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 ZÁPIS 

z jednání X. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna, konaného 

dne 23.03.2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny (15) členů  ZM      Příloha č. 1 

       

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Vladimír Soukop 

    

Schváleno jednomyslně (14) 

 

Návrhová komise: p. Radoslav Lánský, Mgr. Věra Křivánková, PaedDr. Miroslav Charvát 

     

Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (p. Radoslav Lánský, Mgr. Věra Křivánková, PaedDr. 

Miroslav Charvát ) 

 

 Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na desátém řádném zasedání 

zastupitelstva města. 

 

Program dnešního jednání: 

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

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZM. 

3. Hlavní zprávy: 

3.1. Závěrečný účet města roku 2008 

3.2. Návrh závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací 

3.3. Návrh programu rozvoje města na rok 2009 

4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí:   

4.1. Návrh na RO č. 2-4/2009 

4.2. Výběr lokality pro novou MŠ 

4.3. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám 495 

4.4. Návrh na přidělení příspěvků organizacím  na práci s mládeží 

4.5. Zelnice – dodatek č. 2 

4.6. Zelnice – smlouvy – plánovací smlouva 

4.7. Privatizace bytů – návrh změn 

4.8. Plnění závěrů kontrolního výboru  

4.9. Revitalizace bytových domů - sídliště Nádražní č.p.1157-8 

4.10. Revitalizace bytových domů - sídliště Nádražní č.p.1153-4-dodatek ke smlouvě 

4.11. Rozdělení přislíbené státní dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 2009 

4.12. Logo města Slavkov u Brna a pracovní komise pro vytvoření produktů předpokládaných 

v rámci veřejné zakázky na služby „Propagace a mediální prezentace města Slavkov u 

Brna 

4.13. Změna vyhlášky o systému nakládání s komunálním odpadem 

4.14. Plnění usnesení IX. ZM – 15.12.2008 č. bodu 3.6.5. - kompostárna – rozčlenění položek 

4.15. Průběžné plnění komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna za rok 2008 

4.16. Rozvody NN a vody pod nádvořím zámku 

4.17. Klenba spojovacího krčku předzámčí zámku – investiční záměr 

4.18. Pořízení zpracování územního plánu (ÚP) Slavkova u Brna 

4.19. Víceúčelový sál ZUŠ Fr. France 

4.20. Výkup pozemku parc.č.3063/4 pod komunikací do průmyslové zóny Šestisplav v k.ú. 

Slavkov u Brna  od manž.Pelikánových 

4.21. Záměr prodeje pozemku  částí pozemků parc. č. 1551/1 a 1150 v   k. ú. Slavkov u Brna –  

Ing. Ondřej Kellner 

4.22. Nabytí pozemku parc. č. 3015/13 v k.ú. Slavkov u Brna  od paní Věry Opplové 
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4.23. Prodej pozemků v lokalitě Nádražní 

4.24. Prodej pozemků 3698/21, 3698/22 a 3698/24 v k.ú. Slavkov u Brna – Pavel Čáslava – 

Čáslava -stav 

4.25. Záměr prodeje pozemku parc. č. 2733/4 ostatní plocha  v k.ú. Slavkov u Brna – výsledek 

zveřejnění záměru 

4.26. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1643/26 ostatní plocha  o výměře 45 m
2
 v k.ú. Slavkov u 

Brna 

4.27. Upgrade pracoviště Czech Point 

4.28. RESPONO, a.s. – valná hromada 

4.29. VaK, a.s. – valná hromada 

4.30. Ždánický les a Politaví, Mohyla míru-o.p.s., SOM JMK – valná hromada 

4.31. Delegování nových členů SOM JMK 

5. Interpelace členů ZM. 

6. Odpovědi na interpelace členů ZM. 

7. Diskuse. 

8. Návrh na usnesení, závěr.  
Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                 Příloha č. 2 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát navrhl vzhledem k účasti občanů z bytových domů na Sídlišti 

Nádražní projednat bod 4.7. Privatizace bytů – návrh změn. 

 

 

4.7. Privatizace bytů  - návrh změn 

 

Zástupce petičního výboru p. Leoš Kratochvíl – o návrhu změn jsme částečně občany informovali, 

souhlasíme s ním. 

 

Ing. Jiří Tesák – a ti ostatní, které jste nenavštívili, dostali výsledek jednání alespoň třeba do 

schránky? Třeba by k tomu mohli mít stále ještě nějaké připomínky. 

 

Zástupce petičního výboru p. Leoš Kratochvíl – výsledek jednání jsme sdělovali spíš na potkání. Měl 

jsem pocit, že to ještě není veřejná věc, materiál byl doručen pouze nám.  

 

Ing. Jiří Tesák – Vy za ně vlastně souhlasíte s návrhem. Nerad bych, aby se někdo z občanů později 

cítil dotčen, že o výsledku nevěděl a nemohl se k němu ani vyjádřit. 

 

Zástupce petičního výboru p. Leoš Kratochvíl – Předpokládám, že město už rozhodně nehodlá jít 

s cenou dolů. Takže když s cenou nebudou souhlasit, tak si ten byt prostě nekoupí. Pořád budou mít 

dobu 12 měsíců na to, aby se rozhodli, zda byt chtějí za ty peníze koupit nebo ne. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – petici podepsala předpokládám většina nájemníků, mimojiné 

především z bytů, které se mají privatizovat, většina z nich tady je. Všiml jsem si, že program 

zastupitelstva byl i vylepený na dveřích domů. Pro nás zástupce a hlavní partner byl opravdu petiční 

výbor, který se jmenoval do funkce zástupce jednotlivých nájemníků. Kdo bude chtít využít nabídku, 

tak jsou myslím vytvořeny takové předpoklady, aby skutečně byt koupit mohl. 

 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo města schvaluje změny privatizace bytů v sídlišti Nádražní č.p.1153 – 1158, a 

to takto: 

- Lhůta pro přijetí nabídky je 12 měsíců od jejího doručení nájemci. V této lhůtě nájemce 

prokazatelným způsobem písemně potvrdí přijetí nabídky a současně sdělí následující údaje 

nezbytné pro sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva k převáděnému bytu 

pro kupujícího do katastru nemovitostí – jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, 

případně i adresu doručovací, je-li tato odlišná od adresy trvalého bydliště. 
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- Prodejní cena - schvaluje variantu „B“ – tzn.11.000 Kč/m
2
 plochy bytu  + 1.100 Kč/m

2
 plochy 

sklepa + cena ideální části pozemku  =  cena celkem . 

2.  Zastupitelstvo města souhlasí s pokračováním prodeje bytů na Sídlišti Nádražní 1155-56. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 13 

 

 

 4.10. Revitalizace bytových domů č.p.1153-4  - dodatek ke smlouvě 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o výstavbě bytových jednotek se 

společností REISTAV s.r.o., který řeší navýšení nových bytových jednotek v budově č.p.1153-4 

z počtu 4 na max. 6.   

Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jan Reichl)  

Příloha č. 16 

 

4.9. Revitalizace bytových domů – sídliště Nádražní 1157-8 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání této zprávy bere její obsah na vědomí a : 

1/  schvaluje záměr prodeje půd za účelem výstavby nových bytových jednotek formou 

půdní vestavby v obytných domech ve vlastnictví města v sídl. Nádražní č.p. 1157-8, 

2/  schvaluje záměr provedení celkové revitalizace uvedených obytných domů, 

3/  ukládá radě města informovat nájemníky dotčených domů o tomto záměru. 

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 15 

 

 

4.8. Plnění závěrů kontrolního výboru  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo  města bere předloženou zprávu na vědomí.  

Schváleno jednomyslně (14)        Příloha č. 14 

 

 

4.5. Zelnice – dodatek č. 2 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – změna je v rozšíření bankovní záruky již od času T+7, předchozí 

čas byl T+95. Případné inkaso sankcí by tak bylo zajištěno za dodržení termínu zahájení realizace. 

 

Jednatel firmy Kaláb-stavební firma, s.r.o., Ing. Jiří Kaláb – s dodatkem jsem seznámen a nemám 

k němu žádné výhrady. 

 

p. Jaromír Seifert – měli bychom do předloženého dodatku doplnit informaci k jaké kupní smlouvě se 

uzavírá. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – bude doplněno. 

 

Ing. Jiří Matyáš – v textu se hovoří o písm. a) i) a opět a), ale v dodatku tato písmena nejsou. 

 

Právník města Mgr. Bohuslav Fiala – zůstalo při kopírování z originálu, bude opraveno. 

 

Mgr. Petr Kostík – zajímalo by mě, jak máme zaručené to, že zahájíte realizaci a trvale budete stavět. 

 

Tomáš Kaláb – porušení každého bodu etapy je porušením smlouvy a městu vzniká nárok na náhradu 

škody. Abychom dosáhli 9. bodu, za jehož nedodržení je už smluvní pokuta, musíme samozřejmě 



 

4 

průběžně stíhat v termínu i těch osm bodů před ním.  

 

Mgr. Petr Kostík – Je vůbec jistota, že když se realizuje II. etapa protipovodňových opatření, tak se 

pozemky zcela uvolní? Mluvím teď ve váš prospěch. Protože kdyby se neuvolnily, tak co s tím?  

 

Tomáš Kaláb – proto je v dodatku věta, která stanovuje – „po úpravě, která pozemky zcela vyjme“. 

Proto jsme na tom trvali. 

 

Mgr. Petr Kostík – smlouvu jste podepsali ani ne před rokem. Nic takového tam nebylo. Najednou 

k úžasu všech nám někdo něco zakázal. Zažil jsem v roce 2002, kdy jsme měli územní řízení hotové, 

chyběla jediná věc – razítko od Povodí Moravy, že přišly záplavy a najednou se začalo matematicky 

počítat úplně jinak. Všechno se muselo předělávat, dělala se první, druhá etapa a tak dále. Ptám se, co 

se bude dít, když i po dokončení opatření nějaké pozemky v záplavové oblasti zůstanou? 

 

Tomáš Kaláb – potom to nesplní tu podmínku. 

 

Mgr. Petr Kostík – a jak to budete řešit? Už by to bylo ve vašem vlastnictví – což už je, a řešilo by se, 

třeba kde se stavět bude a kde ne. V podstatě ta lhůta by byla nekonečná z vaší strany. 

 

Jednatel firmy Kaláb-stavební firma, s.r.o., Ing. Jiří Kaláb – projekt je dle mého názoru kvalitní. 

 

Mgr. Petr Kostík – nemám problém s tím, jak je to navržené a schválené. Ale říkám, že v roce 2002 

přišly jiné podmínky, vy jste podepsali tuto smlouvu a než jste začali, jsou zase jiné podmínky. Kdo 

garantuje, že až se dokončí poldr, si zase někdo nevymyslí, že metr a půl je málo a tak dále. Už jsme 

poučeni. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 2 kupní smlouvy ze dne 

7.4.2008 mezi městem a obchodní společností KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., se sídlem 

Brno, Vídeňská 849/15, PSČ 639 00, IČ: 49436589. 

Schváleno 8 hlasů pro, zdrželo se 6 hlasů (Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jaromír Pytela, p. 

Jaromír Seifert, Ing. Jiří Tesák, Mgr. Věra Křivánková)     Příloha č. 11 

 

 

 4.6. Zelnice – smlouvy – plánovací smlouva 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předložené smlouvy o spolupráci a budoucích 

převodech infrastruktury mezi městem a obchodní společností KALÁB-stavební firma, spol. 

s r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 849/15, PSČ 639 00, IČ: 49436589. 

Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 3 hlasy (Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jaromír Pytela)

           Příloha č. 12 

 

 

Ad 2)   Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z volebního 

období 2002-2006 

 

Ing. Jiří Matyáš se dotázal k bodu 4.8. z XIV. zasedání zastupitelstva města dne 20.3.2006.  

 

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – jednali jsme opakovaně, abychom získali celou hradební zeď a 

pozemek k tomu příslušný. Pan Urban se tomu nebrání, byla mu nabídnuta směna pozemku, ať si 

vybere, to bude předmětem dalšího jednání, doufejme, že už finálního.  
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Starosta města Ing. Charvát doplnil, že od předložení zprávy byl splněn ještě bod 2.9. z 8. MZM dne 

16.2.2009 - uzavřena smlouva na dotaci na výstavbu kompostárny. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí a: 

 považuje za splněné body: 

4.16. z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005 

2.4., 2.5.2. z 6. mimořádného zasedání ZM – 04.08.2008 

4.9.1., 4.9.2., 4.11., 4.14., 4.19., 4.24. z VIII. řádného zasedání ZM – 15.09.2008 

2.5., 2.6., 2.7. z 7. mimořádného zasedání ZM – 05.11.2008 

4.1., 3.6.5., 4.18.3., 4.2.3., 4.11., 4.16., 4.19., 4.20., 4.21. z IX. řádného zasedání ZM – 15.12.2008 

2.2., 2.5., 2.9. z 8. mimořádného zasedání ZM – 16.02.2009 

 vypouští ze sledování: 

4.4. z X. řádného zasedání ZM – 21.3.2005 

3.2.2. z XV. řádného zasedání ZM – 19.6.2006 

2.1., 2.2. z 7. mimořádného zasedání ZM – 05.11.2008 

4.18.2. z IX. řádného zasedání ZM – 15.12.2008 

 bere na vědomí  průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů. 

Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                 Příloha č. 3 

 

 

Ad 3)   Hlavní zprávy: 

 

 

3.1. Závěrečný účet města roku 2008 

 

Příchod: Mgr. Bohuslav Sobotka – 17:50 hod 

 

Ing. Jiří Matyáš – je zde nesoulad v tabulce mezi zůstatky úvěrů na rozvahu a chybí tabulka 

předplacených nájmů, která je avizována v příloze. 

 

Vedoucí finančního odboru Jarmila Olejníková – vnitřní půjčka z titulu byty Litavská je vyúčtována 

v bankovních úvěrech. Tabulka k předplaceným nájmům být neměla. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – bude tedy doplněn kompletní soupis příloh na příští zasedání 

zastupitelstva, aby to skutečně souhlasilo. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu Města Slavkova u Brna za 

rok 2008“ bere její obsah na vědomí a schvaluje závěrečný účet města za rok 2008 bez výhrad.    

Schváleno 14 hlasů pro, proti 1 hlas (p. Jaromír Seifert)     Příloha č.4 

 

 

3.2. Návrh závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu hospodaření 

příspěvkových organizací “ bere její obsah na vědomí a schvaluje: 

 

1) kladné výsledky hospodaření PO zřízených Městem Slavkovem u Brna vzniklých u hlavní 

činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky z podnikatelské činnosti  za rok 2008. 

Zřizovatel nepožaduje vrácení ušetřených prostředků z hlavní činnosti (kladných výsledků 

hospodaření PO) a nepožaduje odvod kladných výsledků hospodaření z podnikatelské 

činnosti organizací do rozpočtu města, 
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2) rozbory hospodaření školských PO za rok 2008,   

3) přidělit výsledek hospodaření TSMS za rok 2008 v plné výši 632.750,33 Kč do rezervního 

fondu, 

4) přidělit výsledek hospodaření ZSA za rok 2008 ve výši  128.924 Kč do rezervního fondu   

5) přidělení výsledku hospodaření DDM za rok 2008 v plné výši 7.324,56 Kč do rezervního 

fondu organizace, 

6) přidělení výsledku hospodaření ZUŠ Františka France za rok 2008 v plné výši 135.861,66 Kč 

do rezervního fondu organizace, 

7) přidělení výsledku hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2008 v plné výši 115.496,85 Kč                

do rezervního fondu, 

8) přidělení výsledku hospodaření ZŠ Komenského za rok 2008 v plné výši 308.730,70 Kč          

do rezervního fondu organizace, 

9) přidělení výsledku hospodaření MŠ Zvídálek za rok 2008 ve výši 10.000,-Kč do fondu odměn 

a 46.928,12 Kč do rezervního fondu. 

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 5 

 

 

3.3. Návrh programu rozvoje města na rok 2009 
 

Mgr. Věra Křivánková – připomínka k odstavci na straně č. 2, třetí odrážka. Nikoliv pokračovat 

v přípravě lokality Zelnice, spíš podporovat přípravu. Dále, která z informací o investoru 

protipovodňových opatření je pravdivá? Bude jím Povodí Moravy nebo ne? 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – může být samozřejmě zaměněno. Co se týká druhého dotazu – 

obdrželi jsme informaci, že jsme byli zařazeni do programu, Ministerstvo zemědělství nám sdělilo, že 

investorem bude Zemědělská a vodohospodářská správa. Došlo k předání dokumentů mezi ZVHS a 

Povodím Moravy. Poslední jednání bylo minulý týden, byli u toho i projektanti, nyní se musí vyřešit 

dvě základní věci – aktualizovat projektová dokumentace a zpracovat tendrovou dokumentaci pro 

možnost vypsání výběrového řízení. Další jednání bude v pátek 27.3. 

 

Mgr. Petr Kostík –  vím, že u stadionu historicky byla nějaká podmínka Golf Invest Austerlitz, čili 

dnes je to tak, že po hranici plotu je pozemek majetek města? Měli tam předtím nějakých 10 m, a 

v roce 2004 se s tím mělo něco dít. 

 

Právník města Mgr. Bohuslav Fiala – pruh okolo je pořád ve vlastnictví GIA.  

 

Mgr. Petr Kostík – pokud by přišla dotace, museli bychom mít nájemní smlouvu, mohly by s tím být 

problémy. Proto bychom měli doplnit usnesení. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – osmimetrový pruh po celé délce je ve vlastnictví GIA. Jejich záměr 

vybudovat tam parkoviště ustoupil. Jednalo se o směně pozemku, nakonec došlo k příslibu, že pokud 

by se žádalo o dotaci, bude majetek převeden do majetku města. 

 

Mgr. Petr Kostík – jen připomínám, že je to úkol z 16. mimořádného ZM 16.10.2006. Byl bych  rád, 

kdyby se s tím pohnulo. Určitě dřív, než bude šance získat nějakou dotaci. Dál bych se chtěl zeptat, 

který areál DDM je zamýšlen pro výstavbu dětského hřiště? 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – v prostoru vstupu do DDM. Musel by být samozřejmě ošetřen  

režim, aby nebyla narušována výuka v DDM. 

 

Mgr. Petr Kostík – poslední dotaz bych měl k ekonomickému rozvoji města. V minulých letech 

vypisovalo Ministerstvo průmyslu a obchody dotační tituly, proto tady bylo poradenské centrum 

přímo na radnici pro podnikatele. To dneska bohužel není možné, supluje se to z různých dotací kraje. 

Mělo by tam být něco konkrétnějšího k průmyslovým zónám.  
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Starosta města Ing. Ivan Charvát –  tento podnět tam byl zapracován na základě podnětů dvou 

podnikatelských subjektů - firmě E-com a Pegas Gonda, které potřebovaly při svých žádostech právě 

to, aby v programu rozvoje města byla deklarována podpora pro tyto záležitosti. Pan Gonda před 

časem celkem aktivně s námi komunikoval ve věci rozšíření průmyslových zón. V současné době 

krize to ale bohužel musel utlumit. 

 

Mgr. Petr Kostík – úplně nejjednodušší je, že třeba při návrhu územního plánu bude tento směr 

podpořen nebo něco podobného. Jestli je šance, že se zóna bude upravovat podle zájmu, tak aby tam 

byla od města o tom alespoň zmínka. 

 

Mgr. Věra Křivánková – chtěla jsem se zeptat na nějakou představu o sběrných místech nebo 

kontejnerech ke kompostárně, jaký bude provozní plán, jak budou informováni občané, apod. 

 

p. Radoslav Lánský – 10.4.2009 bude kolaudace, provozní řád už pravděpodobně schválil krajský 

úřad. V březnovém Zpravodaji bude článek obecně o kompostárně, v dalším čísle už konkrétní 

informace, jak budeme svážet odpad ze zeleně na kompostárnu, že ta se rozběhne v dubnu apod. 

Pravděpodobně do toho zapojíme nějaký systém pytlů, které budou za symbolickou cenu. Máme nový 

stroj na odpad ze zeleně. Není systém kompostérů, protože na to peníze nejsou. Zkoušíme využít 

jednoho dotačního titulu. 

