Z Á P I S
z 6. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,
které se konalo dne 10.6.2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
P ří t omn i:

Ve nd ul a An d r lov á , č l en ka Z M
M gr . Ja na B a ng ov á , č l en ka Z M
Bc . M ic ha l B oud ný , st a r ost a
Bc . Li b or E li á š, č le n ZM
Ve r oni ka H r uše c k á, č le n ka Z M
In g . H yn ek C ha r v at , č le n Z M
In g . I v a n C ha r vá t , čl e n Z M
In g . a r c h. Du ša n J ak oub e k , čl e n Z M
In g . M a r ie J e d li č kov á , m ís t ost a r os t ka
M gr . P ř e mys l Je ř á b ek , čl e n Z M
M gr . P e tr Je ř áb e k , č l e n ZM
M gr . P e tr Kos t ík , čl e n Z M
M gr . Re ná t a M a ch ar ov á , č l e nk a Z M
M gr . Vl a d im ír So uk op , č l en ZM
Da g ma r Ž iv ní čk ov á , č l en ka Z M

Oml uv en i:

<d l e p r ez e nč ní li s ti ny >

N ep ř í t omn i:

<d l e p r ez e nč ní li s ti ny >

Hos t é :

M gr . B ohus l av F ia l a, t a je mn ík M ě Ú
In g . P e t r L oka j , v e d ouc í od b or u s p r áv y ma j e tk u, i nve s t ic a r oz vo je
M gr . Ve r oni k a Ls t ib ů rk ov á , p r á vn ík
In g . J an a Ma c k r lov á , v e d ouc í fi na nč ní ho o d bo r u
M uni r M as s ow, s ek r e t ar i á t t aj e mn ík a M ěÚ

P ře d s e d aj í cí :

Bc . M ic ha l B oud ný , st a r ost a

Ově ř ov a t el é :

Ve nd ul a An d r lov á , č l en ka Z M
Bc . Li b or E li á š, č le n ZM

Návrhová komise:

Ing. Hynek Charvat, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta Macharová

Číslo Bod
bodu Komentář
1.

Zahájení a schválení programu 6. zasedání zasedání zastupitelstva města
Zasedání zahájil pan starosta Bc. Michal Boudný v 17:00 hodin, který přivítal všechny přítomné a řídil
celý průběh 6. zasedání zastupitelstva města. Dále konstatoval, že je přítomno 14 zastupitelů a
zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné. (17:02 hodin - příchod Mgr. Petr Jeřábek - přítomno 15
členů zastupitelstva města). Před schválením programu vystoupil pan Ing. Ivan Charvát, který vznesl
námitku k zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města, a požádal o uvedení do dnešního zápisu, že na
minulém 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 15. 04. 2019, hlasoval u bodu č. 9
"Výstavba doma pro seniory Čáslava - Zlatá Hora" proti přijatému usnesení. Poté se pan Ing. Ivan

Charvát dotázal pana starosty, koho rada města na své dnešní schůzi jmenovala na pozici ředitele ZUŠ
Fr. France a ZŠ Komenského. Pan starosta odpověděl, že rada města jmenovala ředitelkou ZUŠ Fr.
France paní MgA. Janu Jelínkovou a ředitelkou ZŠ Komenského paní Mgr. Věru Křivánkovou. Po této
informaci opustili v 17:03 hodin 6. zasedání zastupitelstva města následující zastupitelé města: Ing. Ivan
Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, paní Veronika Hrušecká, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Přemysl
Jeřábek, paní Dagmar Živníčková a Mgr. Petr Jeřábek. Od tohoto okamžiku do konce 6. zasedání
zastupitelstva města bylo přítomno 8 členů zastupitelstva města. Poté navrhl pan starosta určit
ověřovateli zápisu paní Vendulu Andrlovou a pana Bc. Libora Eliáše (schváleno 8 hlasů pro) a členy
návrhové komise pana Ing. Hynka Charvata, pana Mgr. Petra Kostíka a paní Mgr. Renátu Macharovou
(schváleno 8 hlasů pro). V rámci schválení programu 6. zasedání zastupitelstva města navrhl starosta
města přidat body "Soubor rozpočtových opatření II" a "Odměňování členů výborů zastupitelstva", které
jsou předloženy na dnešní zasedání v papírové formě "na stůl" s tím, že bod "Soubor rozpočtových
opatření II" bude zařazen po bodu "Soubor rozpočtových opatření" a tím dojde k přečíslování
následujících bodů. O takto upraveném programu zastupitelé města hlasovali.
Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

2.

