
Z Á P I S
z 11. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 2.3.2020

od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni: Vendula Andrlová, č lenka ZM
Mgr. Jana Bangová, č lenka ZM
Bc. Michal Boudný, starosta
Bc. L ibor El iáš, č len ZM
Veronika Hrušecká, č lenka ZM
Ing. Hynek Charvat,  č len ZM
Ing. Ivan Charvát, č len ZM
Ing. arch. Dušan Jakoubek, č len ZM
Ing. Marie Jedl ičková, místostarostka
Mgr. Přemysl Jeřábek, č len ZM
Mgr. Petr Jeřábek, č len ZM
Mgr. Petr Kost ík, č len ZM
Mgr. Renáta Macharová, č lenka ZM
Mgr. Vladimír  Soukop, č len ZM
Dagmar Živníčková, č lenka ZM

Omluveni: <dle prezenční l i st iny>

Nepří tomni: <dle prezenční l i st iny>

Hosté: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Mgr. Bohuslav Fiala , tajemník MěÚ
Ing. Petr  Lokaj,  vedoucí odboru správy majetku, invest ic a rozvoje
Mgr. Mart ina Polášková, právník
Ing. Hana Postránecká, vedoucí odboru stavebního úřadu, územního
plánování a ž ivotního prostředí

Předsedaj íc í: Bc. Michal Boudný, starosta

Ověřovate lé: Veronika Hrušecká, č lenka ZM
Mgr. Renáta Macharová, č lenka ZM

Návrhová komise:      paní Dagmar Živníčková, pan Bc. Libor Eliáš, pan Ing. arch. Dušan Jakoubek

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil pan starosta Bc. Michal Boudný v 17:00 hodin, který přivítal všechny přítomné a
řídil celý průběh 11. zasedání zastupitelstva města. Dále konstatoval, že je přítomno 14 zastupitelů
a zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné. Poté navrhl určit ověřovateli zápisu paní Veroniku
Hrušeckou a paní Mgr. Renátu Macharovou (schváleno 14 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  přidat  bod  "Přeložka  silnice  I/50".  O  takto
upraveném programu  následně  zastupitelé  hlasovali.  Dále  pan  starosta  navrhl  členy  návrhové
komise  paní  Dagmar  Živníčkovou,  pana Bc.  Libora  Eliáše  a  pana Ing.  arch.  Dušana Jakoubka
(schváleno 15 hlasů pro - pozn.: pan Mgr. Petr Jeřábek se dostavil v 17:02 hodin po schválení
programu).

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

2. 177/11/ZM/2020 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
průběžné plnění a trvání úkolů ze zasedání zastupitelstva města.

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

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

3. 178/11/ZM/2020 Zápis ze zasedání finančního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis z 9. zasedání finančního výboru konaného dne 26. 02. 2020.

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

V rozpravě vystoupil  pan Ing. Ivan Charvát,  který okomentoval  průběh 9.  zasedání  finančního
výboru. Sdělil stanovisko finančního výboru k předkládanému souboru rozpočtových opatření. Dále
uvedl, že na výboru proběhla diskuse k předloženým žádostem o individuální dotace. Na závěr
informoval členy zastupitelstva města k doporučení ze společného zasedání finančního výboru a
kontrolního výboru ve věci kontroly "Rekonstrukce střechy SC Bonaparte". Po dohodě s předsedou
kontrolního výboru bude v průběhu března 2020 svoláno opět společné zasedání obou výborů, na
kterém budou,  v souladu s  usnesením zastupitelstva města,  podrobně specifikována pochybení
uvedená v předmětném zápise.

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. 179/11/ZM/2020 Zápis ze zasedání kontrolního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis č. 5 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 27. 02. 2020.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
plán kontrol na rok 2020.

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

V rozpravě vystoupil pan Mgr. Přemysl Jeřábek, který okomentoval předložený zápis.