 

Mgr. Věra Křivánková – budou sběrná místa nějak označená? Nebo si každý před domem udělá svoji 

hromadu odpadu, která tam bude různě dlouho. To bude město docela hyzdit. 

 

p. Radoslav Lánský – nepředpokládám, že by se odpad nosil k jednomu domu, jako když se sbírá 

kovošrot. Věc je závislá na vegetačním období, na klimatických podmínkách a podobně. Zatím jsme 

to zvládali. 

 

p. Jaromír Seifert – myslím si, že by při sběru měl skutečně existovat nějaký jízdní řád. 

 

MUDr. Oldřich Pospíšil – chtěl bych poděkovat za pokračování v etapách revitalizace polikliniky. 

Jsme velmi vděční, že se tam konečně něco děje a vypadá to velmi zdárně. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený program rozvoje města na rok 2009.  

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 6 

 

 

4.1 Návrh na RO č. 2-4/2009 

 

Mgr. Petr Kostík – zajímalo by mě, zda v příjmové části město mimo 25 milionů za Zelnice počítalo 

s nějakým nárůstem pro letošní rok nebo vycházelo ze skutečnosti dvou plánů na rok 2008? 

 

Vedoucí finančního odboru Jarmila Olejníková – nevycházeli jsme z predikce státního rozpočtu, 

vycházeli jsme z vývojové řady předešlých let, navýšili jsme o 3%. 

 

Mgr. Petr Kostík – teď je stav jaký? 

 

Vedoucí finančního odboru Jarmila Olejníková – teď nepoznáme příjmy z daní z roku 2009, stále 

dobíhají ty z roku 2008. Ty se zatím plní průběžně. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – neschvaloval se rozpočet ve výši predikce, dále díky rezervám u 

příspěvkových organizací se rozpočtovaná částka pohybuje někde kolem 5-6% celkových daní 

z příjmů. 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání této zprávy bere tuto na vědomí a schvaluje:  

 

RO č. 2 – doplnění rozpočtu 

Příjmy: 

- zvýšení položky č. 44  –  výsledek hospodaření hlavní činnosti v hodnotě 

1.502.000 Kč 

- zvýšení položky č. 55  –  výsledek hospodaření podnikatelské činnosti 

v hodnotě 1.590.000 Kč. 

- Zařazení nové položky –  příjmy od obcí na zajištění úkolů v oblasti 

požární ochrany ve výši 81.000 Kč    

 

Výdaje:  

- zvýšení položky orj. 15   –   Městská policie ve výši 11.000 Kč 

- zvýšení položky č. 40      –   finanční vypořádání ve výši 826.000 Kč    

- zvýšení položky rezerva –   ve výši 665.000 Kč 

- zvýšení položky orj. 8     –   bytové a tepelné hospodářství ve výši 1.150.000 Kč 

- zvýšení položky č. 94      –   výkupy pozemků ve výši 393.000 Kč 

- zvýšení položky č. 63     –   převod HV VHČ 2008 – Zelnice - uložení do fondu ve výši 47.000 

Kč  

- zvýšení položky č. 36     –   leasing zásahový automobil pro SDH ve výši 81.000 Kč 

 

RO č. 3 – rezerva č.1 a rezerva č.2 

Výdaje:  

- snížení položky č.72   –   Plánovací smlouva – Kaláb, s.r.o. – spojovací komunikace, přeložka 

                                                   VN ve výši  1.500.000 Kč  

- zvýšení položky rezerva č.1  –   ve výši 1.500.000 Kč 

- snížení položky rezerva č. 1 -    ve výši 740.000 Kč     

- zvýšení položky č. 66     –   podíl k dotaci ze státního rozpočtu  40.000 Kč 

- zvýšení položky č. 73     –   veřejné osvětlení a místní rozhlas výši 250.000 Kč 

- zařazení nové položky   -   DSP k žádostem o dotaci 

- snížení položky  č. 17     -   MŠ Zvídálek ve výši 32.000 Kč 

- snížení položky  č. 18     -   ZŠ Komenského ve výši 118.000 Kč 

- snížení položky  č. 19     -   ZŠ Tyršova ve výši 47.000 Kč 

- snížení položky  č. 20     -   Základní umělecká škola Františka France ve výši 11.000 Kč 

- snížení položky  č. 21     -   DDM ve výši 5.000 Kč 

- snížení položky č.  22     -   Zámek Slavkov – Austerlitz ve výši 205.000 Kč 

- snížení položky č.  23     -   Technické služby města Slavkova u Brna ve výši 362.000 Kč 

- snížení položky orj.11    -   Městský úřad ve výši 181.000 Kč    

-     zařazení nové  položky rezerva č.2  –   ve výši 961.000 Kč 

 

RO č. 4  -  Položka č. 107 – bytové a nebytové prostory 

Příjmy : 

-     snížení položky č. 43 – výsledek hospodaření hlavní činnost – orj. 8 ve výši 137.000 Kč  

Výdaje:  

- snížení položky č. 107 – bytové a nebytové prostory ve výši  137.000 Kč  

Schváleno jednomyslně (15)        Příloha č. 7 
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 4.2. Výběr lokality pro novou MŠ 

 

Odchod: PaedDr. Miroslav Charvát – 18:30 hod 

 

Ing. Jan Reichl – chtěl bych se zeptat p. poslance Sobotky, zda jsou v nějaké kratší době řešitelná 

restituční vyrovnání s církví. Nejvhodnější je totiž pozemek za ZŠ Tyršova. 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka – myslím, že naděje není. Pokud by na to město mělo čekat, tak ve viditelném 

horizontu to nebude. 

Mgr. Petr Kostík – nebyli by třeba ochotní směňovat? Vím, že někde byli, ve většině případů 

samozřejmě ne. Sice by to nebylo řešeno centrálně, ale jde o tu možnost. Každopádně pokud se tady 

dohodneme, tak jediná možná lokalita je u Litavy. I když vzdálenost je organizačně velmi náročná. 

Když jeden subjekt má tři pracoviště poměrně velká, tak kdo to má uhlídat. 

 

Příchod: PaedDr. Miroslav Charvát – 18:35 hod  

 

Ředitelka MŠ Zvídálek Mgr. Eva Jurásková – spíš jde o zajištění veškeré organizace. 

 

Ing. Jan Reichl – měl jsem představu, že když budujeme novou školku, bude jedno pracoviště nebo 

ne? 

 

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – mám zato, že na posledním jednání se pracovalo s tím, že 

zůstane ve využívání pracoviště vzadu a druhé pracoviště bude samostatný objekt, který bude řešit ten 

zbytek. Čili budou dvě pracoviště. 

 

Ředitelka MŠ Zvídálek Mgr. Eva Jurásková – pořád by bylo nejlepší jedno velké pracoviště. 

