Z Á P I S
z 5. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,
které se konalo dne 15.4.2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
P ří to mn i :

Ven d u l a An d rl o vá, čl en k a ZM
M gr . J an a B an g ov á, č l en ka ZM
Bc . M i ch a l B ou d n ý, s tar os ta
Bc . Li b o r El i áš, čl en ZM
Ver o n ik a Hru še cká , čl e n ka ZM
In g . Hy n ek Ch a rva t, č l en ZM
In g . I van Ch ar vát , č le n ZM
In g . a rch . Du ša n J ak ou b ek , čl e n ZM
In g . M ar i e J ed l ič ko vá, mí sto st aro st ka
M gr . P řem ysl J e řá be k, č l en Z M
M gr . P etr J e řáb ek , čl e n ZM
M gr . P etr K os tí k, č l en ZM
M gr . R e ná ta M ac h aro vá , čl e n ka ZM
M gr . Vl ad i mí r S o u ko p, čl e n ZM
Da gm ar Ži vn í čk ov á, č l en ka ZM

O ml u ve n i :

<d l e pr ez e n čn í l i st i n y>

N ep ří to mn i :

<d l e pr ez e n čn í l i st i n y>

Ho st é:

M gr . B oh u sl a v F i al a, taje mn í k M ěÚ
In g . P etr L ok aj, ved o u cí o d bo r u sp rá vy maje tku , i n vest i c a r o z vo je
M gr . Ve ro n i ka Lst ib ů rk ov á, p rá vn í k
In g . J an a M ac krl o vá , ve do u c í fi n an č n íh o o db o ru
M u n i r M a sso w, sekr et ari á t taje mn í ka M ěÚ
M gr . Ev a Ou b ěl i c ká, Di S . , ř ed i tel ka Z ámku S l avk ov -Au s ter l i tz
Pe tr Zvo n e k, ř ed i tel T S M S

P řed se da jí cí :

Bc . M i ch a l B ou d n ý, s tar os ta

O vě řo vat el é :

Ven d u l a An d rl o vá, čl en k a ZM
M gr . P řem ysl J e řá be k, č l en Z M

Návrhová komise:

Mgr. Petr Kostík, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Ivan Charvát

Číslo Bod
bodu Komentář
1.

Zahájení a schválení programu 5. zasedání zasedání zastupitelstva města
Zasedání zahájil v 17:02 hodin pan starosta Bc. Michal Boudný, který na úvod představil přítomným
zastupitelům nově jmenovou vedoucí odboru správních činností a živnostenského úřadu paní Mgr.
Libuši Pilátovou. Poté pan starosta přivítal všechny přítomné na 5. zasedání Zastupitelstva města
Slavkov u Brna a celý průběh zasedání řídil. Konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva města

a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Navrhl určit ověřovateli zápisu paní Vendulu Andrlovou a
pana Mgr. Přemysla Jeřábka (schváleno 12 hlasů pro, zdrželi se 2 - paní Vendula Andrlová a pan Mgr.
Přemysl Jeřábek) a členy návrhové komise pana Mgr. Petra Kostíka, pana Mgr. Vladimíra Soukopa a
pana Ing. Ivana Charváta (schváleno 14 hlasů pro). V rámci schválení programu 5. zasedání
zastupitelstva města navrhl starosta města přidat bod "Dodatek č. 1 - Smlouva o bezúplatném převodu
nemovitosti - ÚZSVM", který je předložen na dnešní zasedání v papírové formě "na stůl". O takto
upraveném programu zastupitelé města hlasovali.
Předkladatel: Starosta

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

2.

80/5/ZM/2019 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města :
považuje za splněné body:
511/25 z 25. zasedání ZM - 14. 6. 2018
64/3/I, 64/3/II z 3. zasedání ZM - 18. 2. 2019
79/4 z 4. zasedání ZM - 18. 3. 2019
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: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

81/5/ZM/2019 Zápis ze zasedání finančního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis z 2. zasedání finančního výboru konaného dne 10. 04. 2019.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupil pan Ing. Ivan Charvát, který okomentoval průběh zasedání finančního výboru.
Požádal o předkládání podrobnějších informací k rozpočtovým opatřením.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

