Z Á P I S
z 10. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,
které se konalo dne 9.12.2019
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 :

In g . A r c h. Ok s an a M at y á šov á
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 . E va Oub ě l ic k á , D iS ., ř e di t e lk a Zá mk u S la v kov -A us t er l i tz
M gr . M a r ti na P ol á šk ová , p r áv ní k
Pe t r Z von ek , ř ed i t e l T SM S

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 :

In g . I v a n C ha r vá t , čl e n Z M
Da g ma r Ž iv ní čk ov á , č l en ka Z M

Návrhová komise:

Číslo
bodu
1.

Ing. Marie Jedličková, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Hynek Charvat

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 10. zasedání zasedání zastupitelstva města
Zasedání zahájil pan starosta Bc. Michal Boudný v 17:00 hodin, který přivítal všechny přítomné a
řídil celý průběh 10. zasedání zastupitelstva města. Dále konstatoval, že je přítomno 15 zastupitelů
a zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné. Poté navrhl určit ověřovateli zápisu paní Dagmar
Živníčkovou a pana Ing. Ivana Charváta (schváleno 15 hlasů pro) a členy návrhové komise paní
Ing. Marií Jedličkovou, pana Ing. arch. Dušana Jakoubka a pana Ing. Hynka Charvata (schváleno
15 hlasů pro). Starosta města upozornil, že z jednání zastupitelstva bude pro potřeby zápisu

pořizován zvukový záznam, a v případě záznamu pořizovaného přítomnými fyzickými osobami
nesou pořizovatelé odpovědnost za to, aby dalším zpracováním, popř. šířením nedošlo k zásahu do
osobních nebo osobnostních práv třetích osob. V rámci schvalování programu navrhl starosta
města vypustit bod "Prodej bytu č. 3, Sídliště Nádražní 1153, Slavkov u Brna" a přesunout bod
"Zápis ze společného zasedání kontrolního výboru a finančního výboru ze dne 14. 11. 2019" na
poslední místo. O takto upraveném programu následně zastupitelé hlasovali.
Proti: Mgr. Přemysl Jeřábek.
Zdržel se: Mgr. Vladimír Soukop.

Hlasování
Pro: 13 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Předkladatel: Starosta

Výsledek hlasování: Přijato
2.

152/10/ZM/2019 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města :
považuje za splněné body:
129/8, 134/8 z 8. zasedání ZM - 9. 9. 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.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení
3.

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

153/10/ZM/2019 Zápis ze zasedání finančního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis ze 7. zasedání finančního výboru konaného dne 04. 12. 2019.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupil Ing. Ivan Charvát, který okomentoval průběh a zápis z finančního výboru.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

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

4.

154/10/ZM/2019 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí roku 2019 v
předloženém znění.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: pan Petr Zvonek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Marie Jedličková.
Ing. Ivan Charvát poukázal na několik zásadních parametrů - plnění daňových příjmů, běžné výdaje
IR, čerpání revolvingového úvěru, zůstatek na bankovních účtech, fondu rezerv a fondu VHČ. Dále
se vyjádřil k hospodaření příspěvkových organizací města.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení
5.

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

155/10/ZM/2019 Rozbory hospodaření VHČ za III. čtvrtletí roku 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za III. 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
6.

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

156/10/ZM/2019 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:
RO

73

74

ORJ

Odd.

§

Pol.

30

33

3113

2229

30

33

6402

5366

40

41

3315

5171

ORG

ÚZ

Text

33063 FO - ZŠ Komenského - OP PMP vratka nevyčerpané dot.
33063 FO - ZŠ Komenského - OP PMP vartka JMK
537

IR - Sníž. pol. nutné opravy budov a staveb

Příjmy
(Kč)

Výdaje (Kč)

51 200
51 200
-2 000 000

40

41

6171

5171

550

IR - Sníž. pol. rekonstrukce elektroinst. čp. 65

-490 000

40

41

6171

6121

550

IR - Sníž. pol. rekonstrukce elektroinst. čp. 65

-5 210 000

570

40

41

6171

6121

71

71

6409

5901

IR - Zruš. pol. veřejná architektonická soutěž SCB
OVV - Navýšení pol. nespec. rezervy

-800 000
8 500 000

75

71

71

30

35

6409

5901

OVV - Snížení položky - nespecifikované rezervy

8115

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

-10 000 000
10 000 000

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 67-69 schválená a provedená radou města Slavkov u Brna v
souladu s unesením zastupitelstva města č. 37/2/ZM/2018.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Petr Lokaj.
Ing. arch. Dušan Jakoubek se dotázal na důvod, proč se nebude realizovat rekonstrukce elektra na
budově č. p. 64 a zda toto nebude z technického hlediska problém.
Ing. Petr Lokaj odpověděl, že důvodem je vysoká cena realizace.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek.
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení
7.

