Z Á P I S
z 17. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,
které se konalo dne 19.10.2020
od 17:00 hodin v společenském centru Bonaparte
P řít om ni:

V en du la A nd rlo vá, člen ka Z M
Mg r. J ana Ban go vá, čle nka Z M
Bc . Mi ch al Bou dn ý, star ost a
Bc . Li bor E liáš, čl en Z M
I ng . H yn ek C har vat, č len Z M
I ng . ar ch . D ušan Ja kou bek, čl en Z M
I ng . Ma rie J ed ličko vá, míst ost aro stka
Mg r. Pet r J eřáb ek, člen Z M
Mg r. Pet r K ost ík, čle n Z M

O mlu ven i:

V er on ika H ru šecká, čl enka Z M
I ng . I van C h arv át, čle n Z M
Mg r. Pře mysl J eř ábek, čle n Z M
Mg r. Re nát a Mach aro vá, člen ka Z M
Mg r. V ladim ír S ou ko p, člen ZM
D ag mar Ž ivn íčko vá, čle nka Z M

N epří to mn i:

< dle p rez e nčn í li stin y>

H o sté:

Bc . V er on ika S lámo vá
I ng . Pe tr Lo kaj, ved ou cí o dbo ru s právy m ajet ku, in vest ic a ro z voj e
I ng . J an a Mackr lová , ve dou cí f ina nčn íh o o dbo ru
Mg r. E va Oub ěli cká, D iS. , ř edi telk a Z ám ku S lavko v-A u ste rli tz
Mg r. Mart in a Pol ášková, p rávn ík

P ředs edají cí:

Bc . Mi ch al Bou dn ý, star ost a

O věřo vate lé:

V en du la A nd rlo vá, člen ka Z M
Mg r. J ana Ban go vá, čle nka Z M

Návrhová komise:

Číslo
bodu
1.

Mgr. Petr Kostík, Ing. Marie Jedličková, Ing. arch. Dušan Jakoubek

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 17. zasedání zasedání zastupitelstva města
Zasedání zahájil pan starosta Bc. Michal Boudný v 17:01 hodin, který přivítal všechny přítomné a
řídil celý průběh 17. zasedání zastupitelstva města. Při zahájení 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.
Dále konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů a zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem na zařazení nového bodu do programu dnešního
zasedání, a to: "Založení SVJ Litavská" a dále navrhl upravit pořadí projednávaných bodů. V rámci
schvalování programu navrhl pan Ing. arch. Dušan Jakoubek projednat na dnešním zasedání pouze

jeden bod a to "Záměr výstavby svazkové školy" (hlasování: 1 pro, 0 proti, 8 se zdrželo - návrh
nebyl přijat). Po hlasování navrhl Ing. arch. Dušan Jakoubek projednat tento bod jako čtvrtý bod
programu. S tímto návrhem přítomní zastupitelé souhlasili. Dále starosta navrhl určit za ověřovatele
zápisu paní Mgr. Janu Bangovou a paní Vendulu Andrlovou (schváleno 9 hlasů pro), a dále členy
návrhové komise pana Mgr. Petra Kostíka, paní Ing. Marie Jedličková a pana Ing. arch. Dušana
Jakoubka (schváleno 9 hlasů pro). Následně zastupitelé hlasovali o takto upraveném programu.
Pan starosta přivítal na dnešním zasedání starosty obcí Němčany a Heršpice.
Hlasování

Předkladatel: Starosta

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato
2.

263/17/ZM/2020 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města :
považuje za splněný bod:
176/10/III z 10. zasedání zastupitelstva města - 9. 12. 2019
bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

3.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow

Hlasování
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

264/17/ZM/2020 Zápis ze zasedání kontrolního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis č. 7 ze zasedání kontrolního výboru ze dne 24. 09. 2020.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
předložený plán kontrol do konce roku 2020.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

4.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

265/17/ZM/2020 Zápis ze zasedání finančního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zápis z 14. zasedání finančního výboru.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