4.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

82/5/ZM/2019 Účetní závěrka města Slavkov u Brna za účetní rok 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, účetní závěrku města Slavkov u Brna sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2018.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
výsledek hospodaření běžného účetního období města Slavkov u Brna za rok 2018 ve
výši 48.501.395,47 Kč z hlavní činnosti a ve výši 2.700.742,46 Kč z hospodářské
činnosti.
III. Zastupitelstvo města schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku města Slavkov u Brna
za rok 2018
převedení finančních prostředků ve výši 2.989.678,49 Kč do Fondu rezerv a rozvoje
města Slavkov u Brna, převedení finančních prostředků ve výši 3.740.422,46 Kč do
Fondu správy majetku.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Příchod - Mgr. Petr Jeřábek: 17:12 hodin

5.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

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

83/5/ZM/2019 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

RO ORJ Odd.

12

13
14
15
16
17

§

Pol.

ORG

ÚZ

Text

Příjmy (Kč)

20

22

3769

2212

ŽP - Pokuty

20

23

3635

2212

SÚ - Pokuty oddělení dopravní

25 000

20

22

1334

ŽP - Odvody za odnětí půdy ze zem. půd.fondu

52 900

30

36

1361 136141

FO - Správní poplatky VHP

30

36

1381

FO - Daň z hazardních her

60

63

2219

2111

DSH - Příjmy parkovací karty

60

63

2223

2212

DSH - Sankční platby - pokuty

60

63

2223

2212

10

10

4121

KT - SDH - veřejnoprávní smlouva

41 300

30

36

1122

FO - Navýšení pol. DPPO obce

39 700

71

71

6409

5901

OVV - Navýšení pol. - nespecifikované rezervy

40

41

3315

5171

71

71

6409

5901

OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy

30

31

3639

6351 363911

FO -ÚIP TSMS - čelní kolový nakladač

71

71

6409

5901

OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy

3156

537

4 000
289 100
17 000
13 100
365 100

849 700

IR - Navýšení pol. - nutné opravy budov a staveb

30

36

3639

5329

71

71

6409

5901

30

33

3113

2122

40

41

3113

5171

14054

IR - Zař. nové pol. - oprava venk. Hřiště ZŠ Tyršova

40

41

3113

6122

14055

IR - Zař. nové pol. - venkovní žaluzie ZŠ Tyršova

40

41

3113

5171

14063

IR - Zař. nové pol. - oprava střechy ZŠ Komenského

40

41

3113

6122

14064

IR - Zař. nové pol. - okna, žaluzie ZŠ Komenského

30

35

8115

412

DSH - Správní řízení radar

400 000
-400 000
1 498 000
-1 498 000

FO - Členský příspěvek Brněnsko, z.s.

6 700
-6 700

OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy
FO - ZŠ Tyršova - odvod z IF

FO - Čerpání FRR

Výdaje (Kč)

2 500

1 000 000
750 000
250 000
3 993 000
3 872 000
7 865 000

18
19

40

41

30

35

5511

6121

512

IR - Nav. pol. - výst. infrastruktury - stanice HZS a ZZS JMK

30

33

3111

2322

14013

FO - MŠ Zvídálek - přijaté pojistné náhrady

30

33

3111

5331

14013

FO - ÚNP MŠ Zvídálek - oprava škodné události

8115

1 650 000

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

1 650 000
34 500
34 500

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:
RO

ORJ

Odd.

§

Pol.

ORG

ÚZ

Text

60

61

6402

2222

71

71

6409

5901

30

33

4116

14065

33063 FO - ÚND MŠ - ZŠ Komenského průtoková dotace

30

33

3113

5336

14065

33063 FO - ÚND - ZŠ Komenského průtoková dotace

80

81

71

71

Příjmy (Kč)

98187 VV - Úhrada zvýšených nákl. voleb do zast. města

Výdaje (Kč)

19 600

8

9

10

OVV - Nespecifikované rezervy

4116 130131
6409

13013 MěÚ - Otevřené transparentní město

5901

19 600
2 165 700
2 165 700
1 113 600

OVV - Nespecifikované rezervy

1 113 600

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. Petr Lokaj, Ing. Marie Jedličková.
Ing. Marie Jedličková upozornila na prohození částek ve výdajích u RO č. 16 - venkovní žaluzie ZŠ
Tyršova a oprava venkovního hřiště ZŠ Tyršova. Následně bylo toto opraveno.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek.