 

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – z hlediska ekonomického by bylo lepší jedno pracoviště, ale 

z hlediska i jiných zájmů ty dvě nejsou neúnosná. Dva celky budou i tak dostatečně velké. 

 

p. Jaromír Seifert – musíme to směřovat na základě tří faktů. Základ je územní plán. V horizontu 

několika let nedosáhneme na 60 milionů. V novém územním plánu dojde k úpravě i dalších lokalit 

bydlení, které se rozrůstají. Navrhuji určit v územním plánu místa pro stavbu školky obecně, jako jsou 

lokality Tyršova - církevní pozemek, Polní, Zlatá Hora. Tato tři místa bychom měli dát do územního 

plánu. 

 

Ing. Jan Reichl – zastupitelstvo by mělo co nejdříve schválit výstavbu nové školky a začít pracovat na 

projektové dokumentaci. Jinak nemůžeme dosáhnout na dotaci. Říkáte, že nedosáhneme na 60 

milionů, já s tím úplně nesouhlasím. Program se může objevit a my nebudeme nachystáni. 

 

p. Jaromír Seifert – budeme žádat o dotaci na zátopové pásmo. Stůjme nohama na zemi. 

 

Pí Jana Radvanová zastupující rodiče dětí poukázala na neuspokojivou situaci předškolního 

vzdělávání a na stálý problém umisťování nových dětí do MŠ ve Slavkově u Brna. Jménem rodičů 

apelovala na zastupitele, aby pro děti postavili novou, dostatečně velkou MŠ. Předložila petici 

s podpisy rodičů dětí. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – po dlouhé době jsme došli ke konsenzu lokality na Polní, 

projednala to i komise pro rozvoj města, ta to jednoznačně doporučila, ředitelka MŠ s tím už také 
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souhlasí. Usnesení můžeme rozšířit o zadání projektové dokumentace na školku v Polní ulici. V 

rozpočtu města na to máme řádově 275 tisíc Kč, Ing. arch. Havlíček přislíbil, že za takovou částku by 

dokumentaci mohl zpracovat. 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka – podporuji myšlenku, aby se začalo s přípravami. Jakou představu má město 

o nějakém řešení situace, než bude nová školka? To je několikaletý horizont. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – v současnosti máme tři pracoviště, na Koláčkově nám. ani u 

Kongregace chudých školských sester není rozšíření možné, ve škole Komenského nám. se navýšila 

kapacita, tam je jediná cesta, ale samozřejmě je to věc dalšího jednání. Zápisy proběhly, je otázka, 

jestli je tam dnes takový převis žadatelů, jako v minulých letech.  

 

Ředitelka MŠ Zvídálek Mgr. Eva Jurásková – zatím je převis 10 dětí, ale k dispozici je zatím jen 

orientační zápis. Jisté ale je, že všechny děti určitě nepobereme.  

Usnesení: 

1) Zastupitelstvo města ukládá radě města zařadit lokalitu Polní pro výstavbu nové budovy 

mateřské školy do zadání nového územního plánu města. 

2) Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit vypracování projektové dokumentace pro 

územní řízení pro lokalitu Polní. 

Schváleno 14 hlasů pro, proti 1 hlas (p. Jaromír Seifert)     Příloha č. 8 

 

 

Odchod: Mgr. Jiří Půček – 18:52 hod 

 

 

4.3. Dodatek č. 4 ze dne 9. 3. 2009 ke zřizovací listině Základní školy Slavkov u Brna, 

Komenského náměstí 495, okres Vyškov, příspěvkové organizace 

 

Příchod: Mgr. Jiří Půček – 18:54 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 4 ze dne 9. 3. 2009 ke zřizovací listině Základní školy 

Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov, příspěvkové organizace 

v předloženém znění. 

Schváleno 14 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Vladimír Soukop)   Příloha č. 9 

 

  

4.4. Návrh na přidělení příspěvků  organizacím na práci s mládeží 

 

Starosta města vyhlásil v 19:00 desetiminutovou přestávku, aby referentka školství RNDr. Hana 

Kotíková mohla dohledat další podklady. 

 

Odchod: Mgr. Jiří Půček, Mgr. Bohuslav Sobotka – 19:00 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje navržené příspěvky nad 50.000,– Kč pro organizace pracující 

s mládeží takto: 

Žadatel Činnost, náklady na  Příspěvek 

 pro rok 

2009 

Tělocvičná jednota Sokol (rozepsáno na tři 

položky) 

soutěže, cestovné 50.000,– Kč 

   

Sportovní klub Slavkov u Brna zajištění soutěžních 90.000,– Kč 
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utkání 

 pronájmy tělocvičen  

Celkem  140.000,– Kč 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 10 

 

 

4.11. Rozdělení přislíbené státní dotace z Programu regenerace  MPZ pro rok 2009. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo  města ve po projednání výše uvedené zprávy: 

- dává souhlas k požádání a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace 

MPR a MPZ ve výši 590.000 Kč 

- dává souhlas k použití přislíbené dotace z Programu na opravu krovu a střechy kulturní 

památky - domu č.p. 65  II.etapa na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna 

- dává souhlas k poskytnutí z rozpočtu města částky ve výši 620.000 Kč jako podílu vlastníka 

památky k dotaci z Programu regenerace MPZ a MPR  

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 17 
 

 

4.12. Logo města Slavkov u Brna a pracovní komise pro vytvoření produktů předpokládaných 

v rámci veřejné zakázky na služby „Propagace a mediální prezentace města Slavkov u Brna 

  

 Ředitel ZS-A Ing. Aleš Šilhánek – v zadání soutěže je podmínka řešit obě loga – města i 

zámku, aby spolu korespondovala. Zpracovatel předložil první návrh, v příloze máte loga jaká se 

používají. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – pro nás je priorita vypracování loga města. Bylo doporučeno 

neužívat motiv Napoleona, protože je brán jako rozporuplná osobnost. V materiálech zámku se 

objevuje dosavadní logo pí Aleny Slezákové, které ovšem není oficiální, protože není nikde 

registrováno. 

 

Mgr. Petr Kostík – líbí se mi návrh slavkovského slunce. Mělo by to korespondovat s vlajkou – měli 

bychom se zaměřit na barvy – červená a modrá. 

 

p. Jaromír Seifert – dávám na zvážení, zda nezůstat jen u názvu „Austerlitz“, přívlastek v názvu 

našeho města je to poměrně mladý. Abychom logo potom nemuseli po deseti patnácti letech měnit. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – můžeme vybrat třeba tři loga a nechat je doladit a předložit na 

mimořádném zasedání ZM. Také můžeme zvážit, zda budeme mít jen jedno logo nebo i pro další 

příspěvkové organizace. 

 

Ing. Jan Reichl – byl jsem ve výběrové komisi a není pravda, že se vybírala dvě loga. To jen Mgr. 

