
Z Á P I S
z 13. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 8.6.2020

od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Pří tomni: Vendula Andrlová, č lenka ZM
Mgr. Jana Bangová,  č lenka ZM
Bc. Michal Boudný, starosta
Bc.  Libor El iáš,  člen 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. Mar ie 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. Vlad imír Soukop, č len ZM
Dagmar Živníčková,  č lenka ZM

Omluveni: <dle prezenční l i st iny>

Nepřítomni: <dle prezenční l i st iny>

Hosté: Mgr. Bohuslav F ia la, tajemník MěÚ
Ing. Petr Lokaj , vedoucí odboru správy majetku, invest ic a rozvoje
Ing. Jana Mackrlová, vedoucí f inančního odboru
Mgr. Šárka Morongová, vedoucí  odboru sociálních věcí

Předsedající : Bc.  Michal Boudný, starosta

Ověřovatelé: Vendula Andrlová, č lenka ZM
Ing. arch. Dušan Jakoubek, č len ZM

Návrhová komise:      Ing. Marie Jedličková, Ing. Hynek Charvat, Mgr. Přemysl Jeřábek.

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 13. zasedání zasedání zastupitelstva města

Zasedání zahájil pan starosta Bc. Michal Boudný v 17:00 hodin, který přivítal všechny přítomné a řídil celý
průběh 13. zasedání zastupitelstva města. Dále konstatoval, že je přítomno 14 zastupitelů a zastupitelstvo
města je tedy usnášeníschopné. 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. Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem na zařazení nových bodů do



programu dnešního zasedání, které jsou předkládány tzv. "na stůl", a to: "Soubor rozpočtových opatření III",
"Soubor rozpočtových opatření IV", "Příspěvek obci Hodějice", "Projekt V109 - aktualizace akčního plánu",
"Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti - přistoupení města Ivančice k
memorandu", "Zápis o společném jednání kontrolního a finančního výboru - SC Bonaparte 03. 06. 2020". V
rámci schvalování programu navrhl dále starosta města projednat body "Soubor rozpočtových opatření III" a
"Soubor rozpočtových opatření IV" za zprávou "Soubor rozpočtových opatření" s tím, že "Soubor rozpočtových
opatření  II"  bude  projednán  na  závěr  dnešního  jednání  po  zprávě  "Koláčkovo  náměstí  -  změna  návrhu
řešení".  Pan  Mgr.  Vladimír  Soukop  navrhl  vyřadit  z  programu  dnešního  zasedání  bod  "Odměny  členům
zastupitelstva města".

Hlasování o návrhu Mgr. Vladimír Soukopa:

pro: 6 (Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, paní Veronika Hrušecká, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr.
Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr Jeřábek).

proti: 3 (Ing. Hynek Charvat, Mgr. Jana Bangová, Ing. Marie Jedličková).

zdrželi  se:  5  (Mgr.  Petr  Kostík,  Bc.  Libor  Eliáš,  Bc.  Michal  Boudný,  paní  Vendula  Andrlová,  Mgr.  Renáta
Macharová).

Návrh nebyl přijat.

Zastupitelé následně hlasovali o upraveném programu dle návrhu pana starosty. Dále starosta navrhl určit
ověřovateli zápisu paní Vendulu Andrlovou a pana Ing. arch. Dušana Jakoubka (schváleno 13 pro, 0 proti,
zdržel se 1 - paní Vendula Andrlová ), a dále navrhl na členy návrhové komise paní Ing. Marii Jedličkovou,
pana Ing.  Hynka Charvata a pana Mgr. Přemysla Jeřábka (schváleno 13 pro,  0 proti,  zdržel se 1 -  Mgr.
Přemysl Jeřábek).

Hlasování o programu dle návrhu pana starosty.

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

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

2. 215/13/ZM/2020 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města :

považuje za splněný bod:

205/12 z 12. zasedání ZM - 20. 4. 2020

vypouští ze sledování bod:

4.5. z IX. řádného zasedání ZM - 15. 12. 2008

bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.



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

V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Ing. Marie Jedličková, Bc. Michal Boudný, Mgr. Petr Kostík.

Ing. Ivan Charvát - dotaz na projednávání koncepce školství v ročních intervalech. Je předložen návrh vypustit
ze sledování. Bude to nějákým způsobem nahrazeno? Myslím, že je to tak důležitý bod, že bychom se tímto
měli na zastupitelstvu města zabývat.