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

5. 180/11/ZM/2020 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

Č.
SRO

Č.	náv.
RO

ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

	1 1

20 21 6402 5364 98018 SU� 	-	Vratka	dotace	SLBD 14	900

20 21 6402 5364 34054 SU� 	-	Vratka	dotace	MPZ 8	600

60 61 6402 5364 98074 VV	-	Vratka	dotace	dodatečné	komunálnı́	volby	Hodějice 10	000

50 50 6402 5364 13011 OSV	-	Vratka	dotace	SPOD 7	300

71 72 3299 5011 33063 OVV	-	Zapojenı	́nevyčerpaných	f.	pr.	2019	MAP	II 1	329	900

80 81 6171 5011 14007 13013 MěU� 	-	Zap.	nev.	f.	pr.	2019		Rozvoj	nástrojů	strat.	řı́zenı́	V	80 8	700

80 81 6171 6111 14007 13013
MěU� 	- 	Zap. 	nev. 	 f. 	pr. 	2019	 	Rozvoj	nástrojů 	strat. 	 řı́zenı́ 	V 	80	-
investice

178	400

80 81 6171 5169 14007
MěU� 	 - 	 Navýšenı́ 	 pol. 	 	 	 Rozvoj 	 nástrojů 	 strat. 	 řı́zenı́ 	 V 	 80 	 -
před8inancovánı́

2	200	000

50 50 4339 5011 13010 OSV	-	Zapojenı́	nevyčerpaných	f.	pr.	2019		pěstounská	péče 550	600

40 41 5311 6121 573 531
IR 	 - 	 	 Zap.nev. 	 f. 	 pr. 	 2019 	 	 Proj.dok. 	 nová 	 budova 	 OO 	 PC:R 	 ve
Slavkově	

600	000

30 35 8115 FO	-	Financovánı́	-	změna	stavu	kr.	pr.	na	bank.	účt. 4	908	400

2 2
71 71 6409 2229 OVV	-	Vratky	dotacı́,	přı́spěvků 28	300

71 71 6409 5901 OVV	-	Nespeci8ikované	rezervy 28	300

	3 3
71 71 3399 2111 2016 OVV	-	Navýšenı́	položky		městský	ples	 16	700

71 71 3399 5169 2016 OVV	-	Navýšenı́	pol.	městský	ples 16	700

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

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

6. 181/11/ZM/2020 Poskytnutí dotací na sociální služby z rozpočtu města Slavkova u Brna
na rok 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření  veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2020 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.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Mgr. Šárka Morongová
Typ dokumentu: Usnesení

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

7. 182/11/ZM/2020 Vyúčtování programu regenerace MPZ za rok 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí vrácené částky  z dotačního programu regenerace městských památkových
rezervací  a  památkových  zón  od  soukromého  vlastníka  památky  manželů
Zichových. Vrácená částka je celkem 10.267 Kč, z čehož ministerstvu kultury bude
vrácena poměrná částka dle  podmínek dotace 8.556 Kč a  město z  této částky
obdrží 1.711 Kč.

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

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

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

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

8. 183/11/ZM/2020 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí dotace ve výší 1.355.000 kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
rozdělení dotace ve výši 1.355.000 kč za podmínky, že bude poskytnuta, následně:

Městu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, IČ 00292311 , ve
výši 1.145.700 Kč z Programu na  Zámek s podzámčím, parkem a sochařskou
výzdobou - restaurování soch
Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, ve výši 209.300 Kč
z Programu  na restaurování menzy v Kapli sv. Jana Křtitele.  

III. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - příspěvku v rámci Programu



regenerace městských památkových zón s Římskokatolickou farností  Slavkov u
Brna,  IČ:  617  29  710,  Malinovského  2,  684  01,  Slavkov  u  Brna,  dle  podílu
odsouhlaseného v usnesení č. II, za podmínky, že dotace bude poskytnuta.