Kavková se dotázala, jaké logo bude mít zámek, jestliže si město do loga právě zámek vybere. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – je pravda, že v zadávacích podmínkách bylo jen logo města. 

 

p. Jan Hudec – proč se vlastně nemůže užívat jen znak města? 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – dnešní trend určuje, že si firmy nebo města zvolí další loga. 

Nepsaným pravidlem je, že by tam neměly figurovat prvky znaku. 

 

p. Jaromír Seifert – kolik to bude stát? 
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Ing. Jan Reichl – je to v rámci dotace. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – účast města je 7%. 

 

p. Radoslav Lánský – město a zámek je neoddělitelné. Loga by se měla prolínat. 

 

Ing. Jiří Tesák – líbí se mi spojení Zámek Slavkov-Austerlitz. Pro logo města ať se slovo zámek 

odstraní a zůstane jen Slavkov-Austerlitz. Jsem pro jeden znak. Na barvě by nemělo až tolik záležet. 

p. Jaromír Seifert – co kdybychom to vzhledem k času odložili? 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – měla by ale zaznít varianta, která by se měla buď odhlasovat a nebo 

dopracovat. 

 

Mgr. Vladimír Soukop – Měli bychom vyřešit, zda budeme mít dvě loga – zámek svoje a město svoje. 

Každopádně bych logo udělal trochu abstraktnější. Třeba co se týká toho slunce – kdo odněkud 

zdaleka ví, že je to zrovna slunce vycházející tady nad Slavkovem. Na mě to působí trochu jako logo 

nějaké cestovky.  Pokud budeme mít jen jedno logo, pak jsem pro, aby se tam zámek objevil. 

    
Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje logo města Slavkov u Brna dle předloženého návrhu.  

Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Petr Kostík), proti 1 hlas (Ing. Jiří 

Tesák)           Příloha č. 18 

 

 

4.13. Změna vyhlášky o systému nakládání s komunálním odpadem 

 

Odchod: Mgr. Petr Kostík – 19:44 hod 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a 

odstraňování komunálního a stavebního odpadu v předloženém znění. 

Schváleno jednomyslně (12)         

           Příloha č. 19 

 

4.14. Plnění usnesení IX. ZM – 15.12.2008 č. bodu 3.6.5. - kompostárna – rozčlenění položek 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere předloženou zprávu na vědomí.  

Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 20 

 

 

 4.15. Průběžné plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna za rok 

2008 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere po projednání zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb 

města Slavkova u Brna za rok 2008  na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (12)        Příloha č. 21 

 

 

 4.16. Rozvody NN a vody pod nádvořím zámku 

 

Příchod: Mgr. Petr Kostík – 19:57 hod 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá radě města na příští zasedání zastupitelstva města předložit návrh 

možného financování ve výši 830.000 Kč ke krytí nákladů na rozvody NN a vody pod nádvořím 

zámku. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 22 
  

  

  

 4.17. Klenba spojovacího krčku předzámčí zámku – investiční záměr 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá radě města na příští zasedání zastupitelstva města předložit návrh 

možného financování ve výši 500.000 Kč ke krytí nákladů na klenbu spojovacího krčku zámku. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 23 

 
 

4.18. Pořízení zpracování územního plánu (ÚP) Slavkova u Brna 

 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo města ukládá radě města zařadit do návrhu rozpočtu města pro rok 2010 

částku na dofinancování zpracování územního plánu. 

2. Zastupitelstvo města bere zprávu o pořizování územního plánu na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 24 

 

 

4.19. Víceúčelový sál ZUŠ F. France 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 25 

 

 

4.20. Výkup pozemku parc.č.3063/4 pod komunikací do průmyslové zóny Šestisplav v k.ú. Slavkov 

u Brna  od manž.Pelikánových 

  

 

Ing. Jiří Matyáš – nelíbí se mi schvalovat něco, u čeho nevíme finální cenu. 

 

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – můžeme to tedy odložit pro dojednání konkrétní ceny. 

 

 Usnesení: 

Zastupitelstvo města zprávu odkládá a ukládá radě města připravit konkrétní znění smlouvy na 

další zasedání ZM. 

Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Petr Kostík)    Příloha č. 26 

  
 

4.21. Záměr prodeje pozemku  částí pozemků parc. č. 1551/1 a 1550 v   k. ú. Slavkov u Brna –  Ing. 

Ondřej Kellner 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo  města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1551/1 a 

1550 v k.ú. Slavkov u Brna. 

Schváleno11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jan Reichl, Ing. Jiří Tesák)  Příloha č. 27 
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4.22. Nabytí pozemku parc. č. 3015/13 v k.ú. Slavkov u Brna  od paní Věry Opplové 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k nabytí pozemku parc.č. 3015/13 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 14 m
2
 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví paní Věry Opplové,  

 

 
trvalý pobyt nám. SNP 13, Brno, do vlastnictví města Slavkov u Brna formou bezúplatného 

převodu. Náklady spojené s převodem uhradí město. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 28 

 

 

4.23. Prodej pozemků v lokalitě Nádražní 

 

Mgr. Petr Kostík -  v uvedené lokalitě je problém s parkováním. Kdyby město pozemek prodalo, jak se 

bude řešit parkování těch budoucích nájemníků? 

 

Vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj – podle stavebního zákona musí být na jednu bytovou jednotku 

jedno parkovací stání. Takže tam bude moci být tolik jednotek, kolik tam bude možno vytvořit 

parkovacích míst kolem bytových domů. 

 

p. Jaromír Seifert – v lokalitě skutečně dochází k zahuštění zástavby, je nesmysl to dál zahušťovat. 

Bytové domy by se měly stavět v určitém prostoru. 

 

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – na druhé straně stávající stav nemluví o nějakém lepším využití 

zmíněné lokality. 

 

Ing. Jan Reichl – komise měla názor – neprodávat, ale popustit záměr do dalšího kroku, aby 

zastupitelstvo rozhodlo, jestli se tam něco postaví nebo ne. Prodat jen v případě, pokud to, co by tam 

mělo stát, bude akceptovatelné. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – záměr už jedno zastupitelstvo projednávalo, vracelo ho s tím, že by 

se to mělo upřesnit. Dál se jednalo s p. Ing. Střeleckým, předložil záměr komisi, odbor IR ho předložil 

radě města a v den konání rady p. Doubek za společnost M Plus, s.r.o., donesl také žádost od 

odkoupení pozemku.  

 

Mgr. Petr Kostík – jestli tomu dobře rozumím, byla vyvěšena výzva, na kterou se firma M plus, s.r.o., 

v čase nepřihlásila, ale až po. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – ano, což může. I dneska se může někdo přihlásit. 

 

p. Jaromír Seifert – máme zde petici občanů proti zahušťování zástavby. Mohlo by tam naopak být 

ještě více zeleně. Zastupitelstvo by nemělo souhlasit s prodejem pozemků na Nádražní. 