Bc. Michal Boudný - bylo nahrazeno aktivitou MAP. Projednává se na úrovni vedení a starostů ORP.

Ing.  Marie  Jedličková  -  letos  na  podzim  se  bude  projednávat  nová  koncepce  v  souvislosti  s  novou
demografickou studií.

Mgr. Petr Kostík - bude předložena koncepce na čtyři roky s tím, že každý rok v září to budeme vyhodnocovat.

Příchod: paní Dagmar Živníčková: 17:06 hodin.

Bc. Michal Boudný - budeme zastupitele informovat o výstupech z těchto setkání.

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

3. 216/13/ZM/2020 Zápis ze zasedání finančního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis z 11. zasedání finančního výboru.

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

V  rozpravě  vystoupil  Ing.  Ivan  Charvát,  který  okomentoval  průběh  a  předložený  zápis  z  11.  zasedání
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. 217/13/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)

 22 20 40 42 3619 3112 SM - Prodej bytu  č. 3, Sídliště Nádražní 1153 2 266 000



40 42 6330 5341 SM - Prodej bytu (Fond správy majetku) 2 266 000

 23 21

40 41 3639 3111 IR - Vyrovnání podílu pozemku od V. Hradilové 572 100

71 71 6409 5901 OVV - Nav. pol. - nespecifikované rezervy 572 100

 24 22
80 81 6402 5364 14008 13013 MěÚ - Vrácení částky - Dotace MPSV ČR - Zprac. strateg. dok.(V 58) 57 000

71 71 6409 5901 OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy -57 000

 25 23
10 10 5213 5903 KT - Navýšení pol. - Krizová situace 100 000

71 71 6409 5901 OVV - Snížení pol. - nespecifikované rezervy -100 000

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 19 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

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

5.1. 218/13/ZM/2020 Soubor rozpočtových opatření II
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 20-21 v předloženém znění.

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Na základě schváleného programu bylo hlasováno pouze o předloženém návrhu usnesení pod bodem II s tím,
že návrh rozpočtového opatření č. 24 bude projednán po zprávě "Koláčkovo náměstí - změna návrhu řešení".

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. 219/13/ZM/2020 Soubor rozpočtových opatření III
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

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

č. RO Č. náv.
RO

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

(Kč)

26 25

71 71 3399 5169 33994
OVV - Zrušení pol. - Náhrada kulturních akcí cílených na
slavkovské občany

-250000

30 32 3315 5331 33994
FO  -  ZS-A  ÚNP  Náhrada  kulturních  akcí  cílených  na
slavkovské občany

250 000

27 26

20 22 3722 5169 ŽP - Navýšení pol. odpadové hospodářství 375 000

71 71 6409 5901 OVV - Snížení pol. nespecifikované rezervy -375000

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.



V rozpravě vystoupili Ing. Ivan Charvát, Mgr. Petr Kostík, Ing. Marie Jedličková, Bc. Michal Boudný.

Ing. Ivan Charvát - domluvit se sběrným dvorem úklid kolem kontejnerů, a omezit parkování aut v sobotu na
příjezdové komunikaci ke kotelně a sběrnému dvoru.

Mgr. Petr Kostík - zítra na představenstvu tuto připomínku přednesu.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

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

7.1. 220/13/ZM/2020 Soubor rozpočtových opatření IV
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)

28 27

20 22 1334 Z� P	-	Odvody	za	odnětı	́zemědělské	půdy 29	900

20 22 3722 2111 37221 Z� P	-	Třı́děnı́	odpadu 13	100

20 22 3769 2212 Z� P	-	Pokuty 1	000

20 22 3769 2212 Z� P	-	Pokuty 1	000

30 36 1381 FO	-		Daň	z	hazardnı́ch	her 40	200

30 36 6171 2143 FO	-	Kurzové	rozdı́ly 800

40 41 1361 IR	-	Správnı́	poplatky 300

40 41 6171 2119 IR	-	Věcná	břemena 43	700

50 50 1361 OSV	-	Správnı́	poplatky 200

60 61 4121 VV	-	Veřejnoprávnı́	smlouvy 60	000

60 61 3639 2212 VV	-	Sankčnı́	platby	pokuty 13	000

60 61 2219 2111 DSH	-	Parkovacı	́karty 3	000

60 63 2223 2212 3156 DSH	-	Správnı́	řı́zenı́	radar 197	200

60 63 2299 2212 DSH	-Pokuty 44	300

80 81 6171 2111 MěU4 	-	Služby 1	000

71 71 6409 5901 OVV	-	Nav.	pol.	nespeci8ikované	rezervy 448	700

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu rozpočtového opatření č. 27 s tím, že návrh rozpočtového opatření č.
28 bude projednán po zprávě "Příspěvek obci Hodějice".