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

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

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

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

9. 184/11/ZM/2020 Žádost o poskytnutí individuální dotace - GLITTER STARS
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí individuální dotace Glitter Stars, z. s., Tyršova 1108, 684 01  Slavkov u
Brna,  IČ:  22759964  ve  výši  70%  nákladů  na  účast  na  Mistrovství  světa  v
cheerleadingu  v  USA,  které  se  uskuteční  od  23.  04.  2020  do  01.  05.  2020  v
Orlandu, nejvýše však 150.000 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
Glitter Stars, z. s., Tyršova 1108, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 22759964, v
předloženém znění.

Termín: 6.3.2020

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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Renáta Macharová, Ing. Ivan Charvát.

Mgr. Renáta Macharová uvedla, že se jedná o obrovský úspěch. Jsou vybráni ti nejlepší z ČR. Za
tým GLITTER STARS SLAVKOV se MS v cheerleadingu v USA zúčastní 5 členek. Od září začíná velká
příprava a s tím jsou spojené nemalé náklady. Asociace přispívá ve výši 5 - 10 tis. Kč. Největší
náklady tvoří letenky a ubytování.

Ing.  Ivan Charvát sdělil,  že nikdo nezpochybňuje úspěchy.  Upozornil  na rozpor mezi celkovým
rozpočtem  a  výdaji  a  dále  na  nesystémové  financování.  Doporučil  aby  podobné  žádosti  byly
předkládany i komisi pro sport a volný čas. Dle jeho názoru by Česká asociace cheerleaders měla
hradit náklady za své reprezentanty.

Mgr. Renáta Macharová sdělila, že je členkou této komise, a dále uvedla, že podobné individuální
žádosti neprochází komisí. Zdůraznila, že individuální dotace kryje mimořádnou akci.

Ing. Ivan Charvát sdělil, že na příště by bylo vhodnější podávat žádosti dříve než koncem dubna.



Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Zdrželi se: Mgr. Renáta Macharová, Mgr. Petr Jeřábek, Ing. Ivan Charvát, Mgr. Přemysl Jeřábek,
Mgr. Vladimír Soukop.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Jana Kuklová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

10. 185/11/ZM/2020 Žádost o individuální dotaci - Miss OK 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
poskytnutí individuální dotace Spolku Martina Zacha, sídlo Družstevní 1292, 543
01 Vrchlabí, IČ: 01736183 ve výši 80.000 Kč.

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

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Jana Kuklová
Typ dokumentu: Usnesení

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

11. 186/11/ZM/2020 Podnět na změnu územního plánu Slavkova u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města materiál odkládá
na své červnové zasedání.

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

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

Ing.  arch.  Oksana  Matyášová  sdělila  stanovisko  z  hlediska  odboru  územního  plánování,  který
nedoporučuje navracení těchto ploch dle požadavků v žádosti (zemědělské, rekreace nebo zeleně).
Uvedla,  že  město  vypracovalo  studii  veřejných  prostranství  pro  tyto  lokality,  značná  část
zastavitelných ploch se nachází na pozemcích s první třídou ochrany, což podle současné legislativy
znamená, že tyto pozemky by  v budoucnu nemohly být znovu zařazeny do zastavitelných ploch,
tato koncepce územního plánu zcela ctí zásady urbanismu.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - reagoval, že se po formální stránce vynechal zastupitel pověřený pro
územní plán, není proto schopen po odborné stránce vydat bez podrobného prostudování zásadní
doporučení. Myslí  si, že tato věc je výsostná záležitost zastupitele samosprávy, nikoliv úředníka
státní správy. Navrhl materiál odložit a projednat tento bod s architektem města.

Bc.  Michal  Boudný  ocenil  úřednickou  práci  a  připomněl,  že  na  tuto  lokalitu  již  je  studie
vypracována.



Ing.  arch.  Oksana  Matyášová  uvedla,  že  dle  zákona  není  povinnost  podnět  konzultovat  s
pověřeným zastupitelem.

Ing.  arch.  Dušan Jakoubek odpověděl,  že ze zákona to povinnost není,  ale to  neznamená,  že
zastupitelstvo  se  má řídit  názorem státní  správy.  Váží  si  práce  Ing.  arch.  Oksany  Matyášové.
Navrhuje takové usnesení podle kterého by zastupitelstvo přijalo řešení.