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

157/10/ZM/2019 Soubor rozpočtových opatření II
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:
RO

76

ORJ

Odd.

§

Pol.

ORG

ÚZ

Text

5 300

61

1361

60

61

1361

1922

VV - Správní poplatky - cestovní doklady

60 300

60

61

1361

1923

VV- Občanské průkazy

11 400

60

61

60

62

20

22

2212

ŽP - Pokuty

20

22

1334

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

20

22

1361

ŽP - Správní poplatky

30

36

1112

FO - DPFO placená poplatníky

30

36

1113

FO - DPFO vybíraná srážkou

30

36

1341

FO - Polatek ze psů

30

36

1385

FO - Daň z technických her

60

61

3639

2212

VV - Sankční platby - pokuty

60

62

6171

2212

ŽÚ - Pokuty

11 700

60

63

1353

DSH - Příjmy za řidičáky

64 900

60

63

1361

DSH - Správní poplatky

362 300

60

63

2111

DSH - Příjmy parkovací karty

6171

3769

2219

VV - Správní poplatky

Příjmy (Kč)

60

2212

VV - Sankční platby - pokuty

1361

ŽÚ - Správní poplatky

60

63

2223

2212

60

63

2223

2212

DSH - Sankční platby - pokuty

60

63

2299

2212

60

63

2299

2212

31526

60

63

2299

2212

3157

3156

DSH - Správní řízení radar
DSH - Sankční platby - pokuty
DSH - Sankční platby - radar
DSH - Policie ČR - radar

2 400
10 800
8 200
10 800
9 300
41 000
204 400
8 400
2 291 900
4 400

16 000
6 900
484 500
38 600
892 600
600

Výdaje (Kč)

77

78
79

40

41

1343

IR - Poplatek za užívání veř. prostr.

40

41

1361

IR - Správní poplatky

12 300
700

40

41

6171

2119

IR - Věcná břemena

90

91

5311

2212

MěP - Sankční platby - pokuty

80

81

6171

2111

MěÚ - Příjmy za služby

71

71

6409

40

41

4216

546

17968 IR - Dotace zámecká zeď

622 800

40

41

4216

546

17969 IR - Dotace zámecká zeď

13 832 500

40

41

4216

564

17968 IR - Dotace zámecké valy

410 400

40

41

4216

564

17969 IR - Dotace zámecké valy

8 904 000

30

35

8114

FO - Splátka revolvingového úvěru

71

71

6409

5901

OVV - Navýšení položky - nespecifikované rezervy

40

41

3315

5171

40

41

3315

6127

IR - Zař. nové pol. - nákup sbírkového předmětu

30

33

3113

2229

33063 FO - ZŠ Komenského - vratka nevyčerpané dot.

30

33

6402

5366

33063 FO - ZŠ Komenského - vratka JMK

5901

500
13 400
1 100
4 574 700

OVV - Navýšení pol. - nespecifikované rezervy

537

-13 325 200
10 444 500

IR - Snížení pol. nutné opravy budov a staveb

-20 000
20 000
146 600
146 600

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 70-72 schválená a provedená radou města Slavkov u Brna v
souladu s unesením zastupitelstva města č. 37/2/ZM/2018.
Zprávu uvedla místarostka 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
8.1.

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

158/10/ZM/2019 Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2020 v předloženém znění a
akceptuje změnu navrženou finančním výborem: u ORJ 40 - Odbor správy
majetku, investic a rozvoje jsou i jednotlivé kapitálové výdaje pod 2 mil. Kč
závaznými ukazateli.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočet města Slavkov u Brna na rok 2020 v podrobnosti závazných ukazatelů
rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2020 ve znění upraveném podle bodu I.
III. Zastupitelstvo města schvaluje
uhrazení schodku rozpočtu a splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků na položce 8124, formou úhrady z Třídy 8 - Financování, položkou
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města
Slavkov u Brna ve výši 16.364.500 Kč v předloženém znění.
IV. Zastupitelstvo města pověřuje
radu města Slavkov u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2020
formou rozpočtových opatření v předloženém znění:
1. u závazného ukazatele rozpočtu - Třída 4 - Přijaté transfery a s tím