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

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

8. 221/13/ZM/2020 Závěrečný účet města Slavkov u Brna za rok 2019
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  2019  včetně  zprávy  nezávislého  auditora  o  výsledku  přezkoumání
hospodaření za rok 2019 bez výhrad.

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Ing. Marie Jedličková.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

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

9. 222/13/ZM/2020 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí roku 2020 v předloženém znění.

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Mgr. Přemysl Jeřábek, Ing. Marie Jedličková.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

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

10. 223/13/ZM/2020 Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 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

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

11. 224/13/ZM/2020 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 Schválená částka

SK FBC Slavkov z. s. sídl. Nádražní 1182, Slavkov u Brna 22757805 72.000

SK Slavkov u Brna Čs. armády 943, Slavkov u Brna 42660467 57.500

TC Austerlitz Kaunicova 633, Slavkov u Brna 02151987 75.000

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  dotace  -  Podpora  činností
organizací pracujících s mládeží.

Termín: 22.6.2020

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

12. 225/13/ZM/2020 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. Schválená částka

SK FBC Slavkov sídl. Nádražní 1182, Slavkov u Brna 22757805 60.000

SK Slavkov u Brna Čs. armády 943, Slavkov u Brna 42660467 58.500

Klub seniorů Slavkov u Brna, z.s. Polní 1144, Slavkov u Brna 8013977 51.000

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  dotace  -  Podpora  veřejně
prospěšných činností.

Termín: 22.6.2020

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

13. 226/13/ZM/2020 Průběžné plnění 5. KPSS
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o průběžném plnění 5. KPSS.

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Šárka Morongová, Ing. Marie Jedličková.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Bc. Margita Sommerová, DiS.
Typ dokumentu: Usnesení

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

14. 227/13/ZM/2020 Podnět na změnu územního plánu Slavkova u Brna - vedle silnice I/50
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
s návrhy paní Marcely Křížové a pana Ing. Radovana Kundery na změnu pozemků parc. č.
1028/1, 1028/2, 1028/8 v k.ú. Slavkov u Brna z plochy rekreační na stavební v územním
plánu města Slavkov u Brna a jejich zařazení do změny územního plánu města Slavkov u
Brna č. 1.

II. Zastupitelstvo města neschvaluje
změnit územní plán města Slavkov u Brna dle návrhů paní Marcely Křížové a pana Ing.
Radovana Kundery na změnu pozemků parc. č. 1028/1, 1028/2, 1028/8 v k.ú. Slavkov u
Brna z plochy rekreační na stavební.

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

V rozpravě vystouili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, paní ░░░░ ░░░░ , Ing. ░░░░ ░░░░ ░░ , PhDr. ░░░░
░░░░ , Bc. Michal Boudný.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - projednalo se to společně s Ing. arch. Matyášovou z úřadu územního plánování.
Podle hygienických norem je zde bydlení nemožné.

paní ░░░░ ░░░░ - požádala o zařazení této oblasti do lokality stavební, a zmínila stavbu manželů ░░░░
░░░ .

Ing.  arch.  Dušan  Jakoubek  -  pravidla  pro  územní  plánování  jsou  jasně  definovaná  a  vychází  z  určitých
hygienických předpokladů.

paní ░░░░ ░░░░ - poukázala na výjimku před dvaceti lety.



PhDr. ░░░░  ░░░░  -  podrobně shrnula historii  výstavby RD, a mimo jiné  upřesnila,  že v  roce 2000 při
povolení stavby bylo postupováno v souladu s tehdy platným územním plánem.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