6.

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

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

84/5/ZM/2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna na období
2020-2024
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna na období 2020-2024 v
předloženém znění a návrh akceptuje.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna na období 2020-2024 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

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

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

7.

85/5/ZM/2019 Návrh plánu tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
plán tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna v roce 2019 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.

8.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

86/5/ZM/2019 Tvorba a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
tvorbu a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2019 v upraveném znění.
Zprávu uvedl Bc. Michal Boudný a předal slovo předkateli zprávy Bc. Liboru Eliášovi.
V rozpravě vystoupili: Bc. Libor Eliáš, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr
Jeřábek.
Bc. Libor Eliáš seznámil přítomné s předloženým materiálem a navrhl ponechat částku 1,2 mil Kč na
položce dokončení rekonstrukce domu Fügnerova 110 a přesunout zbývající 2 mil Kč na rekonstrukci
domu Bučovická 187.
Ing. Marie Jedličková - jde o rozhodnutí, co má přednost.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - existuje náhradní varianta, že se k tomu za rok vrátíme? Zdůraznil, že
fasáda není jen estetická část.
Mgr. Petr Jeřábek - ty 2 mil. Kč navíc byly určeny na ten zevnějšek?
Bc. Libor Eliáš - ano.
Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
Proti: Ing. arch. Dušan Jakoubek.
Zdržel se: paní Veronika Hrušecká, Mgr. Přemysl Jeřábek, paní Dagmar Živníčková, Mgr. Petr Jeřábek.

Předkladatel: Bc. Libor Eliáš
Zpracovatel: Bc. Jitka Charvátová

Hlasování
Pro: 10 Proti: 1 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

9.

87/5/ZM/2019 Poskytnutí dotací na sociální služby z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok
2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2019 s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou
Hodonín v celkové výši 1.189.024 Kč, pro každou službu v konkrétní výši uvedené v
tabulce.
charitní pečovatelská služba

985 850 Kč

charitní centrum denních služeb

107 078 Kč

charitní sociálně právní poradna

96 096 Kč

celkem

1 189 024 Kč

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

10.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Šárka Morongová
Typ dokumentu: Usnesení

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

88/5/ZM/2019 5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2019-2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2019-2020.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

11.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Mgr. Naďa Kabelková

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

89/5/ZM/2019 Akční plán města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
předložený Akční plán města Slavkov u Brna na rok 2019 - 2020.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Bc. Michal Boudný, Ing. Petr Lokaj, Mgr. Přemysl Jeřábek,
Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Renáta Macharová.
Ing. Ivan Charvát se dotázal na aktuální situaci výstavby "SPAR" a obchodního centra na ul.
Křenovické.
Bc. Michal Boudný - u výstavby Spar probíhá územní řízení, projekční činnost se plánuje na příští rok.

Ing. Petr Lokaj doplnil, že u obchodního centra "Křenovická" bude požádáno o stavební povolení.
Ing. Ivan Charvát - bude mít na toto vliv výstavba Lidlu v Bučovicích?
Bc. Michal Boudný - ne.
Ing. Ivan Charvát - dotaz na studii využití ploch pro dětská hřiště a dále dotaz na skatepark.
Bc. Michal Boudný - toto bude předmětem jednání v komisi pro sport a volný čas.
Mgr. Petr Kostík doplnil, že schůze komise je naplánována na 6. 5. 2019 a bude se tímto zabývat.
Mgr. Renáta Macharová - doporučuje prověřit, zda i nadále trvá zájem o skatepark. Poukázala na
nedostatek tělocvičen ve Slavkově u Brna. Dále požádala o sdělení volné kapacity stávajícího hřbitova a
předložení podrobnějších informací k novému hřbitovu.
Odchod - Mgr. Vladimír Soukop: 17:46 hodin.
Příchod - Mgr. Vladimír Soukop: 17:54 hodin.
Bc. Michal Boudný se dotázal pana ředitele Technických služeb na volná místa na stávajícím hřbitově.
pan Petr Zvonek odpověděl, že je volných cca 20 míst.
Bc. Michal Boudný přislíbil předložení podrobnějších informací k novému hřibitovu na příštím zasedání
zastupitelstva města.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

12.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

90/5/ZM/2019 Nabytí nemovitosti ul. Slovákova čp. 264
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
záměr nabytí poz. p. č. 441 a budovy č. p. 264 v k. ú. Slavkov u Brna.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Přemysl Jeřábek, Bc. Libor
Eliáš.
Ing. Ivan Charvát informoval o projednání této problematiky na finančním výboře. Dále informoval o
špatném stavu objektu a upozornil na další náklady, které by město muselo v budoucnu do tohoto
objektu investovat. V tomto případě by se jednalo spíše o bezpečnostní a politické rozhodnutí.
Bc. Michal Boudný doporučil ostatním zastupitelům tuto lokalitu navštívit.