░░░░ ░░░░ ░░░ vystoupil před zastupitele a přítomnou veřejnost a poukázal na to, jak dopadla
obytná zóna Zelnice. Byla tam závazná studie, která byla zveřejněna i ve Slavkovském zpravodaji.
Tehdější zastupitelstvo 3x odsouhlasilo změnu investorovi. Developer si ze zastupitelů udělal jen
záštitu. Odkázal na studii, která je zveřejněna i na webových stránkách města. Po této zkušenosti si
myslí, že by k této věci mohlo proběhnout referendum.

░░░░  ░░░░  ░░░  uvedl,  že důvodem pro podnět je nepromyšlenost a nekoncepčnost změny
územního plánu.

Po  společné  diskusi  zastupitelů  bylo  hlasováno  o  odložení  materiálu  na  červnové  zasedání
zastupitelstva města.

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

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

12. 187/11/ZM/2020 Prodej bytu č. 3, Sídliště Nádražní 1153, Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej jednotky č. 1153/3 - byt v budově č.p. 1153, 1154 postavené na pozemku
parc.  č.  2830/1,  k níž  náleží  spoluvlastnický podíl  o  velikosti  5790/146581 na
společných  částech  uvedeného  domu  a  dále  spoluvlastnický  podíl  o  velikosti
5790/146581  na  pozemku  parc.  č.  2830/1,  vše  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  do
vlastnictví panu Petru Fialovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu 2.266.000
Kč.

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

V rozpravě vystoupili: Bc. Michal Boudný, Bc. Libor. Eliáš.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Bc. Libor Eliáš
Zpracovatel: Bc. Jitka Charvátová
Typ dokumentu: Usnesení

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

13. 188/11/ZM/2020 Směnná smlouva - ŘKF
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření  směnné  smlouvy  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  se  subjektem
Římskokatolická farnost Slavkov u Brna, IČ: 61729710, se sídlem Malinovského 2,
684  01  Slavkov  u  Brna  v  předloženém znění.  Předmětem  směnné  smlouvy  je
směna  částí  pozemku  parc.  č.  4332/2  orná  půda  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna  ve
vlastnictví  Římskokatolické  farnosti  Slavkov  u  Brna  za  část  pozemku  parc.  č.



4353/3 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města Slavkov u Brna, oba

o stejné výměře a to 233m2. Náklady související s převodem nemovitostí (správní
poplatek za návrh na vklad, geometrický plán č. 3478-54/2018, daňové povinnosti
uvedené dle smlouvy) uhradí město.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
ve směnné smlouvě s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, IČ: 61729710, se
sídlem  Malinovského  2,  684  01  Slavkov  u  Brna  klauzuli  na  úhradu  částky
odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí a částku daně z příjmů odpovídající
daňové povinnosti farnosti, která bude farnosti vyměřena Finančním úřadem ve
věci směny části pozemku parc. č. 4353/1 za část pozemku parc. č. 4332, oba v
k.ú. Slavkov u Brna, kterou zastupitelstvo schválilo dne 10.09.2018 usnesením č.
552/26/ZM/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: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

14. 189/11/ZM/2020 Zúžení práva stavby - HZS JMK
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o zřízení práva stavby Ev. č. 62-2-5466/2017 v
předloženém znění, kterým se mění - zužuje předmět práva stavby, kdy nově bude
Právo stavby zatěžovat  pozemek parc.  č.  340/3 v  k.ú.  Slavkov u  Brna,  v  těch
hranicích,  které  jsou  vyznačeny  v  přiloženém  geometrickém  plánu  č.
3591-67/2019, přičemž pozemky parc. č. 340/14, parc. č. 340/15, parc. č. 340/16
v k. ú. Slavkov u Brna nebudou Právem stavby zasaženy.

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

15. 190/11/ZM/2020 Žádost o prodej části pozemku - paní Poltová, paní Zachovalová
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 284 zahrada v k.ú. Slavkov

u Brna o výměře cca 7m2 dle přiložené mapy.