15. 228/13/ZM/2020 Schválení peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti VaK, a. s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
peněžitý vklad města do základního kapitálu společnosti  Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov - Město, 682 01 Vyškov, IČO 49454587 (dále jen
"společnost") za těchto podmínek:

zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových kmenových
akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy:
jeden tisíc korun českých),
emisní kurz těchto akcií, který bude činit 1.000 Kč, bude splacen peněžitým vkladem,
akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty
určeným zájemcům, z toho: Město Slavkov u Brna, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého
nám ěstí 65, PSČ 684 01, IČO: 00292311, 944 kusů,
emisní  kurz 944 kusů akcií,  které budou nabídnuty městu,  bude splacen peněžitým
vkladem s tím, že podrobné podmínky pro upisování akcií a splácení emisního kurzu
akcií jsou popsány v textu smlouvy o upsání akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení a
je jeho nedílnou součástí,
místem upisování bude sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská
410/13, Vyškov - Město, 682 01 Vyškov,
lhůta  pro  upisování:  dva  týdny,  přičemž  prvním  dnem této  lhůty  bude  první  den,
následující  po  uplynutí  lhůty  pro  upsání  akcií  s  využitím  přednostního  práva.
Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně,
proti  peněžité  pohledávce  společnosti  vůči  městu  na splacení  emisního  kurzu  akcií
upsaných  městem  ve  výši  944.000  Kč  budou  smlouvou  o  započtení  vzájemných
pohledávek,  jejíž  text  tvo  ří  přílohu  tohoto  usnesení  a  je  jeho  nedílnou  součástí,
započteny peněžité pohledávky města vůči společnosti ve výši 944.000 Kč, s tím, že se
jedná o následující peněžité pohledávky:

peněžitou pohledávku ve výši 168.000 Kč, vyplývající ze smlouvy  č. P/04/2007 o pronájmu    a provozování

zařízení  vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 2. 4. 2007 mezi městem Slavkov u Brna a společnos.,

a. 

peněžitou pohledávku ve výši 543.000 Kč, vyplývající ze smlouvy  č. P/05/2007 o pronájmu    a provozování

zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 2. 4. 2007 mezi městem Slavkov u Brna a společnos.,

b. 

peněžitou pohledávku ve výši 61.000 Kč, vyplývající ze smlouvy č. P/06/2007 o pronájmu a provozování

zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 2. 4. 2007 mezi městem Slavkov u Brna a společnos.,

c. 

peněžitou pohledávku ve výši 168.000 Kč, vyplývající ze smlouvy  č. P/07/2007 o pronájmu    a provozování

zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 2. 4. 2007 mezi městem Slavkov u Brna a společnos.,

d. 

peněžitou pohledávku ve výši  4.000 Kč, vyplývající  ze  smlouvy č.  P/03/2010 o pronájmu a provozování

zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 22. 7. 2010 mezi městem Slavkov u Brna a společnos.,

e. 

pokud proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných městem



nebudou  započteny  peněžité  pohledávky  města  vůči  společnosti,  je  město  povinno
splatit emisní kurz upsaných akcií na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u Komer
ční banky, a.s., pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
text smlouvy o upsání akcií a text smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, týkající se
města,  které  tvoří  přílohu tohoto  usnesení  a  jsou  jeho nedílnou součástí.  V  případě,  že
některý z akcionářů využije přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií,  bude
text smlouvy o upsání akcií a text smlouvy o započtení vzájemných pohledávek příslušně
upraven; totéž platí i pro případné formální úpravy textu obou těchto smluv.

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

16. 229/13/ZM/2020 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  enormní  nasazení  při
zajišťování potřeb občanů a města v době nouzového stavu a mimořádných opatření
spojených  s  koronavirovou  epidemií,  vedení  orgánů  krizového  řízení  a  zajištění
chodu úřadu v tomto období, dále za zajištění významných investičních akcí (zejména
obnova  valů  a  zámecké  zdi,  příprava  rekonstrukce  průtahu),  práce  na  přípravě
rozvojových strategických  dokumentů z  projektů  V  58 a  V  80,  projektu  finančního
řízení města a jeho příspěvkových organizací, realizaci projektu MAP II školství,
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 i za mimořádných opatření spojených s koronavirovou
epidemií, zejména za projednávání změn územního plánu města, vytvoření podmínek
pro  výstavbu  obchodního  centra,  dokončení  realizace  nové  stanice  HZS  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 2020.

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

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.



Proti: Mgr. Vladimír Soukop

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

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Bohuslav Fiala
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 8 Proti: 1 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

17. 230/13/ZM/2020 Příspěvek obci Hodějice
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí daru obci Hodějice, se sídlem Hodějice č.p. 41, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 002 91
773 na opravu místní komunikace mezi obcemi Hodějice a Křižanovice ve výši max. 600.000
Kč dle podmínek uvedených v textu důvodové zprávy.