100/6/ZM/2019 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města :
vypouští ze sledování bod:
53/3 z 3. řádného zasedání ZM - 23. 3. 2015
bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení
3.

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

101/6/ZM/2019 Zápis ze zasedání finančního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis z 3. zasedání finančního výboru konaného dne 05. 06. 2019.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupila Ing. Marie Jedličková, která okomentovala předložený zápis z 3. zasedání
finančního výboru.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení
4.

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

102/6/ZM/2019 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

RO

28
29

30

31

32

33

ORJ Odd.

§

Pol.

3113

ORG

ÚZ

Text

2122

FO - ZŠ Komenského - uložení odvodu z IF

8115

FO - Tvorba FRR

Příjmy (Kč)

Výdaje (Kč)

30

33

30

35

30

33

3111

5331

14014

FO - ÚNP MŠ Zvídálek

71

71

6409

5901

14014

OVV - Snížení pol. nespecifikované rezervy

80

81

6171

5169

14008

13013 MěÚ - Efektivní veřejná správa (58) - zapojení nevyč. f. pr.

911 000

80

81

6171

5169

14008

MěÚ - Efektivní veřejná správa (58) - 5% spoluúčast

45 550

30

35

40

41

3113

5171

14063

IR - Zrušení pol. - oprava střechy ZŠ Komenského

-3 993 000

40

41

3113

6122

14064

IR - Zrušení pol. - okna, žaluzie ZŠ Komenského

-3 872 000

30

35

40

41

3639

6130

55

40

41

3315

5171

537

40

41

5512

5171

5412

40

41

40

41

60

61

1361

VV - Správní poplatky

20

22

3769

2212

ŽP - Pokuty

20

22

3722

2211

ŽP - Třídění odpadu

20

22

60

63

30

36

60

63

2219

2111

DSH - Příjmy parkovací karty

60

63

2223

2212

DSH - Sankční platby - pokuty

60

63

2223

2212

40

41

71

71

8115

FO - Financování - změna stavu kr. pr. na bank. účt.

8115

514
71

2299

3639

6409

71

6409

37221

640 000
640 000
95 000
-95 000

956 550

FO - Tvorba FRR

2 000 000

IR - Navýšení pol. - výkupy pozemků

3 000 000

IR - Navýšení pol. -nutné opravy budov a staveb

2 300 000

IR - Zař. nové pol. - oprava budovy SDH - spoluúčast

565 000

IR - Navýšení pol. IR - Nemovitosti - znalecké posudky.

100 000

5901 OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy

-100 000
17 900
6 000
1 000

1334

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

2212

DSH - Pokuty

36 200

1381

FO - Daň z hazardních her

130 500

3156

DSH - Správní řízení radar

3111

IR - Pozemky

5901

OVV - Navýšení pol. - nespecifikované rezervy

15 100

2 000
7 800
189 600
1 205 400
1 611 500

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 11, 20-25 schválená a provedená radou města Slavkov u Brna v
souladu s usnesením zastupitelstva města č. 37/2/ZM/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: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení
5.

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

103/6/ZM/2019 Soubor rozpočtových opatření II
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

RO

34

35

ORJ

Odd.

§

Pol.