II. Zastupitelstvo města ukládá
radě  města  zajistit  přístup  paní  Zdeny  Poltové  na  pozemek  p.  č.  268  v  k.  ú.
Slavkov u Brna v současném rozsahu.

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



V  rozpravě  vystoupili:  Bc.  Michal  Boudný,  Ing.  Petr  Lokaj,  Mgr.  Vladimír  Soukop,  Ing.  Hana
Postránecká, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .

Ing. Petr Lokaj vysvětlil vzniklou situaci. Tím, že město uzavřelo dohodu o podmínkách vybudování
stavby sjezdu s  ░░░░  ░░░░  ░  nelze  prodej  pozemku doporučit,  protože by se  porušila  tato
dohoda. Dle místního šetření sdělil pan ░░░░ ░░░░ souhlas s tím, že žadatelka může využívat
sjezd i pro její příjezd k nemovitosti. Pokud by to tak nebylo, musela by si paní ░░░░ posunout
svoji branku o tři metry.

Bc. Michal Boudný - lze to zasmluvnit?

░░░░ ░░░░ ░ - ten vjezd je tam již 50 let.

Mgr. Vladimír Soukop navrhuje znovu jednat s ░░░░ ░░░░ ░ . Dotázal se, zda ░░░░ ░░░░
může zabránit paní Zachovalové k přístupu k jejímu pozemku.

Ing. Petr Lokaj odpověděl, že nemůže. Je to majetek města, ze zákona stavba splývá s pozemkem.

Ing. Hana Postránecká -  město může dát tuto podmínku, a ta bude přiložena k žádosti o stavební
povolení.

Mgr. Vladimír Soukop - žádá aby toto bylo v zápise.

Bc. Michal Boudný - dáme to do usnesení.

Odchod - Mgr. Přemysl Jeřábek: 18:15 hodin.

Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

(V době hlasování přítomno 14 zastupitelů města).

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

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

16. 191/11/ZM/2020 Žádost o prodej pozemku - paní Slaná
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 2028/1 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna.

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

Příchod - Mgr. Přemysl Jeřábek: 18:16 hodin.

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



17. 192/11/ZM/2020 Směna pozemků - Slavkovský pivovar
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků parc. č. 4251 orná půda o výměře 3.277m2, parc. č. 5708 orná

půda o výměře 625m2 a parc. č. 4257 orná půda o výměře 1.640m2, vše orná půda
v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  v  lokalitě  Pod  Zlatou  Horou  ve  vlastnictví  společnosti
Slavkovský pivovar, s.r.o., U Mlýna 1422, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 29313678 za

pozemky parc. č. 4423 orná půda o výměře 9179m2, parc. č. 4439 orná půda o

výměře 1069m2, parc. č. 4438 ostatní plocha o výměře 890m2, parc. č. 4459 orná

půda o výměře 912m2, parc. č. 4408 ostatní plocha o výměře 202m2, parc. č. 4440

orná půda o výměře 1448m2 a části pozemků parc. č. 4410 trvalý travní porost o

výměře cca 116m2 a část parc. č. 4407/1 o výměře cca 170m2, vše v k.ú. Slavkov
u Brna ve vlastnictví města dle přiložených map bez finančního doplatku. Náklady
související s převodem nemovitostí (správní poplatek za návrh na vklad do KN,
geometrický  plán  a  odborný  posudek  č.  4153-011-2020)  uhradí  obě  smluvní
strany rovným dílem. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

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

V rozpravě vystoupili:  Mgr.  Petr  Jeřábek,  Mgr.  Vladimír  Soukop,  Ing.  Ivan Charvát,  Ing.  arch.
Dušan Jakoubek

Mgr. Petr Jeřábek prohlásil, že s touto směnou zásadně nesouhlasí. Myslí si, že to ohodnocení není
adekvátní, nechápe, proč se cena liší desetinásobně.

Bc. Michal Boudný odpověděl, že cenu vypracoval znalec. Jedná se o půdu v záplavovém území,
proto ty výměry jsou jiné.