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

V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Hynek Charvat, Mgr. Petr Jeřábek.

Ing.  Ivan  Charvát  -  námět  -  omezit  rychlost  aut  a  zajistit  bezpečnost  cyklistů.  Vyvolaná  investice  po
rekonstrukci silnice I/50, projednat s investorem. Finanční výbor nadpoloviční většinou hlasů návrh podpořil.

Bc. Michal Boudný - stát vyznačil jinou objízdnou trasu.

Ing. Ivan Charvát - je reálné to stihnout do letní sezóny.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - nemám problém to podpořit. Byl bych pro to, aby se jednoznačně určilo, že je to
cyklistická cesta.

Ing. Hynek Charvat - dotaz na vytvoření pruhu pro cyklisty.

Mgr. Petr Jeřábek - dotaz na výši příspěvku od obce Hodějice při budování cyklostezky Slavkov - Hodějice.

Bc. Michal Boudný - příspěvek ve výši 200 tis. Kč a pozemky.

Odchod: Mgr. Přemysl Jeřábek - 18:35 hodin.

Příchod: Mgr. Přemysl Jeřábek - 18:37 hodin.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Zdržel se: Mgr. Vladimír Soukop

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

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



18.1. 231/13/ZM/2020 Soubor rozpočtových opatření IV
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)

29 28
70 71 3639 5321 3639100 OVV	-	Dar	Hodějice	-	napojenı́	cyklostezky 600	000

40 41 2212 6121 575 IR	-	Snı́ženı́	pol.	III/0501,	Slavkov	průtah -600	000

Zprávu uvedla místostarosta města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

Zdržel se: Mgr. Vladimír Soukop.

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

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

19. 232/13/ZM/2020 Projekt V 109 - aktualizace akčního plánu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
doplnění akčního plánu v předloženém znění.

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

V rozpravě vystoupil Mgr. Bohuslav Fiala, který podrobně vysvětlil předložený materiál.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Bohuslav Fiala
Typ dokumentu: Usnesení

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

20. 233/13/ZM/2020  Memorandum o  vzájemné  spolupráci  v  rámci  Brněnské  metropolitní  oblasti  -
přistoupení města Ivančice k memorandu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
přistoupení  města  Ivančice,  se  sídlem  Palackého  nám.  196/6,  664  91  Ivančice,  IČO:
00281859,  v  plném  rozsahu  k  Memorandum  o  vzájemné  spolupráci  v  rámci  Brněnské
metropolitní oblasti uzavřeným mezi statutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské
náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo
náměstí  449/3,  601 82 Brno,  IČO:  70888337,  městem Šlapanice,  se sídlem Masarykovo



náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, IČO: 00282651, městem Kuřim, se sídlem Jungmannova
968/75, 664 34 Kuřim, IČO: 00281964, městem Rosice, se sídlem Palackého nám. 13, 665
01  Rosice,  IČO:  00282481,  městem  Židlochovice,  se  sídlem  Masarykova  100,  667  01
Židlochovice, IČO: 00282979, a městem Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65,
684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00292311, dne 3. 10. 2018, dle přílohy č. 1.

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

21. 234/13/ZM/2020 Zápis o společném jednání kontrolního a finančního výboru - SC Bonaparte 03.
06. 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
předložený zápis o společném jednání kontrolního a finančního výboru.

II. Zastupitelstvo města považuje za splněné
usnesení č. 176/10/II z 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 09. 12. 2019.

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

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

Starosta města vyhlásil přestávku od 18:54 hodin. do 19:02 hodin.

Bylo hlasováno o upraveném 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

22. 235/13/ZM/2020 Koláčkovo náměstí - změna návrhu řešení
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
zajištění  nového  stavebně  architektonického  řešení  lokality  Koláčkovo  náměstí  od  ulice
Slovákova po ulici Brněnská formou, která je popsána v důvodové zprávě.