 

Jednatel společnost M Plus, s.r.o., p. Miloslav Doubek – na Zelnicích, kde máme taky stavět bytové 

domy, se dodatečně zjistilo, že je to zátopová oblast. Proto jsme si řekli, že bychom na Nádražní 

mohli postavit bytový dům pro mladé lidi s malometrážními byty a s projektantem jsme zvažovali také 

penzion pro seniory. Žádné vysoké budovy, jen dvoupodlažní.  

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – může tam být výstavba bytová, rodinná, hřiště, obchod, cokoliv. I 

když dneska nerozhodneme o výstavbě, měli bychom vědět, co s touto lokalitou udělat. Někdo se o ni 

bude muset starat. Je tedy otázka, zda nevrátit záměr zpět do komise, aby rozhodla o nejlepším využití 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá radě města: 

1) předložit na další zasedání ZM alternativu využití uvedených pozemků v lokalitě Nádražní. 

2) zveřejnit výzvu na způsob využití pozemků v lokalitě Nádražní. 

Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jan Reichl, Mgr. Petr Kostík)  Příloha č. 29 

 

 

 
4.24. Prodej pozemků parc. č. 3698/21; 3698/22 a 3698/24  v k. ú. Slavkov u Brna - Pavel Čáslava – 

 Čáslava-Stav 

 

p. Jaromír Seifert – p. Čáslava asi před 12 lety od města koupil pozemky v U Synagogy s tím, že tam 

postaví bytový dům, a od té doby stále máme uprostřed města obrovské zbořeniště. Když přijela 

židovská expozice, zhrozila se, co tam má to zbořeniště znamenat, když už je 70 let po válce. Chci, 

aby p. Čáslava jasně deklaroval svůj záměr na pozemky U Synagogy, a pak až mu případně 

odblokovat další pozemky. Není možné spekulativním způsobem kupovat pozemky v centru města a 

nic na nich nedělat. Navrhuji usnesení, že ZM nedává souhlas k prodeji p. Čáslavovi. 

 

Ing. Jan Reichl – dovolil bych si nesouhlasit, p. Čáslava byl jeden z těch, kdo tady začal jako první 

stavět bytové domy, a to nejlevněji. Otázka je, čí jsou ty kostky, co tam leží? 

 

Mgr. Jaromír Pytela – mám dojem, že pozemek využívají taky TSMS. 

 

p. Radoslav Lánský – ale to vůbec nebrání p. Čáslavovi tam cokoliv stavět. Pozemek přece není kvůli 

těm kostkám v takovém stavu. 

 

p. Jan Hudec – je to všechno pravda, ale ten pozemek by se hodil pro dva rodinné domky, a jak znám 

situaci, p. Čáslava má dva syny. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát – mluvili jsme s p. Čáslavou asi před rokem, když jsme hledali 

lokality vhodné pro výstavbu MŠ. P. Čáslava tehdy skutečně argumentoval tím, že pozemek má na 

výstavbu domu pro své děti.  

 

p. Jaromír Seifert – není možné přece prodat pozemek před deseti nebo patnácti lety s tím, že si tam 

někdo někdy postaví dům pro své děti. Když už to tedy je jeho, musí se to řešit tak, aby tam ta 

zástavba skutečně pokračovala. Musíme ho přinutit, aby tu lokalitu řešil. 

 

p. Jan Hudec – myslím, že pokud by měla být podmínka, že tam má začít stavět, tak začne. Ale musely 

by se odklidit ty kostky. 

 

p. Radoslav Lánský – ty kostky tam umístilo město, potažmo tedy TSMS ze statku Pod Oborou, když 

jsme ho vyklidili. Předpokládal jsem, že to bude využito při stavbě severního přístupu k zámku, což se 

nestalo. Nebo třeba mezi kostelem a ZŠ Komenského. Muselo by se vyřešit, kam se ty kostky umístí. 

 

p. Miloslav Doubek – my bychom neměli zájem o všechny pozemky, ten prostor je tam dost velký, tak 

pro 4 domy, ale mohli bychom se domluvit s p. Čáslavou na jeden nebo na dva. Kdybychom začali 

stavět, do roka bude dům postavený. 

 

Ing. Jiří Tesák - mělo by se s tím něco dít, protože to opravdu není normální. Je to ostuda celého 

města. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát nechal hlasovat o protinávrhu usnesení. 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo města nedává souhlas k prodeji  částí pozemku parc. č. 3698/24 v k. ú. Slavkov u 

Brna  dle předložené situace zástavby o celkové výměře cca 950 m
2
 za cenu 500,-Kč/m

2
 formou 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě Pavlu Čáslavovi, podnikajícímu pod obchodní firmou Pavel 

Čáslava – Čáslava - Stav, IČ: 15240720,  místo podnikání Masarykova 31, Brno. 

5 hlasů pro, zdrželo se 8 hlasů (Ing. Jan Reichl, p. Radoslav Lánský, Mgr. Vladimír Soukop, PaedDr. 

Miroslav Charvát, Ing. Ivan Charvát, Ing. Jiří Doležel, Mgr. Jaromír Pytela, Mgr. Petr Kostík) 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát nechal hlasovat o původním usnesení. 

 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo města dává souhlas k prodeji  částí pozemku parc. č. 3698/24 v k. ú. Slavkov u 

Brna  dle předložené situace zástavby o celkové výměře cca 950 m
2
 za cenu 500,-Kč/m

2
 

formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě Pavlu Čáslavovi, podnikajícímu pod obchodní 

firmou Pavel Čáslava – Čáslava - Stav, IČ: 15240720,  místo podnikání Masarykova 31, 

Brno. Zálohu na kupní cenu  ve výši 500,-Kč/m
2
 uhradí budoucí kupující při podpisu 

smlouvy o budoucí kupní  smlouvě. Nepředloží-li budoucí kupující do 2 let od podpisu 

smlouvy o budoucí smlouvě pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu bytových domů, 

tato smlouva zanikne. Vlastní kupní smlouvy budou uzavřeny po zaměření realizované 

zástavby vždy pro jednotlivé rozestavěné bytové domy.  

2. Zastupitelstvo města ukládá radě města do všech uvedených smluv zapracovat podmínku, 

která umožňuje komisi a orgánům města se před podáním žádosti o územní řízení dle 

stavebního zákona dále záměrem výstavby zabývat a spolu s navrhovatelem ho konzultovat. 

Schváleno 8 hlasů pro, proti 5 hlasů (p. Jaromír Seifert, Ing. Jiří Tesák, Ing. Jiří Matyáš, MUDr. 

Oldřich Pospíšil, Mgr. Věra Křivánková)      Příloha č. 30 

 

 

4.25. Prodej  pozemku parc. č. 2733/4 ostatní plocha  v k.ú. Slavkov u Brna – výsledek zveřejnění 

záměru 

 

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – o pozemek projevil zájem jediný zájemce - p. Doubek a 

společnost M Plus, s.r.o., ale nedohodli jsme se na ceně. P. Doubek byl ochotný dát 36.90,- Kč za m
2
 a 

město požadovalo minimálně 300,- Kč. Dál jsme v podstatě nepokračovali. 