Mgr. Petr Jeřábek - Zelnice byly také záplavovou oblastí a stojí tam dnes byty a domy. Jsou to
pozemky, které jsou v blízkosti plánovaného poldru. Myslí si, že toto není dobrá směna.

Bc. Michal Boudný - právě proto, že tam chceme poldr ty pozemky potřebujeme.

Mgr. Vladimír  Soukop se dotázal  na termín realizace poldru,  nerozumí tomu proč to chce pan
░░░░ směnit.

Bc. Michal Boudný odpověděl, že poldr je v územním plánu. Momentálně jsme na začátku, máme
hydrogeologický průzkum.

Mgr. Petr Jeřábek - proč ty pozemky nekoupilo město?

Mgr. Vladimír Soukop - na zastupitelstvu zaznělo, že se čeká až to koupí a zastupitelstvo to smění.

Ing. Ivan Charvát - k jakýmu účelu chce pan ░░░░  tyto  pozemky využít?  Nebude mít  město
problém, že to bude vlastnit soukromý subjekt? Proč to rovnou město nekoupilo?

Bc. Michal Boudný nedokáže si představit, že by pro koupi někdo zvedl ruku.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - ty pozemky budou trvale znehodnoceny.



Mgr. Vladimír Soukop - proč chce pan ░░░░ tyto bezcenné pozemky?

Bc. Michal Boudný - zřejmě to chce mít pod kontrolou jako ochranu svého areálu.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Proti: Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Ivan Charvát.

Zdrželi  se:  Ing.  arch.  Dušan  Jakoubek,  paní  Veronika  Hrušecká,  Mgr.  Přemysl  Jeřábek,  paní
Dagmar Živníčková.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 8 Proti: 3 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

18. 193/11/ZM/2020 Návrh mimosoudní dohody Napoleonská expozice Slavkov - Austerlitz
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
návrh mimosoudní dohody předložený právní zástupkyní žalobců dne 21.01.2020,
upravený dne 12.02.2020 ve znění uvedeném v důvodové zprávě.

II. Zastupitelstvo města pověřuje
radu  města  k  projednání  a  uzavření  dohody  ve  smyslu  doporučení  právní
zástupkyně  města  s  peněžitým  plněním  žalobcům  (přiměřené  zadostiučinění
anebo náhrada nákladů řízení) ve výši navržené žalobci, nejvýše však s peněžitým
plněním uvedeným v usnesení rady města č. 863/51/RM/2020.

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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Michal Boudný, Mgr. Petr
Jeřábek, Mgr. Martina Polášková.

Bc. Michal Boudný a Mgr. Bohuslav Fiala rekapitulovali  dosavadní průběh soudního řízení.  Mgr.
Bohuslav  Fiala  na dotaz Mgr.  Vladimíra Soukopa uvedl  z  čeho vychází  výše  peněžitého plnění
žalobcům, tlumočil  stanovisko právní  zástupkyně města  a  navrhl  upravit  usnesení  podle  jejího
doporučení.

Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

Zdrželi se: Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Vladimír Soukop.

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

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

19. 194/11/ZM/2020 Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění.



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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Přemysl Jeřábek, Bc. Michal Boudný.

Mgr. Přemysl Jeřábek požádal o přidání akce 31. 07. 2020 "Letní sportovní noc".

Bc. Michal Boudný sdělil, že tato akce bude do obecně závazné vyhlášky doplněna.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

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

20. 195/11/ZM/2020 Zvýšení odměn členům zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
odměny neuvolněných členů zastupitelstva v následující výši:

    Člen rady města 8.687 Kč
    Předseda výboru zastupitelstva 4.343 Kč
    Předseda komise rady 4.343 Kč
    Člen komise rady 0 Kč
    Člen výboru zastupitelstva 0 Kč
    Člen zastupitelstva města 2.171 Kč

Souběh funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

    Člen rady města a současně předseda výboru nebo komise 10.859 Kč
    Člen  zastupitelstva  města  a  současně  předseda  výboru  nebo  komise
4.343 Kč

V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.