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

V rozpravě  vystoupili:  Ing.  arch.  Dušan Jakoubek,  Ing.  Hynek Charvat,  Mgr.  Vladimír  Soukop,  Mgr.  Petr
Jeřábek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Přemysl Jeřábek, Bc. Libor Eliáš, Mgr.
Renáta Macharová.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - mám následující připomínky a také návrh na usnesení, který předložím. Máme



před sebou novou studii. Nevím důvod, proč by měl existovat časový limit, naopak bychom měli v této věci
dostat  větší  časový  prostor.  Osobně si  myslím,  že  dva  pracovní  dny  na  odpověď na dotazník,  který  byl
zastupitelům zaslán,  je  málo.  Neměl  jsem šanci  materiál  prodiskutovat.  Jsou  zde  dva  cíle,  zaprvé  je  to
revitalizace Koláčkova náměstí, a není zde nikdo, kdo by s tím nesouhlasil. Shodneme se také, že to budeme
řešit urbanisticko-architektonickou studií. Rozpory jsou ve formě vypracování zadání. Otázkou je, kdo to bude
vypracovávat, a kdo to bude schvalovat. Dále si myslím, že výběr nejlepšího řešení by měla realizovat odborná
komise. Role zastupitelstva je nezpochybnitelná. Naším základním úkolem je v takto exponované lokalitě najít,
pokud  možno  co  největší  shodu  těch,  co  budou  skutečně  platit  a  realizovat  konečné  řešení.  A  to  jsou
především občané Slavkova a majitelé zásadních majetků (pozemků, staveb, zájmů) dotčených naší snahou.
Na takovou cestu realizace musíme získat, pokud chceme být úspěšný silnou podporu všech zúčastněných a
dotčených subjektů,  a to především z hlediska technické a finanční  náročnosti  řešení a nutné spoluúčasti
soukromého kapitálu při jeho realizaci. Předkládám tímto protinávrh usnesení v tomto znění:

a) Zastupitelstvo města zřizuje devítičlenný výbor zastupitelstva města s názvem Výbor rozvoje a investic.

b) Zastupitelstvo města jmenuje předsedou Výboru rozvoje a investic Ing. arch. Dušana Jakoubka, člena ZM a
dalším členem výboru Ing. arch. Lukáše Pecku, PhD., který zastává funkci architekta města Slavkov u Brna.

c) Zastupitelstvo města vyzývá jednotlivé politické subjekty v zastupitelstvu města k nominaci svých odborných
zástupců do Výboru rozvoje a investic. Termín: nejbližší zasedání ZM.

d)  Zastupitelstvo města  pověřuje  předsedu Výboru  rozvoje a investic  přípravou náplně  činnosti  výboru a
přípravou architektonické soutěže Koláčkovo náměstí. Termín: nejbližší zasedání ZM.

e) Zastupitelstvo města ukládá starostovi města svolat mimořádné zasedání zastupitelstva města za účelem
projednání náplně činnosti a volby členů Výboru rozvoje a investic a projednání připravené architektonické
soutěže Koláčkovo náměstí. Termín: nejbližší zasedání ZM.

Bc.  Michal Boudný - bývalá komise nebyla z 95% usnášenischopná, a za celou dobu z ní  nevyšel žádný
výsledek.

Ing. Hynek Charvat - proč chceme být unikání a mít tento výbor? Po diskusi na pracovním setkání vznikl návrh
na osolvení tří kanceláři a dalších dvou. Na kolik by veřejná soutěž vyšla?

Ing. arch. Dušan Jakoubek - ustanovení tohoto výboru je v souladu s legislativou ČR. Mě děsí skutečnost, že
ta lokalita je natolik složitá, že o tom budou rozhodovat tři radní města podle městského architekta, který je
placen radou města. Podle toho, jak je to nachystané, tak se to stát může. Měli bychom nominovat nejlepší
odborníky.

Mgr. Vladimír Soukop - já jsem na minulém zastupitelstvu navrhoval veřejnou soutěž s maximální odměnou
300 tis. Kč.

Bc. Michal Boudný - 300 tis. Kč na veřejnou soutěž je málo. Ty peníze jsou odměna za jejich čas vynaložený
na tuto činnost.

Ing. Hynek Charvat - městského architekta neplatí rada města, ale je placen z městského rozpočtu.

Mgr. Petr Jeřábek - devět let se tu vede diskuse.  Proč se bránite vyslechnout devět odborníků?