Ing. arch. Dušan Jakoubek nedoporučuje odkup této budovy.
Mgr. Přemysl Jeřábek požádal o vypracování znaleckého posudku
Bc. Libor Eliáš doplnil, že cena je stanovena majitelem objektu, který nabízí městu rozložení kupní ceny
do dvou splátek. Vysvětlil a okomentoval ceny prodávaných pozemků a budov ve městě. Připomněl
možnou varianu využítí místa např. pro vybudování parkovacích stání.
Odchod - Mgr. Jana Bangová: 18:02 hodin.
Příchod - Mgr. Jana Bangová: 18:04 hodin.
Ing. Ivan Charvát podal protinávrh ve znění: Zastupitelstvo města neschvaluje nabytí nemovitosti.
Bylo hlasováno o protinávrhu usnesení.
Zdržel se: Bc. Libor Eliáš, paní Vendula Andrlová, Mgr. Renáta Macharová, Mgr. Petr Kostík, Ing. Marie
Jedličková, Bc. Michal Boudný.

13.

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

Hlasování
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

91/5/ZM/2019 DVM - dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a budoucích převodech
infrastruktury ve věci výstavby projektu: "Polyfunkční areál Slavkov u Brna, ul.
Slovanská" se společností DVM invest s.r.o., Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 292 41 871, dle předloženého návrhu.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
Odchod - Mgr. Přemysl Jeřábek: 18:10 hodin.
Příchod - Mgr. Přemysl Jeřábek: 18:12 hodin.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Zdržel se: Mgr. Vladimír Soukop.

14.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Dalibor Kašpar
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

92/5/ZM/2019 Tyršova - rekonstrukce zpevněných ploch
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání žádosti města o dotaci MMR na projekt "Revitalizace parku ul. Tyršova Slavkov u Brna, I.etapa".
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. Marie Jedličková, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Ivan Charvát, Bc. Michal
Boudný.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

15.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Petr Janek

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

93/5/ZM/2019 Obchodní centrum Křenovická
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě ze dne 20.6.2018 ve věci výstavby obchodního
centra v ulici Křenovická 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.

16.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení

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

94/5/ZM/2019 Výstavba nové stanice obvodního oddělení PČR - memorandum o vzájemné
spolupráci
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený návrh memoranda o vzájemné spolupráci se subjektem Česká republika Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Kounicova 24, PSČ
611 32, IČ: 75151499.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Petr Lokaj, Bc. Michal
Boudný, Ing. Ivan Charvát, Mgr. Veronika Lstibůrková.