ORG

ÚZ

Text

Příjmy (Kč)

Výdaje (Kč)

40

41

6171

6121

550

IR - Rekonstrukce elektroinstalace čp. 64

5 500 000

40

41

6171

5171

550

IR - Rekonstrukce elektroinstalace čp. 64 - opravy

500 000

71

71

6409

5901

OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy

30

35

8115

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

40

41

30

35

5511

6121
8115

512

-3 931 000
2 069 000
2 500 000

IR - Nav. pol. - výstavba infrastruktury HZS JMK

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

2 500 000

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 26 a 27 schválená a provedená radou města Slavkov u Brna v
souladu s usnesením zastupitelstva města č. 37/2/ZM/2018.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili Ing. Petr Lokaj, Mgr. Petr Kostík, pan ░░░░ ░░░ , plk. Ing. ░░░░ ░░░░ .
Ing. Marie Jedličková zdůvodnila předložená rozpočtová opatření na realizaci další etapy elektroinstalace
v budově radnice Palackého nám. 64 a dále podrobně vysvětlila předložené rozpočtové opatření na
navýšení položky výstavba infrastruktury ke stanici HZS JMK o 2.500.000,-Kč. Zdůraznila, že pokud bude
město chtít kolaudovat na podzim, je nezbytné uvolnit tuto částku, aby mohly být zahájeny další
nezbytné úkony ke zdárnému dokončení stavby.
Ing. Petr Lokaj - okomentoval průběh výběrového řízení na výstavbu infrastruktury ke stanici HZS JMK a
dále z technického hlediska vysvětlil nutnost realizace další etapy elektroinstalace v budově radnice
Palackého nám. 64.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení
6.

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

104/6/ZM/2019 Závěrečný účet města Slavkov u Brna za rok 2018
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 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez výhrad.

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

Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení
7.

Usnesení bylo: Přijato

105/6/ZM/2019 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí roku 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.
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

8.

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

106/6/ZM/2019 Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2019 v předloženém
znění.
Zprávu uvedl Bc. Libor Eliáš a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Předkladatel: Bc. Libor Eliáš
Zpracovatel: Bc. Jitka Charvátová
Typ dokumentu: Usnesení

9.

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

107/6/ZM/2019 Žádost o individuální dotaci - Křesťanská mateřská škola Karolínka ve
Slavkově u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí individuální dotace Křesťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově u
Brna, Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 71341251 ve výši 225 150 Kč.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v předloženém znění.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. Bc. Michalu Boudnému
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace
Křesťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově u Brna, Malinovského 280,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 71341251, v předloženém znění.
Termín: 28.6.2019
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

V rozpravě vystoupila Ing. Marie Jedličková.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Jana Kuklová
Typ dokumentu: Usnesení
10.

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

108/6/ZM/2019 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

Glitter Stars z.s.

Tyršova 1108, Slavkov u Brna

22759964

55.000

SK FBC Slavkov z. s.

sídl. Nádražní 1182, Slavkov u Brna

22757805

65.000

SK Slavkov u Brna

Čs. armády 943, Slavkov u Brna

42660467

62.000

TC Austerlitz

Kaunicova 633, Slavkov u Brna

02151987

63.000

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Bc. Michalu Boudnému
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace - Podpora činností
organizací pracujících s mládeží
Termín: 28.6.2019
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
11.

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

109/6/ZM/2019 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
veřejnoprávních smlouvy s níže uvedenými žadateli v předloženém znění.
Název žadatele

Sídlo

IČ/datum nar. Požad. částka

ZO Českého zahrádkářského svazu Čs. armády 252, Slavkov u Brna

70901767

60.000

SK FBC Slavkov u Brna

22757805

90.000

sídl. Nádražní 1182, Slavkov u Brna

SK Slavkov u Brna

Čs. armády 943, Slavkov u Brna

42660467

97.500

Klub seniorů Slavkov u Brna, z.s.

Polní 1144, Slavkov u Brna

8013977

60.000

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Bc. Michalu Boudnému
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace - Podpora veřejně
prospěšných činností.
Termín: 28.6.2019
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

12.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Jana Kuklová

Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

110/6/ZM/2019 Průběžné plnění 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkov u
Brna za rok 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 za rok 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. Šárka Morongová
Typ dokumentu: Usnesení
13.

