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 ZÁPIS 

z jednání 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna, konaného dne 28.02.2011 

v 17:00 hodin v zasedací místnosti ve Slavkově u Brna 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny (13) členů  ZM  

           Příloha č. 1

  

Omluveni: Bc. Zdeněk Pavlík  

 
Návrhová komise:  pan Michal Boudný, pan Radoslav Lánský, Mgr. Vladimír Soukop  

    

Schváleno jednomyslně (13) 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Věra Křivánková, Ing. Hynek Charvat  

 

Schváleno jednomyslně (13) 

  

 

 

 Pan starosta Ing. Ivan Charvát přivítal všechny přítomné na prvním mimořádném zasedání 

zastupitelstva města.  

Program: 

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

2. Zprávy a návrhy na rozhodnutí:   

2.1. MŠ Zvídálek - přehled 

2.2. Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek-informace o výběru dodavatele 

2.3. Přijetí úvěru – rozšíření kapacity MŠ Zvídálek 

3. Diskuse. 

4. Návrh na usnesení, závěr.  

 

 

Program byl rozšířen o bod: 

 

2.4. Protipovodňová ochrana města II. Etapa - „Smlouva o financování akce realizované v rámci 

PROGRAMU 129 120“ 

        

Schváleno jednomyslně (13)                                                                                                 Příloha č. 2 

 

 

Ad 2) Zprávy a návrhy na rozhodnutí: 
                                                  

 

2.1. MŠ Zvídálek - přehled 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí. 

Schváleno jednomyslně (13)           Příloha č. 3 

 

 

 

 

Příchod: Mgr. Petr Kostík (17:20) 

 

 



 2 

2.2. Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek-informace o výběru dodavatele 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města  bere předloženou zprávu na vědomí. 

Schváleno 13 hlasů pro, 1 hlas se zdržel (Mgr. Petr Kostík)                                                   Příloha č. 4 

 

 

2.3. Přijetí úvěru – rozšíření kapacity MŠ Zvídálek 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1.přijetí bankovního úvěru od Komerční banky, a. s. Na Příkopě 33, 144 07 Praha 1, IČ: 

45317054 ve výši 20.000.000 Kč s dobou splácení 20 let a úrokovou sazbou 3M PRIBOR + pevná 

odchylka 1,08 % a jeho zajištění blankosměnkou bez avalu, 

2. uzavření předložené smlouvy o poskytnutí úvěru s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33, 114 

07 Praha 1, IČ: 45317054. 

Schváleno 12 hlasů pro, 1 hlas se zdržel (p. Michal Boudný), Ing. Jiří Matyáš se neúčastnil 

projednávání a hlasování                                                 Příloha č. 5 

 

 

2.4. Protipovodňová ochrana města II. Etapa - „Smlouva o financování akce realizované v rámci 

PROGRAMU 129 120“ 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města dává souhlas k uzavření „Smlouvy o financování akce realizované v rámci 

PROGRAMU 129 120“ uzavírané mezi ČR-Ministerstvem zemědělství (správce programu), 

Povodím Moravy, s.p.  (žadatel) a Městem Slavkov u Brna (navrhovatel) v předloženém znění. 

Schváleno jednomyslně (14)                                                                                                 Příloha č. 6     

 

 

 

3. Diskuse: 

 

Mgr. Petr Kostík - začínají problémy v areálu golfu, voda místo do uměle vytvořené nádrže teče přes 

sady a shromažďuje se zde. Chtěl bych se zeptat, jestli se tato situace bude nějak řešit.  

 

Pan Radoslav Lánský - prostor dobře znám, voda by opravdu měla být svedena do svodnice, ale 

TSMS  nemohou nic dělat, jedná se o soukromý pozemek.  

 

Ing. Ivan Charvát - tato záležitost bude prověřena do dalšího jednání zastupitelstva města.  

 

Ing. Jiří Matyáš - vznesl dotaz ohledně usnesení rady města o prodeji kamenné dlažby.  

 

Ing. Ivan Charvát - rada města se nezabývala prodejem dlažby, ale pouze její inventarizací a 

možnostmi využití - např. na zpevnění cesty kolem kostela.  

 

Ing. Jiří Tesák - od občanů jsem dostal další návrhy na její využití po inventarizaci, např. na zpevnění 

cesty kolem koníren ze strany od kostela nebo v ulici Lomené.   

 

Odchod: MUDr. Petr Kozmon (17:44) 

 

pan Radoslav Lánský - hrubá inventarizace je již hotova delší dobu a dalo to velkou práci, podle mne 

není zapotřebí znova kameny prohlížet. Je možné s tím začít dláždit, tak jako to dělají v Brně a např. 

ve Vyškově.  
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Mgr. Petr Kostík - na Urbánku se chystá rekonstrukce, je možné dlažbu použít i zde.  

 

Starosta města Ing. Ivan Charvát ukončil zasedání zastupitelstva města v 17:47 hodin. 

 

Slavkov u Brna  28.02.2011 

Zapsala: Tereza Cenková, DiS. 

 

 

 

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

což potvrzují svým podpisem.                                          

 

 

   

                                                         

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

  Mgr. Věra Křivánková     Ing. Hynek Charvat 

 

 

 

 

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

           Ing. Jiří Doležel     Ing. Ivan Charvát 

           místostarosta       starosta města  