Ing. Ivan Charvát - zákon umožňuje zřízení výboru. Pokud se nepletu, tak na 12. zasedání zastupitelstva



města nebylo přijato usnesení, a dnes to máme zde znovu. Na finančním výboře zaznělo, že bude osloveno 5
firem, a bude to otevřená soutěž. Dneska nevíme jaká ta forma soutěže bude. Zastupitelstvo jako nejvyšší
orgán obce by mělo schválit jak zadání, tak vítěze soutěže. Těch informací je celá řada. Pokud se máme bavit
o financích, tak by to zastupitelstvo mělo mít pod kontrolou. Domnívám se, že by to mělo být projednáno na
finančím výboru, kde by politické strany nominovaly své zástupce. Když jsme kupovali SC Bonaparte, tak to
prošlo napříč politickým spektrem, proč tedy neposunout ty zásadní záměry na úroveň zastupitelstva. 

Ing.  Marie  Jedličková  -  asi  se  shodneme,  že  je  potřeba  nechat  vypracovat  studii  na  toto  území.  První
navrhovaná možnost byla oslovit tři firmy. Umožňuje nám to zákon a naše směrnice. Výhodou tohoto řešení
by bylo, že dostaneme tři kvalitní studie za 300 tis. Kč. Můžete to zpochybnit, na to máte právo. Myslela jsem,
že jste se dohodli na pracovním zastupitelstvu na formě veřejné soutěže, a že výběr provede komise. V komisi
by byli dva členové rady a jeden člen zastupitelstva z opozice, dále městský architekt, dále paní Vydrová -
architektka města Litomyšle, pan architekt Mikuláš z Brna, který přednáší na VŠ. Zbývá ještě jedno místo pro
odborníka,  které  je  otevřené.  Také  jsem na radě souhlasila,  že  uvolníme dalších  200  tis  Kč.  Dovedu  si
představit nový výbor, nebo komisi, která se bude zabývat architekturou města, ale musí to být komise z řad
odborníků, nikoliv z řad politiků. Já to teď vidím tak, že se můžeme rozhodnout oslovit tři studia, nebo vyhlásit
veřejnou soutěž. Samozřejmě s tímto bude seznámena veřejnost.

Ing. Ivan Charvát - kdo schválí podmínky?

Ing. Marie Jedličková - rada města jde se svou kůží na trh, a obrací se o stanovisko na odborníky.

Mgr. Vladimr Soukop - komise by měla být ryze odborná, nechť si strany nominují lidi, které mají příslušné
vzdělání.

Mgr. Petr Kostík - chtěl jsem upozornit na tu zmínku, že nás nic netlačí, a máme na to čas. My jsme museli
odložit žádost jednoho investora. Teď si řekněme, jak to chceme uchopit,  bud to necháme živelně, nebo
vyberme odborníka.  Město  to  uchopilo  tak,  že  tady  má městského  architekta.  Ten profesionál  nám toto
všechno nachystal, vy s tím máte problém.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - z čeho máte strach. Zastupitelé si navrhnou své zástupce a ti se budou vyjdřovat
k těmto věcem. My si musíme zvolit nástroj, který to bude řešit dlouhodobě.

Ing. Marie Jedličková - dovedu si představit komisi, nikoliv výbor. Jsem schopna připravit návrh do zářijového
zastupitelstva. Jinak mám pocit, že se tady podceňuje názor odborníků. Snažili jsme se vytvořit tým lidí, kteří v
republice něco dokázali.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - ten postoj je jednostranný, můžu předložit jiné odborníky.

Bc. Michal Boudný - podle diskuse, co tady probíhá bychom nikdy architekta nevybrali. Stávající plán není
aktuální i v závislosti na podnikatelské subjekty.

Mgr. Vladimír Soukop - komise nefungovala, proto si myslím, že by měl být zřízen výbor.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - uvědomte si, že je potřeba mít ten časový prostor, že to Koláčkovo náměstí
budeme  budovat  společně.  Můžeme  sloučit  požadavky  a  finanční  prostředky.  Pokud  dneska  budeme
schvalovat záměr, tak ta investice je tam mnohem větší.

Mgr. Přemysl Jeřábek - měl by vzniknout výbor, který by měl řešit i návrh řešení Koláčkova náměstí.



Ing. arch. Dušan Jakoubek - máme poslední volnou lokalitu, a musíme tam dostat věci, které chceme. Jsem
proti urychlené cestě, která je ukvapená. Výsledkem bude, že dostaneme tři studie, a nebudeme si vědět s tím
rady, a nikdo to nakonec nezrealizuje.

Ing. Marie Jedličková - dotázala jsem se odborné firmy a bylo mi sděleno, že jedno podzemní stání stojí 700
tis. Kč.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - snažím se Vás předsvědčit ať to takhle neděláme.