 

Mgr. Petr Kostík – p. Doubek má jistě pověření vlastníka, mohl by nám tlumočit jeho názor. 

 

p. Miloslav Doubek – chtěli jsme na sousedních pozemcích postavit sluneční elektrárnu, tento 

pozemek je podle mě nevyužitelný, protože tam není přístup. Byl vyvěšen záměr, přihlásili jsme se, 

znalecký posudek, který máme, udával cenu zcela odlišnou. Ale při posledním jednání mi p. 

místostarosta nabídl cenu 300,- Kč za m
2
, tu my nejsme ochotni zaplatit.  

 

Ing. Jiří Matyáš – a cena 50,- Kč za m
2
 je pro Vás přijatelná? 

 

p. Miloslav Doubek – otázka je, jaké další pozemky bude ještě město od nás potřebovat. 

 

Místostarosta města Ing. Jiří Doležel – za účelem údržby pozemek přístupný je, i když obtížně. Ale 

nevyjádřil jste se k ceně. Rozuměl jsem tomu tak, že když budete ještě jednat dál s městem, tak to 

zohledníte. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k prodeji pozemku parc. č. 2733/4 ostatní plocha  o výměře 

1307 m
2
 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví p.Martina Doubka, Jiráskova 

1180, Slavkov u Brna a společnosti M plus, s.r.o., sídlem Praha 10, 28. Pluku 9/624 za kupní 
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cenu  48.230,-Kč za podmínky současného uzavření dodatku ke směnné smlouvě ze dne 5.2.2008 

týkající se bezúplatného převodu pozemků parc.č. 340/4  a  340/5 do vlastnictví města. Náklady 

spojené s prodejem pozemku parc.č.2733/4 uhradí kupující. 

Schváleno 12 hlasů pro, zdržel se 1 hlas (Mgr. Vladimír Soukop)   Příloha č. 31 

 

 

 

 

 
4.26. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1643/26 ostatní plocha  o výměře 45 m

2
 v k.ú. Slavkov u 

Brna 

 

Ing. Jan Reichl navrhl hlasovat o protinávrhu usnesení. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 1643/26 orná půda o 

výměře 45 m
2
 v k. ú. Slavkov u Brna . 

Schváleno 10 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (Ing. Jiří Tesák, p. Jaromír Seifert), proti 1 hlas (Ing. Jiří 

Matyáš)   

 

       Příloha č. 32 

4.27. Upgrade pracoviště Czech Point 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města Slavkov u Brna schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 na typový projekt – Czech point 

– upgrade Kontaktního místa. V rámci tohoto programu ZM schvaluje přijetí dotace na Czech 

Point ve výši 68.540,- Kč. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 33 

 

 

4.28. RESPONO, a.s. – valná hromada 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města deleguje zástupcem města na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., 

pana Ing. Ivana Charváta, starostu města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního 

zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela, místostarostu města Slavkova u 

Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle programu 

valné hromady a stanov a.s.. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č. 34 

 

 

4.29. VaK, a.s. – valná hromada 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města deleguje zástupcem města na valné hromadě společnosti Vodovody a 

kanalizace Vyškov, a.s., pana Radoslava Lánského, člena RM Slavkova u Brna. Pro případ 

nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Mgr. Vladimíra Soukopa, 

člena RM Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům 

akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s.. 

Schváleno 11 hlasů pro, zdržely se 2 hlasy (p. Radoslav Lánský, Mgr. Vladimír Soukop) Příloha č.35 

 

 

 4.30. Ždánický les a Politaví, Mohyla míru-Austerlitz, o.p.s.,  SOM JMK– valná hromada 
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Usnesení: 
Zastupitelstvo města deleguje zástupcem města na valné hromadě sdružení Ždánický les a 

Politaví pana Ing. Ivana Charváta, starostu města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo 

pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela, místostarostu města 

Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování dle programu valné hromady. 

 

2) Zastupitelstvo města deleguje zástupcem města na valné hromadě Mohyly míru-Austerlitz, 

o.p.s. pana Ing. Ivana Charváta, starostu města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo 

pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela, místostarostu města 

Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování dle programu valné hromady. 

   

3) Zastupitelstvo města deleguje zástupci města na valné hromadě Sdružení obcí a měst 

Jihomoravského kraje pana Ing. Ivana Charváta, starostu města,  a pana Mgr. Petra Kostíka, 

člena zastupitelstva města.  

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č.36 
  

  

 4.31. Delegování nových členů - SOM JMK 

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát navrhl stáhnout bod 4.31. z programu. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města stahuje z programu X. řádného zasedání ZM bod 4.31. Delegování nových 

členů – SOM JMK. 

Schváleno jednomyslně (13)        Příloha č.37 

 

 

Diskuze: 

 

7.1. Zápis z jednání finančního výboru 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ZM 1/09 ze dne 

18.03.2009 a ukládá radě města realizovat uvedená doporučení. 

Schváleno jednomyslně (13) 

 

Ing. Jan Reichl upozornil, že pracoviště ověřování podpisů a listin na MěÚ není důstojné.  

 

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák – v letošním roce máme vyčleněné peníze na nábytek.  

 

Ing. Jan Reichl – nejde jen o nábytek, jde o ten prostor celkový. Když se ověřovalo na matrice, bylo to 

rozhodně lepší. Vybrat toto místo bylo docela nesmyslné. 

 

Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák – vybrali jsme ho z toho důvodu, že matrice bylo nutné hlavně 

v úředních dnech odlehčit, a toto místo se jevilo jako vhodné. Bylo to nezbytné z hlediska chodu 

úřadu. 

 

Ředitel ZS-A Ing. Aleš Šilhánek pozval přítomné na zahájení sezóny zámku 26.03.2009. 

 

Ing. Pavel Dvořák požádal zastupitele o odevzdání dotazníků, které byly rozdány na zasedání 

zastupitelstva 15.12.2008. Dále je informoval o plánovaném pořízení fotografií členů zastupitelstva, 

které by následně visely na nástěnkách MěÚ. 
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Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města ve 21:12 hodin. 

 

Slavkov u Brna  23.03.2009 

Zapsala: Martina Vilímová 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis je proveden v souladu s jednáním ZM i s přijatými 

usneseními, což potvrzují svým podpisem.                                          

   

                                                      
 

--------------------------------------------------                 --------------------------------------------------                              

  Ing. Jiří Matyáš    Mgr. Vladimír Soukop 

 

 

 

--------------------------------------------------                 -------------------------------------------------- 

      Ing. Jiří Doležel     Ing. Ivan Charvát 

        místostarosta       starosta města 