související změny výdajových ukazatelů podle účelu přijatého transferu nebo
specifikace přiřazeným účelovým znakem
2. schvalovat změny rozpočtu na rok 2020 pokud se nemění velikost závazného
ukazatele
3. u závazného ukazatele rozpočtu - Třídy 2 - Nedaňové příjmy - přijaté
neinvestiční dary, Třídy 3 - Kapitálové příjmy - přijaté dary na pořízení
dlouhodobého majetku a s tím související změny výdajových ukazatelů
4. u závazného ukazatele rozpočtu - Třídy 6 - Kapitálové výdaje - výdaje na
pořízení pozemku od ÚZSVM a s tím související změny rozpočtu
V. Zastupitelstvo města pověřuje
radu města Slavkov u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2019 do
konce roku 2019 k zajištění plynulého hospodaření města Slavkov u Brna.
Zprávu uvedla místarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Přemysl Jeřábek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Marie Jedličková, Mgr.
Bohuslav Fiala, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Eva Oubělická, DiS, Mgr. Vladimír Soukop, Bc.
Libor Eliáš, Mgr. Petr Kostík, Bc. Michal Boudný.
Ing. Marie Jedličková - do usnesení požadavek finančního výboru - kapitálové výdaje.
Mgr. Přemysl Jeřábek - dotace na mládež. Navrhoval 500 tis. Kč.
Bc. Michal Boudný uvedl, že bude možné případně nad rámec přiznat dotaci individuální, zmínil
např. poskytnutou individuální dotaci na nákup fotbalových dresů v letošním roce.
Ing. Ivan Charvát - okomentoval návrh rozpočtu: daňové příjmy nárůst 3 mil. Kč, nedaňové příjmy
nárůst 0,7 mil. Kč, TSMS - zvýšení 1,1 mil. Kč, Dále kapitálové a běžné výdaje, MěÚ - nárůst platů,
poštovní služby.
Mgr. Bohuslav Fiala - reagoval - platy MěÚ - tabulkové zvýšení. Poukázal, že u poštovného a ICT je
zvýšení kvůli plánované realizace radaru "Velešovice" a popř. "Nížkovice".
Ing. arch. Dušan Jakoubek - zdůraznil, že dlouhodobě je poddimenzovaná částka na obnovu
infrastruktury (chodníky, silnice). Pro příjmy z úsekového měření navrhuje zřídit mětstský fond
dopravní infrastruktury. Dále dotaz na "pítko" na náměstí za 0,6 mil. Kč.
Ing. Petr Lokaj - vysvětlil, že se nejedná jen o "pítko", ale o návrh architekta na celou kašnu.
Mgr. Vladimír Soukop - dotaz na rekonstrukci ul. Tyršova - lípy.
Bc. Michal Boudný - připravíme PD, úkol pro pana tajemníka a oddělení životního prostředí.
Ing. Ivan Charvát - požadavek aby se příjmy z radaru vedly v samostatné evidenci.
Ing. Jana Mackrlová - sdělila své stanovisko ke zřízení fondu infrastruktury s tím, že rozhodnutí o
všech nerozpočtovaných příjmech schvaluje zastupitelstvo města.
Ing. Marie Jedličková - navrhuje, že rada města připraví na další zasedání zastupitelstva statut
fondu.

Mgr. Petr Jeřábek - dotaz na částku 3 mil. Kč na budovu ul. Husova.
Bc. Michal Boudný - rozpor mezi statikem, stavaři a ministerstvem kultury.
Mgr. Petr Jeřábek - cena pilotů na zajištění budovy č. p. 63 na ul. Husova.
Bc. Michal Boudný - 780 tis. Kč.
Mgr. Petr Jeřábek - dotaz na projektovou dokumentaci MŠ Koláčkova - počítá se s rezervou na
financování?
Mgr. Petr Kostík - část bude profinancována z vlastních zdrojů, část z dotace roku 2021.
Starosta města vyhlásil od 18:26 hodin do 18:37 hodin přestávku aby návrhová komise připravila
na základě diskuse zastupitelů upravený návrh usnesení.
Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení
8.2.

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

159/10/ZM/2019 Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města ukládá
radě města předložit návrh na vytvoření fondu dopravní infrastruktury, jehož
příjmy budou tvořeny výnosy z úsekového měření.
Po schválení usnesení pod body I. až V. k návrhu rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2020 bylo
v rámci stejného bodu samostatně hlasováno o návrhu na vytvoření fondu dopravní infrastruktury.

Vzhledem ke schválení rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2020 nebyl projednáván
další bod "Pravidla rozpočtového provizoria města Slavkov u Brna na rok 2020".
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení
9.