Bc. Michal Boudný - jedná se o pozemek na ul. Husova, kde by Policie ČR ráda postavila moderní
služebnu. Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského ředitelství policie ČR vlastní pozemek na
Koláčkově náměstí, kde byl záměr před cca 20 lety postavit policejní stanici. Město o tento pozemek
zájem má s tím, že by došlo ke směně s pozemkem na ul. Husova. Proběhlo již několik jednání, Krajský
úřad Jihomoravského kraje přislibil, že projekt zaplatí, my zahájíme řízení. Výhodou je, že se nám
uvolní prostory pro úřad. Tento materiál je startovací bod k dalším nezbytným krokům.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - upozornil, že pozemek na Koláčkově náměstí, který je ve vlastnictví policie
je uveden na katastru s plombou, která říká, že pokud se nezrealizuje výstavba stanice, tak nám bude
pozemek nabídnut k odprodeji. Pochybuje o časovém horizontu realizace. Navrhuje ať město prozatím
nepouští svůj majetek z vlastnictví. V podstatě dojde ke směně se ztrátou 2 mil. Kč pro město, a to i
přesto, že ta proluka na ul. Husova má větší hodnotu. Zopakoval, že odhad v této věci se řídí podle
jiných pravidel a na nebezpečí, že město bude doplácet. Zdůraznil, že po osmi letech to připadne
Úřadu pro zastupotvání státu ve věcech majetkových. Navrhuje uskutečnit směnu pozemků až před
vlastní výstavbou.
Mgr. Vladimír Soukop upozornil na rozpor v důvodové zprávě a v memorandu v ceně za jakou bude
pozemek nabývat město a za jakou Policie ČR.
Ing. Petr Lokaj - my ten náš pozemek budeme převádět za cenu úřední.
Bc. Michal Boudný - naše pozemky jsou dražší.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - upozornil, že není zrealizován záměr státní instituce jako je policie.
Zdůraznil, že v prioritách jsou velká města, které počítají s výstavbou služeben v řádech stovek milionů
korun. Reálně hrozí riziko, že za osm let budeme znovu nabývat, co teď prodáme. Navrhuje převody
uskutečnit až před zahájením stavby a ne dříve.
Bc. Michal Boudný - to memorandum je start.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - zdůraznil, že je zde riziko ztráty dvou mil. Kč, které nemá město v
rozpočtu.
Bc. Michal Boudný - na tom materiálu se pracovalo dva roky.
Mgr. Petr Jeřábek - dotaz na využitelnost pozemku na Koláčkově náměstí pro město.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - znovu poukázal na plombu na katastru, ta policie nám to stejně za osm
let nabídne.
Ing. Ivan Charvát - předkládané memorandum je naformulováno v obecné rovině. Udělejme všechno
proto, aby zde byla zastabilizovaná policie na další roky. Pro hejtmana to stanovisko města bude sloužit
jako podklad pro tu individuální dotaci. Ty další věci se budou dopracovávat v rámci té smlouvy.
Chápu, že v něčem může být rozdíl. Ministerstvo vnitra má nastavené své procesy se kterými nemůže
hýbat. Doporučuji schválit v této podobě.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - váží si práce, která byla odprácována, rád by minimalizoval riziko pro
město.
Bc. Libor Eliáš - je to obecné prohlášení, že budeme spolu jednat, ale v momentě, kdy to budeme

reálně schvalovat, tak tam můžeme říct, za jakých podmínek to směňujeme. Tento materiál nás k
ničemu nezavazuje. Na základě tohoto memoranda se může dále jednat.
Mgr. Vladimír Soukop podotkl, že dle předloženého materiálu se zavazujeme vyrovnat rozdíl cen, a dále
se zavazujeme vypracovat projektovou dokumentaci.
Bc. Michal Boudný - opakuji, ty peníze na projektovou dokumentaci budeme čerpat z kraje.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Zdržel se: paní Dagmar Živníčková, Mgr. Přemysl Jeřábek, paní Veronika Hrušecká, Ing. arch. Dušan
Jakoubek.

17.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

95/5/ZM/2019 Rozšíření práva stavby - HZS JMK
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený dodatek č. 1 smlouvy o zřízení práva stavby se subjektem Česká republika
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jehož předmětem je změna rozsahu
práva stavby do části pozemku parc.č. 341/13 dle přiloženého geometrického plánu
č. 3543-103/2019 a koordinační situace.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

18.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

96/5/ZM/2019 Bezúplatný převod vlast.práva k pozemku parc. č. 1650/36 v k.ú. Slavkov u
Brna - ÚZSVM
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1650/36 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města Slavkov u Brna a dát tak souhlas s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitostí č. UZSVM/BVY/971/2019-BVYM 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: Pavla Soukopová

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

19.