Ing. Hynek Charvat - na základě jakého zadání spolek ROVAK toto řeší?

Ing. arch. Dušan Jakoubek - ROVAK vytipoval lokality, kde je problém, a začal to na vlastní náklady řešit. V
tom dotazníku nejsou relevantní otázky. Těm odborníkům musí někdo dát relevantní zadání.

Odchod: paní Dagmar Živníčková - 20:05 hodin.

Příchod: paní Dagmar Živníčková - 20:08 hodin.

Starosta města vyhlásil přestávku od 20:08 hodin do 20:28 hodin.

PO PŘESTÁVCE BYLO NEJPRVE HLASOVÁNO O PROTINÁVRHU USNESENÍ:

a) Zastupitelstvo města zřizuje devítičlenný výbor zastupitelstva města s názvem Výbor rozvoje a investic.

b) Zastupitelstvo města jmenuje předsedou Výboru rozvoje a investic Ing. arch. Dušana Jakoubka, člena ZM a
dalším členem výboru Ing. arch. Lukáše Pecku, PhD., který zastává funkci architekta města Slavkov u Brna.

c) Zastupitelstvo města vyzývá jednotlivé politické subjekty v zastupitelstvu města k nominaci svých odborných
zástupců do Výboru rozvoje a investic. Termín: nejbližší zasedání ZM.

d)  Zastupitelstvo města pověřuje  předsedu Výboru rozvoje  a  investic  přípravou náplně činnosti  výboru a
přípravou architektonické soutěže Koláčkovo náměstí. Termín: nejbližší zasedání ZM.

e) Zastupitelstvo města ukládá starostovi města svolat mimořádné zasedání zastupitelstva města za účelem
projednání náplně činnosti a volby členů Výboru rozvoje a investic a projednání připravené architektonické
soutěže Koláčkovo náměstí.
Termín: nejbližší zasedání ZM.

Pro - 7 (Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, paní Veronika Hrušecká, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr.
Přemysl Jeřábek, paní Dagmar Živníčková, Mgr. Petr Jeřábek).

Proti - 0

Zdrželi se - 8 (Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jana Bangová, Mgr. Renáta
Macharová, paní Vendula Andrlová, Ing. Hynek Charvat, Bc. Libor Eliáš).

PROTINÁVRH USNESENÍ NEBYL PŘIJAT.

Poté bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení:



Zdrželi se: Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, paní Veronika Hrušecká, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr.
Přemysl Jeřábek, paní Dagmar Živníčková, Mgr. Petr Jeřábek.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Dalibor Kašpar
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 7 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

23.1. 236/13/ZM/2020 Soubor rozpočtových opatření II
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření v předloženém znění:

Č.
SRO

Č.
náv.
RO

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

30
24

40 41 2219 6121 578 IR - Navýšení pol. - Studie Koláčkovo nám. 200 000

40 41 6171 6121 570 IR - Snížení pol. - Veřejná architektonická soutěž SCB -200 000

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

Proti: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Přemysl Jeřábek.

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

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

Hlasování
Pro: 8 Proti: 2 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

24. Interpelace členů ZM

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

25. Odpovědi na interpelace

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

26. Diskuse

Ing. Ivan Charvát - sdělil, že v parlamentu se projednává program na 300 mil. Kč na rozšíření škol pro malé
obce do 3 tis. obyvatel. Dále dotaz na připravovanou zrcadlovou zástavbu.

Bc. Michal Boudný - žádnou oficiální zprávu nemáme.

paní Dagmar Živníčková - nefunguje veřejné osvětlení na ul. Polní.



paní Vendula Andrlová - také na ulici Slovákova nefunguje veřejné osvětlení.

Bc. Michal Boudný - při závadě toto hlásit technickým službám.

Ing. ░░░░ ░░ - poděkování městu za ZO zahrádkářů, a upozornění zastupitelům na plánovanou výstavbu 18
bytových jednotek na ul. Smetanova.

Mgr. Vladimír Soukop - dotaz na opravu ul. Tyršova.

Mgr. Renáta Macharová - z důvodu zrušení MS v Cheerleadingu byla vrácena poskytnutá individuální dotace na
účet města.

Ing. Ivan Charvát - dotaz na opravu výtluků po zimě.

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

27. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným za účast a ukončil 13. zasedání zastupitelstva města v 20:43 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

Ing. arch. Dušan Jakoubek
člen ZM


