/25/ZM/2018 Nové názvy ulic v lokalitě Zelnice
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
nové názvy ulic Zelnice II.; Zelnice IV.; Zelnice V.; U Valu I.; U Valu II. a U Mokřadu dle
předloženého návrhu.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy
Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek

23.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

523/25/ZM/2018 Počet členů zastupitelstva města v období 2018 - 2022
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města stanovuje
pro volební období 2018 - 2022 počet členů zastupitelstva města na 15.
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. Bohuslav Fiala
Typ dokumentu: Usnesení

24.

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

524/25/ZM/2018 Žádost o změnu části ÚIP na ÚNP
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Technickým službám města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, převedení části účelového
investičního příspěvku na víceúčelový zametací vůz ve výši 175 750,-Kč na účelový neinvestiční
příspěvek, a to k zajištění servisních prohlídek a dodání náhradních dílů rychlého opotřebení, dle
důvodové zprávy.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy

Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Petr Zvonek
Typ dokumentu: Usnesení
25.

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

525/25/ZM/2018 Zápis o provedené kontrole - Rekonstrukce stadionu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis o provedené kontrole a navrhovaná opatření kontrolního výboru.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu
V rozpravě vystoupili: Mgr. Věra Křivánková, Ing. Ivan Charvát, Mgr. Petr Kostík, Ing. arch. Dušan Jakoubek
Ing. Ivan Charvát se vrátil k problematice stadionu (příspěvek v části interpelace)
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení
Zdržel se: Mgr. Vladimír Soukop
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

26.

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

526/25/ZM/2018 Zápis o provedené kontrole - Dotační akce ZS-A
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis o provedené kontrole a navrhovaná opatření kontrolního výboru.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy
Zdržel se: Mgr. Vladimír Soukop
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

27.

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

527/25/ZM/2018 Odměny členům zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města poskytuje
podle § 76 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mimořádnou odměnu za
splnění mimořádných a zvlášť závažných úkolů města následujícím členům zastupitelstva města:
Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr Kostík - především za zajištění
významných investičních akcí (zejména obnova stadionu, obnova valů a zámecké zdi, obnova
komunikací ve městě), práce na přípravě strategického plánu rozvoje města a projektu
finančního řízení města a jeho příspěvkových organizací, realizaci projektu MAP školství,
výsledek auditu hospodaření města bez výhrad - "A",
Bc. Libor Eliáš, PaedDr. Ilona Hrbáčková, Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan Charvát, Ing. arch.
Dušan Jakoubek, Mgr. Věra Křivánková, Mgr. Vladislava Kulhánková, Mgr. Miroslav Lstibůrek,
Mgr. Renáta Macharová, MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Vladimír Soukop, Dagmar Živníčková za účast na projednávání a schvalování nejdůležitějších rozhodnutí zastupitelstva města zejména rozpočet města, strategický plán rozvoje města, změna územního plánu města,

rozhodování o majetkových záležitostech vyhrazených zastupitelstvu města,
každému ve výši dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která mu náležela v kalendářním roce
2018.
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. Bohuslav Fiala
Typ dokumentu: Usnesení
28.

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

Interpelace členů ZM
Ing. Ivan Charvát apeloval na dodržování zákazu vjezdu na stadion. Dál požádal o upřesnění odpovědnosti za stadion
i mimo rekonstruovanou část a upřesnit provozní řád stadionu.
paní Dagmar Živníčková na podnět občana požádala o prověření funkčnosti zvonku pro vozíčkáře u vstupu do budovy
č.p. 89 na finanční úřad.
Předkladatel: Starosta

29.

Odpovědi na interpelace
Předkladatel: Starosta

30.

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

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

Diskuse

Bc. Michal Boudný přivítal Ing. Rybeckou z ul. Jiráskova. Uvedl, že se jedná o problematiku probíhající a plánované
rekonstrukce ul. Jiráskova.
Ing. Rybecká vznesla námitku k novému dopisu vhozenému do schránek občanům ul. Jiráskova a citovala předchozí
variantu, kterou občané vzali na vědomí. Nicméně přišel další dopis, že to bude upraveno jinak. Poukázala na
přenášení hluku a na otřesnost hygieny bydlení. Dotázala se proč jsou zpracovány tři projektové dokumentace a
nakonec je všechno jinak. Ten chodník by měl být mírně odsazen. Zeleň tam chceme, udělejme to tak abychom tam
mohli zdravě žít. Pokud bude dokumentace opravena, tak bychom se rádi zúčastnili jednání a měli možnost se k tomu
vyjádřit.
Bc. Michal Boudný - měnil se kanalizační řad a práce pokračují.
Ing. Rybecká toto tvrzení rozporovala. Uvedla, že rekonstrukce skončila a dle jí poskytnuté informace to dál již není
potřeba. Upozornila, že ve chvíli přívalových dešťů budou sklepy vyplaveny, ten průtok to nepobere a dotázala se kdo
za to odpovídá

Ing. arch. Dušan Jakoubek: odchod - 18:40 hodin
Ing. arch. Dušan Jakoubek: příchod - 18:41 hodin

Ing. Petr Lokaj - sdělil, že dnes proběhlo jednání se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. (dále jen VaK), a
potvrdil, že práce nebudou pokračovat, že dle názoru VaK je současný stav dostačující a doplnil, že vlastníkem je
VaK.
Bc. Michal Boudný - dokážu si představit svolání schůzky v červenci. Ta bude řízena a apeluji na přítomnost jednoho

zástupce za nemovitost.
Ing. Rybecká - byly podány petice, které jsou určitě někde na úřadě. Apel na zachování zeleně.
Bc. Michal Boudný - síťaři nám toto nedovolili
Ing. Marie Jedličková - doplnila, že varianta č. 4 počítá s tím, že to povede metr od nemovitostí a přitom to umožňuje
výsadbu zeleně.

Mgr. Křivánková: odchod - 18:46 hodin.

Předkladatel: Starosta

31.

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

Závěr
Starosta města poděkoval přítomným a ukončil 25. zasedání zastupitelstva města v 18:48 hodin.
Předkladatel: Starosta

Bc. Michal Boudný
starosta

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

Ing. Marie Jedličková
místostarostka

Zapisovatelé:

Munir Massow
sekretariát tajemníka MěÚ

Ověřovatelé:

Ing. arch. Dušan Jakoubek
člen ZM

Bc. Libor Eliáš
člen ZM