97/5/ZM/2019 Výstavba domova pro seniory Čáslava - Zlatá Hora
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ve věci výstavby
projektu: "Dům pro seniory - Slavkov - Zlatá Hora" se společností STAVEBNÍ
SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o. , se sídlem Tomáškova 21, Brno PSČ 615 00, IČO: 023
58 14, dle předloženého návrhu.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Bc. Michal Boudný, Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Vladimír
Soukop, pan ░░░░ ░░░ , pan ░░░░ ░░ .
Ing. Ivan Charvát ocitoval stanovisko architekta města.
pan ░░░░ ░░░ - začali jsme dělat přípravné studie, které jsme v maximální možné míře projednávali
s veřejností. Mám písemné schválení ze stavebního úřadu, že záměr můžeme realizovat. Zahájili jsme
projektování pro vydání územního rozhodnutí, jsou tam všechny stanoviska dotčených orgánů. My
jsme s panem architektem v kontaktu a budeme s nim i nadále diskutovat.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - je zde uvedeno, že polovina parkovacích ploch je situována do městského
pozemku. Původní informace byly takové, že ta místa budou pod budovou. Já nemám nic proti vzniku
parkovacích stání v této lokalitě. Jsou tyto parkovací stání součástí stavebního řízení?
pan ░░░░ ░░░ - to nebudou parkovací místa pouze pro ten objekt, ale budou převedeny město.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - byl tam problém s terasou.
pan ░░░░ ░░░ - tato připomínka byla zapracována.
Mgr. Vladimír Soukop se dotázal na počet parkovacích míst na bytovou jednotku.

pan ░░░░ ░░░ - pokud se rekonstruuje starší nemovitost, tak města běžně po dohodě se
stavebníkem dohodnou vybudování parkovacích míst na jiném místě.
Bc. Michal Boudný - finální slovo bude mít stavební úřad.
Mgr. Vladimír Soukop - myslím, že finální slovo by mělo mít zastupitelstvo města, protože se rozhoduje
o pozemku města.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Proti: Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Vladimír Soukop, paní Veronika Hrušecká.
Zdržel se: Mgr. Přemysl Jeřábek, paní Dagmar Živníčková.

20.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Dalibor Kašpar
Typ dokumentu: Usnesení

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

98/5/ZM/2019 Návrh na svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města projednalo
předložený podnět pana Aloise Hlásenského a skupiny občanů.
II. Zastupitelstvo města se seznámilo
s pořady uvedenými v předloženém podnětu, neshledalo však zákonné důvody pro to,
aby v rámci výkonu svých samosprávných kompetencí s těmito pořady seznamovalo
občany města.
III. Zastupitelstvo města neshledalo
zákonné důvody pro posouzení úrovně demokracie v ČR v rámci pravomocí
samosprávného orgánu a z tohoto důvodu nedoporučuje svolat k tomuto podnětu
mimořádné zasedání zastupitelstva města.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Bohuslav Fiala, Bc. Libor Eliáš, Mgr. Petr
Jeřábek, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Vladimír Soukop.
Starosta města vyhlásil od 19:25 hodin do 19:37 hodin přestávku, aby návrhová komise připravila
návrh usnesení.
Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

21.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Veronika Lstibůrková

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

99/5/ZM/2019 Dodatek č. 1 - Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti - ÚZSVM
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/7890/2018-BVYM, s Českou republikou,
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111.
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: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Interpelace členů ZM
Nebyly podány interpelace.
Předkladatel: Starosta

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

23.

Odpovědi na interpelace
Bc. Michal Boudný - mám několik informací k interpelacím z minulých zasedání: ve věci zpoplatnění
silnice I/50 byl odeslán dopis od nás i z Bučovic, dnes na Českém rozhlase potvrdil náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje pan Hanák, že Krajský úřad Jihomoravského předložil návrh na zpoplatnění na
Ministerstvo dopravy a ŘSD v úseku Slavkov u Brna - Kožušice. Dále ve věci senior taxi evidujeme dva
zájemce, které budeme soutěžit. Ve věci soudního sporu ke kauze Napoleonské expozice se oba
účastníci odvolali kvůli nákladům řízení.
Předkladatel: Starosta

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

24.

Diskuse
Mgr. Bohuslav Fiala připomněl, že do 24. 4. 2019 mohou politické strany a hnutí nominovat své
zástupce do okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu.
Předkladatel: Starosta

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

25.

Závěr
Bc. Michal Boudný poděkoval všem přítomným za účast, popřál všem hezké prožití velikonočních
svátků a ukončil 5. zasedání zastupitelstva města v 19:44 hodin.
Předkladatel: Starosta

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

Bc. Michal Boudný
starosta

Zapisovatelé:

Ing. Marie Jedličková
místostarostka

Munir Massow
sekretariát tajemníka MěÚ

Ověřovatelé:

Vendula Andrlová
členka ZM

Mgr. Přemysl Jeřábek
člen ZM