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

160/10/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 2020 v
předloženém znění.
Zprávu uvedla místarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Michal Boudný, Mgr. Petr Jeřábek.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení
10.

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

161/10/ZM/2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna na období
2021-2024
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov
období 2021-2024 v předloženém znění a návrh akceptuje.

u

Brna

na

II. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna na období
2021-2024 v předloženém znění.
Zprávu uvedla místarostka 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
11.

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

162/10/ZM/2019 Návrh plánu VHČ pro rok 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2020 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

12.

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

163/10/ZM/2019 Tvorba a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
tvorbu a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2020 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.

13.

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

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

164/10/ZM/2019 Dotační programy a individuální dotace města Slavkov u Brna pro rok
2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
dotační program "Podpora veřejně prospěšných činností", dotační program
"Podpora činností organizací pracujících s mládeží" a Individuální dotace včetně
jejich příloh 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: Jana Kuklová
Typ dokumentu: Usnesení

14.

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

165/10/ZM/2019 Vydání Změny č. 2 územního plánu Slavkova u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Změnu č. 2 územního plánu Slavkova u Brna formou opatření obecné povahy v
předloženém znění.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. arch. Oksana Matyášová, Bc. Michal Boudný.
Odchod: Mgr. Přemysl Jeřábek - 19:00 hodin.
Příchod: Mgr. Přemysl Jeřábek - 19:04 hodin.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

15.

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

166/10/ZM/2019 Změna č.2 regulačního plánu Koláčkovo náměstí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
předloženou změnu regulačního plánu Koláčkova náměstí zkráceným postupem.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
určit pověřeným členem zastupitelstva města Ing. arch. Dušana Jakoubka pro
konzultace během pořizování změny regulačního plánu.
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 oznámil, že nebude o tomto návrhu usnesení hlasovat v souladu se zákonem o
obcích pro svůj poměr k projednávané věci.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Zdrželi se: paní Dagmar Živníčková, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Vladimír Soukop.
Nehlasoval: Bc. Libor Eliáš.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení
16.

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

167/10/ZM/2019 Revitalizace zámeckého parku - IROP
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
finanční spoluúčast na projektu "Revitalizace zámeckého parku" v rámci
programu IROP přes MAS Slavkovské bojiště ve výši dle důvodové zprávy.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
předfinancování projektu "Revitalizace zámeckého parku" v rámci programu IROP
přes MAS Slavkovské bojiště ve výši 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.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Dalibor Kašpar
Typ dokumentu: Usnesení

17.

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

168/10/ZM/2019 Nabídka bezúplatného převodu pozemků - SPÚ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod pozemků parc. č. 2928/2 ostatní plocha o výmře 26m2, parc. č.
2917/10 ostatní plocha o výměře 16m2, parc. č. 2917/15 ostatní plocha o výměře
2m2, parc. č. 2917/16 ostatní plocha o výměře 2m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu je Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774, do
majetku města Slavkov u Brna. Náklady související s převodem uhradí nabyvatel,
tzn. město.
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

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

18.

169/10/ZM/2019 Výkup části pozemku - manželé Obdržálkovi
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod části pozemku parc. č. 4894 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o
výměře cca 300m2 z vlastnictví manželů pana Pavla Obdržálka a Ing. Jany
Obdržálkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do majetku města za kupní cenu 50,Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na
vklad, geomerický plán) uhradí kupující. 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

19.

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

170/10/ZM/2019 Směna pozemků v k.ú. Vinohrady - paní Ing. Lopaurová
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu části pozemku parc. č. 3661/2 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
34m2 ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 3664/3 zahrada v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 34m2 ve vlastnictví paní Ing. Aleny Lopaurové,░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Náklady související s převodem nemovitosti (správní
poplatek za návrh na vklad, geometrický plán) uhradí směňovatelé na půl. Daňové
povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
Odchod: Ing. arch. Dušan Jakoubek - 19:16 hodin.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

20.

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

171/10/ZM/2019 Darovací smlouva - Táborský
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí finančního daru prof. Miloši Táborskému, M.D., Ph.D., FESC, FACC,
MBA, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ve výši 34.141 Kč.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 34.141
Kč, v předloženém znění.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Příchod: Ing. arch. Dušan Jakoubek - 19:18 hodin.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Jana Kuklová
Typ dokumentu: Usnesení
21.

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

172/10/ZM/2019 Úsekové měření Nížkovice
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr realizace měření rychlosti na silnici I/54 v obci Nížkovice.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Petr Jeřábek, paní Dagmar Živníčková.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Proti: Ing. arch. Dušan Jakoubek.
Zdržel se: Ing. Ivan Charvát.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Bohuslav Fiala
Typ dokumentu: Usnesení

22.