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. Petr Jeřábek.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Libuše Hrozková
Typ dokumentu: Usnesení

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

21. 196/11/ZM/2020 Přeložka silnice I/50
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města ukládá
radě města zaslat organizaci  Ředitelství  silnic  a dálnic  ČR žádost o  zpracování
vyhledávací studie přeložky silnice I/50 v oblasti západního území katastru města
Slavkov u Brna.



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

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

Odchod - Bc. Michal Boudný: 18:41 hodin.
Odchod -  Bc. Libor Eliáš: 18:42 hodin.
Odchod - paní Dagmar Živníčková: 18:42 hodin.
Příchod - paní Dagmar Živníčková: 18:47 hodin.
Příchod - Bc. Libor Eliáš: 18:50 hodin.
Příchod - Bc. Michal Boudný: 18:52 hodin.

Ing. arch. Dušan Jakoubek shrnul vývoj v této věci za poslední dva roky. Vysvětlil, že snaha o
řešení přeložky vedla k založení spolku R.O.V.A.K. Byla objednána studie. Dne 24. 02. 2020 byla
představena radě města. Žádá o doplacení studie ve výši cca 205.000 Kč tak, aby vznikla reálná
možnost řešit tuto problematiku.

░░░░ ░░░░ ░ podrobně vysvětlil všem přítomným předloženou studii "Přeložka silnice I/50".

Ing. arch. Dušan Jakoubek požádal o rozšíření návrhu usnesení o doplacení částky ve výši cca
205.000 Kč, tak abychom měli vše připravené a aby se to co nejrychleji dostalo do dalšího kola
jednání.

Mgr. Petr Kostík - na radě města bylo dohodnuto aby to zpracovatel předložil zastupitelstvu města
a za to jsem rád. Žádost o finanční prostředy by měla být předložena radě města.

Bc. Michal  Boudný - tímto usnesením ŘSD dostane pokyn aby jednalo.  Rád bych aby finanční
žádost byla projednána na finančním výboru.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

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

22. Interpelace členů ZM

Nebyly podány žádné interpelace.

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

23. Odpovědi na interpelace

Bc. Michal Boudný odpověděl na dotazy z minulého zasedání zastupitelstva - informování občanů
ve věci plánovaného průtahu, stavby kruhového objezdu "LIDL" a opravy Malinovského náměstí.

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

24. Diskuse

Mgr. Petr Jeřábek se dotázal na zajištění opravy cesty kolem zámecké aleje.



Bc. Michal Boudný - jakmile bude předáno staveniště, tak součástí bude i předání zkultivovaných
ploch.

Mgr. Vladimír Soukop se dotázal na další vývoj podepřené stavby na ul. Husova.

Bc. Michal Boudný - nyní čekáme na rozhodnutí ministerstva kultury. Na základě toho provedeme
společně s NPÚ Brno stavebně historický průzkum a stavebně technický průzkum. Víme, že musí
být nová střecha.

Mgr. Vladimír Soukop - kolik stálo to podepření?

Ing. Petr Lokaj - 750.000 Kč.

Bc. Michal Boudný sdělil, že se již projektuje chodník ul Tyršova.

Ing. Ivan Charvát - požádal, zda by bylo možné, aby lidé kolem podepřené budovy nepřecházeli.
Dále se dotázal na výstavbu Lidlu.

Bc. Michal Boudný odpověděl, že nejprve se začne s výstavbou kruhového objezdu.

Ing. Ivan Charvát se dále dotázal na reálnost realizace průtahu městem v letošním roce.

Bc. Michal Boudný - čeká se na poskytovatele dotace

Ing. Ivan Charvát - kdy bude dokončena BILLA a jak to bude s výjezdy, zda budou rozšířeny.

Ing. Petr Lokaj - před kolaudaci musí být vyhotoveny odbočovací pruhy.

Mgr. Vladimír Soukop - upozornil, že kvůli rozšíření bude muset křižovatka být uzavřena.

Bc. Michal Boudný - budeme informovat průmyslovou zónu.