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

111/6/ZM/2019 Závěrečná zpráva "Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském
kraji" vypracováno pro správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Závěrečnou zprávu "Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji"
vypracovanou pro správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna.
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. Šárka Morongová

Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení
14.

Usnesení bylo: Přijato

112/6/ZM/2019 Revitalizace zámeckého parku - INTERREG
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření "Dohody o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika" k projektu "Spoznajme historické parky" se
společností Ifigénia - združenie na podporu turizmu, Gen. M. R. Štefánika 611/2 91451
Trenčianske Teplice, IČO: 42147573 v předloženém znění.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
finanční spoluúčast na projektu "Spoznajme historické parky" v rámci
programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika ve výši 10% z celkových
nákladů.
III. Zastupitelstvo města schvaluje
předfinancování projektu "Spoznajme historické parky" v rámci programu Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika ve výši dle důvodové zprávy.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupila Ing. Marie Jedličková.
Ing. Marie Jedličková vysvětlila předložený materiál a sdělila, že na základě tohoto projektu by město
mohlo získat cca 12 mil. Kč na revitalizaci zámeckého parku se spoluúčastí města ve výši 10%.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

15.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Dalibor Kašpar
Typ dokumentu: Usnesení

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

113/6/ZM/2019 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 5007 v k.ú. Slavkov u Brna společnost PEGAS - GONDA, s.r.o.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 5007 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca
540m2 z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti PEGAS-GONDA,
s.r.o., sídlem Československé armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 48907341, za
kupní cenu stanovenou odborným posudkem č. 4017-777-2019 ve výši 1.000,-Kč/m2
bez DPH dle přiloženého zákresu v mapě, za podmínky uzavření smlouvy ve lhůtě šesti
měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek za návrh na vklad, odborný posudek č. 4017-777-2019 a
geometrický plán) uhradí společnost PEGAS - GONDA, s.r.o. Daňové povinnosti budou
splněny dle platné legislativy.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili Bc. Libor Eliáš, Ing. Petr Lokaj.

Starosta města vyhlásil od 17:50 hodin do 17:57 hodin přestávku, aby návrhová komise připravila
upravený návrh usnesení.
Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

16.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová

Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

114/6/ZM/2019 Výstavba domova pro seniory Čáslava - Zlatá Hora
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
úpravu schválené 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 varianty "B", která je přílohou této zprávy.
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. Dalibor Kašpar
Typ dokumentu: Usnesení

17.

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

115/6/ZM/2019 Návrh na výkup pozemku parc. č. 926/1 v k.ú. Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
nabytí pozemku parc. č. 926/1 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 481m2 ve
vlastnictví paní Olgy Zbořilové, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do
vlastnictví města Slavkov u Brna za celkovou kupní cenu ve výši 2.500.000,-Kč.
Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad,
znalecký posudek č. 1599-28/2019) uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny
dle platného zákona.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili Bc. Libor Eliáš, Bc. Michal Boudný.
Bc. Libor Eliáš zrekapituloval průběh jednání a dále informoval o dnešní aktuální telefonické nabídce z 16
hodiny od majitele pozemku. Poté podal návrh na úpravu usnesení.
Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

18.

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

116/6/ZM/2019 Mgr. Havránek - smlouva o spolupráci
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci, budoucích převodech infrastruktury a zřízení práva
stavby s panem Mgr. Radimem Havránkem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dle
předloženého návrhu.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili Ing. Petr Lokaj, Bc. Michal Boudný, Ing. ░░░░ , Mgr. ░░░░ ░░░░ ░ , pan ░░░░
░░ .
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

19.

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

Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

117/6/ZM/2019 Mirror - smlouva o spolupráci
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci, budoucích převodech infrastruktury a zřízení práva
provést stavbu se společností Mirror Development s.r.o., Wintrova 2853/30a, 628 00
Brno, IČ: 277 41 036 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.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení

20.