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

173/10/ZM/2019 Úprava OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v
předloženém znění.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
Odchod: Mgr. Přemysl Jeřábek - 19:26 hodin.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Martina Polášková
Typ dokumentu: Usnesení
23.

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

174/10/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psy
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za psy v předloženém znění.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Příchod: Mgr. Přemysl Jeřábek - 19:28 hodin.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Martina Polášková
Typ dokumentu: Usnesení
24.

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

175/10/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad vznikající na
území města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad vznikající na území
města Slavkov u Brna v předloženém znění.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Petr Jeřábek, Bc. Michal Boudný, Mgr. Petr Kostík.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

25.

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

176/10/ZM/2019 Zápis ze společného zasedání kontrolního výboru a finančního výboru
ze dne 14. 11. 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis o provedené kontrole - Rekonstrukce střechy SC Bonaparte, Palackého
náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna.
II. Zastupitelstvo města ukládá
finančnímu výboru a kontrolnímu výboru konkretizovat jednotlivá pochybení
uvedená v usnesení z jejich společného jednání 14.11.2019 odst. 1. písm. a - d.
III. Zastupitelstvo města ukládá
radě města zajistit vypracování právního rozboru ke stanovisku finančního výboru
a kontrolního výboru po konkretizování jednotlivých pochybení dle bodu II.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Přemysl Jeřábek, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Michal Boudný, Mgr.
Petr Jeřábek, Mgr. Bohuslav Fiala.
Mgr. Přemysl Jeřábek okomentoval předložený zápis a navrhl doplnit usnesení ve znění:
Zastupitelstvo města ukládá radě města předat tuto věc orgánům činným v trestním řízení k
prošetření.

Bc. Libor Eliáš - reagoval a podal protinávrh usnesení.
Po diskusi k těmto protinávrhům usnesení vyhlásil starosta města od 19:47 hodin do 19:56 hodin
přestávku aby návrhová komise připravila na základě diskuse zastupitelů návrh usnesení.
Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení, po jeho přijetí se už o návrhu Mgr. Přemysla
Jeřábka nehlasovalo.
Proti: Mgr. Přemysl Jeřábek.
Zdrželi se: Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, paní Veronika Hrušecká, Mgr. Vladimír
Soukop, Mgr. Petr Jeřábek.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení
26.

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

Interpelace členů ZM
Mgr. Vladimír Soukop žádá o písemné vyjádření tajemníka proč nenastoupila na místo vedoucí
finančního odboru po mateřské dovolené Bc. Klára Vránová (včetně jejího vyjádření).
Předkladatel: Starosta

27.

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

Odpovědi na interpelace
Bc. Michal Boudný konstatoval, že z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné interpelace.
Předkladatel: Starosta

28.

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

Diskuse
Ing. arch. Dušan Jakoubek apeloval na informování veřejnosti v souvislosti s výstavbou kruhového
objezdu a průtahu města.
paní Dagmar Živníčková se dotázala na termín rekonstrukce Malinovského náměstí v příštím roce.
Mgr. Petr Kostík odpověděl, že na jaře se bude realizovat kruhový objezd u budoucího obchodního
centra. Poté by měla následovat rekonstrukce silnice od křižovatky u Penny až po křižovatku na
náměstí. Bude záležet na tom, kdy se městu podaří získat dotaci na rekonstrukci Malinovského
náměstí, která proběhne zřejmě po etapách.
Bc. Michal Boudný doplnil, že průtah se nespustí dříve než se dodělá kruhový objezd. Pokud bude
rekonstrukce Malinovského náměstí rozdělena na etapy, tak to nějaké velké zatížení dopravy
nepřinese. Došlo by k omezení autobusové dopravy a výjezdu hasičů.
Mgr. Petr Kostík znovu potvrdil, že nejdůležitější pro město je zachovat severojižní průjezdnost
města.

Ing. Zdeněk Vašina - platba za komunální odpad za nemovitost, většina měst má poplatek
nastaveno na osobu.
Mgr. Petr Kostík - problém u nahlášeného počtu u přistěhovaných občanů s trvalým pobytem, kde
tito nejsou evidováni.
Předkladatel: Starosta

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

29.

Závěr
Bc. Michal Boudný poděkoval přítomným za účast a popřál všem hezké prožití vánočních svátků a
vše nejlepší do nového roku a ukončil 10. zasedání zastupitelstva města ve 20:21 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:

Dagmar Živníčková
členka ZM

Ing. Ivan Charvát
člen ZM