Ing. Ivan Charvát - dotaz na důvod vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Tyršova, co k tomu radu
města vedlo?

Bc. Michal Boudný - rada města deklarovala v minulém roce, že bude vyhlašovat výběrová řízení na
všechny ředitele.

Ing. Ivan Charvát - byl jiný důvod?

Bc. Michal Boudný - nebyl, příští rok bude konkurz na ředitelku DDM.

Mgr. Přemysl Jeřábek se dotázal na důvod zvýšení nájemů v obecních bytech.

Bc.  Michal  Boudný  sdělil,  že  zvýšení  platí  od  01.  01.  2020  pro  nové  nájemníky,  u  stávajícíh
proběhne zvýšení do této částky ve výši 20% ročně.

Mgr. Přemysl Jeřábek se dále dotázal, zda je reflektováno různé stáří bytů.

Mgr. Vladimír Soukop - myslí si, že obec by měla částečně nahrazovat druh sociálního bydlení.



Bc. Libor Eliáš - proto jsme si nechali možnost přidělovat byty přes komisi bytovou a sociální, která
lidem, kteří jsou potřební, vyhoví a přidělí tento byt.

Bc.  Michal  Boudný  -  došla  faktura  z  advokátní  kanceláře  a  ptám  se  obou  předsedů  výborů
zastupitelstva z čeho se to má zaplatit a co bylo předmětem této právní porady.

Ing.  Ivan  Charvát  -  na  posledním  zasedání  zastupitelstva  bylo  výborům  uloženo  rozpracovat
pochybení, které na společné kontrole SC Bonaparte shledaly. Našli jsme právníka se kterým jsme
chtěli toto prokonzultovat, jak tyto věci podrobně formulovat.

Bc. Michal Boudný - dozvíme se výsledek?

Ing. Ivan Charvát - výsledek bude znám na společném zasedání výborů 19. 03. 2020.

Bc. Michal Boudný - byl tajemník úřadu informován, že faktura bude doručena.

Mgr. Bohuslav Fiala - dostal jsem informaci, že přijde faktura, nicméně jsem upozornil, že podle
aktuálně schváleného rozpočtu nemají výbory samostatnou položku a položku, kterou spravuji já
na právní poradenství je určena pro činnost městského úřadu a informoval jsem Vás, že potřebuji
souhlas rady nebo zastupitelstva.

Ing. Ivan Charvát - také jsme řekli, že pokud to možné nebude, tak to uhradíme jako členové sami.

Ing. Marie Jedličková - jde o princip, nikoliv o tu částku. Platí pravidla a bylo by dobré to dodržovat.

Ing. Ivan Charvát - do budoucna by bylo vyhodné aby určitá částka byla v rozpočtu zapracována.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - bude prostor k diskusi k projektové dokumentaci k ČSA a k bývalému
VaK?

Bc. Michal Boudný vysvětlil, že se nejedná o celou ulici ČSA, ale o tu kolmici.

paní Vendula Andrlová - kdo právníka objednával? Od koho vyšla iniciativa. Na společném zasedání
finančního a kontrolního výboru toto nezaznělo. Dále se zeptala, kdo zodpovídá za opravu nádvoří?

Ing. Ivan Charvát - finanční výbor předložil materiál do zastupitelstva, které uložilo výborům aby
toto zpracovali. Chtěli jsme navštívit nezávislého právníka. O tom Vás budeme na dalším společném
zasedání  informovat.  Pokud  je  problém  v  částce,  tak  opakuji,  že  to  uhradíme  s  předsedou
kontrolního výboru.

Bc. Michal Boudný - co se týče nádvoří, tak stále probíhá soud.

Mgr. Přemysl Jeřábek ocitoval příslušné usnesení ze zápisu kontrolního výboru.

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

25. Závěr



Starosta města poděkoval přítomným za účast a ukončil 11. zasedání zastupitelstva města v 19:44
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:

Mgr. Renáta Macharová
členka ZM

Veronika Hrušecká
členka ZM