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

118/6/ZM/2019 Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o nočním klidu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
OZV č. 3/2019, kterou se mění OZV č. 1/2019 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

21.

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

119/6/ZM/2019 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 - především za zajištění významných

investičních akcí (zejména obnova valů a zámecké zdi, obnova komunikací ve
městě), práce na přípravě strategických dokumentů z projektu V 80, projektu
finančního řízení města a jeho příspěvkových organizací, realizaci projektu MAP
II školství, zahájení spolupráce s městským architektem, výsledek auditu
hospodaření města bez výhrad - "A",
Vendula Andrlová, Mgr. Jana Bangová, Bc. Libor Eliáš, Veronika Hrušecká, Ing.
Hynek Charvat, Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Petr Jeřábek,
Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta Macharová, Mgr. Vladimír
Soukop, Dagmar Živníčková - za účast na projednávání a schvalování
nejdůležitějších rozhodnutí zastupitelstva města - zejména závěrečný účet města,
změna územního plánu města, vytvoření podmínek pro výstavbu obchodního
centra a další investiční výstavbu ve městě, rozhodování o majetkových
záležitostech vyhrazených zastupitelstvu města,
každému ve výši nejvyšší měsíční odměny, která mu náleží v kalendářním roce 2019.
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
22.

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

120/6/ZM/2019 Zápis č. 3 ze zasedání kontrolního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis č. 3 ze zasedání kontrolního výboru.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

23.

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

121/6/ZM/2019 Odměňování členů výborů zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
podle § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích poskytnutí odměny fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce člena výboru zastupitelstva
města ve výši 500 Kč za každou schůzi výboru, které se zúčastní, nejvýše však 500 Kč
měsíčně.
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

Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení
24.

Usnesení bylo: Přijato

Interpelace členů ZM
Nebyly vzneseny žádné interpelace.
Předkladatel: Starosta

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

25.

Odpovědi na interpelace
Předkladatel: Starosta

26.

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

Diskuse
paní ░░░░ ░░░░ ░░ - požádala o sdělení důvodu nejmenování pana Mgr. Soukopa ředitelem ZŠ
Komenského i přesto, že vyhrál konkurz.

Bc. Michal Boudný - sdělil, že oba uchazeči byli stejně kvalitní a znovu připomněl, že stanovisko
konkurzní komise je doporučující a konečné rozhodnutí je v kompetenci rady města.

paní░░░░ ░░░░ ░░ - znovu se dotázala na důvod, proč byl vybrán druhý uchazeč.

Bc. Michal Boudný - zopakoval, že jmenování je v pravomoci rady města a zdůraznil, že se to práce na
škole nedotkne.
paní ░░░░ ░░░░ ░░ - rozporovala odpověď pana starosty.

Bc. Libor Eliáš - doplnil odpověď pana starosty, a potvrdil, že odpovědnost za toto rozhodnutí nese rada
města.

Mgr. ░░░░ ░░░ - vyslovila podiv nad rozhodnutím rady a připomněla, že z úst zastupitelů a zástupců
na školské radě byla deklarována podpora dosavadnímu řediteli.

Mgr. Petr Kostík - rozsáhle zdůvodnil důvody pro výběr nové ředitelky. Mimo jiné rozporoval i některá
manažerská rozhodnutí současného ředitele a jejich negativní dopad na chod školy, zejména problém
nedostatku tříd, problematiku družiny a mateřské školy.
Bc. Michal Boudný - uzavřel diskusi konstatováním, že oba uchazeči byli stejně kvalitní, a průběh
konkurzního řízení nebude komentovat, protože je vázán mlčenlivostí.

Předkladatel: Starosta

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

27.

Závěr
Starosta města poděkoval přítomným za účast a ukončil 6. zasedání zastupitelstva města v 18:50 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:

Vendula Andrlová
členka ZM

Bc. Libor Eliáš
člen ZM