5.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow

Hlasování
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

266/17/ZM/2020 Záměr výstavby svazkové školy
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr výstavby plně organizované svazkové školy s minimální kapacitou 18
kmenových tříd pro 540 žáků v katastru města Slavkova u Brna.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
přistoupení obce k jednání o uzavření smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí
za účelem výstavby a provozu nové školy.
III. Zastupitelstvo města ukládá
starostovi Bc. Michalovi Boudnému účastnit se jednání o uzavření smlouvy o
zřízení dobrovolného svazku obcí.
IV. Zastupitelstvo města ukládá
radě města dopracovat předložený návrh stanov dle dohody s ostatními obcemi.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Petr Kostík, Ing. Marie Jedličková, Bc.
Michal Boudný, Bc. Libor Eliáš.
Ing. Marie Jedličková - v minulém týdnu došlo k podstatné změně z hlediska možnosti získání
dotací. Na ministerstvu školství (dále jen MŠMT) vzniká materiál, který umožní obcím a městům
financovat z dotace svazkové základní školy v rozsahu 85%, ale má to podmínky. Zřizovatelem
musí být svazek obcí, a další podmínkou je, že to bude škola o kapacitě 540 žáků, a bude plně
organizovaná. To znamená, že bude mít minimálně 18 kmenových tříd a 540 žáků. Pokud se
chceme o tuto dotaci ucházet, tak musíme v průběhu příštího týdne poslat žádost na ministerstvo
financí abychom se vůbec dostali do okruhu subjektů, které o tuto dotaci budou žádat. My musíme
prokázat, že ta krizová situace u nás je. Podklady, které MŠMT vyžaduje už máme. Bylo by dobré
proto přijmout usnesení v jednoduché podobě takto:

I. Zastupitelstvo města schvaluje záměr výtavby plně organizované svazkové školy s kapacitou 18
kmenových tříd pro 540 žáků v katastru města Slavkova u Brna.
II. Zastupitelstvo města schvaluje přistoupení obce k jednání o uzavření smlouvy o zřízení
dobrovolného svazku obcí za účelem výstavby a provozu nové školy.
III. Zastupitelstvo města ukládá starostovi Bc. Michalovi Boudnému účastnit se jednání o uzavření
smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí.

IV. Zastupitelstvo města ukládá radě města dopracovat předložený návrh stanov dle dohody s
ostatními obcemi.
Ing. Marie Jedličková - toto jsou základní podmínky, které MŠMT po nás chce. Chtěli bychom obcím
navrhnout systém financování jako poměr žáků, kteří se vzdělávají ve Slavkově u Brna. Město
Slavkov u Brna a obec Vážany nad Litavou od 1 do 9 ročníku. Co se týče druhého stupně, tak
všechny obce, které by byli v tom svazku. Počítalo by se to vždy ke 30. 9. předchozího
kalendářního roku. S tímto návrhem bychom potom šli na vyjednávání s obcemi. Kde bude škola
stát bychom dneska nerozhodovali, na to si můžeme nechat dva, tři týdny čas. Pokud chceme
žádat o dotaci, tak je třeba přijmout navržené usnesení.
Ing. arch. Dušan Jakoubek (v průběhu vystoupení paní místostarostky rozdal přítomným
zastupitelům doplňující materiály k tomuto bodu) - nemám zásadní problém s tímto předloženým
usnesením. Chtěl bych poděkovat radě a panu architektovi Ing. arch. Peckovi za velice kvalitní
materiál. Myslím si, že je to velice objektivní dokument, který byl předložen na dnešní jednání
zastupitelstva. Existuje i program EU na dotace ve výši 90%, kde je potřeba splnit ekologické
limity. Materiál jsem doplnil a máte tam všechny argumenty. Je vhodné se zamyslet z čeho to
budeme financovat. Jedna věc vybudovat je školu, druhá je poprat se s tou infrastrukturou.
Mgr. Petr Kostík - dneska nebudeme řešit umístění školy. Já si myslím, že návrh paní
místostarostky je hlasovatelný. Vzhledem k tomu, že to nesouvisí s návrhem usnesení, doporučuji
toto projednat na pracovním zastupitelstvu, a potom na dalším zasedání zastupitelstva.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - chtěl bych říct věci, které jsou rozhodujicí. Budeme o tomto
rozhodovat a měli byste ty informace mít. Bavíme se o tom, jak připravit financování z naší strany.
Já si myslím, že je to podstatná věc, a objektivně tady existuje ta zaležitost nutných podmiňujících
investic. Tento dokument vznikl jako odborný materiál, není to názor jen jednoho zastupitele a jsou
tam argumenty ověřitelné. Chtěl bych abychom se o tom pobavili. Druhá věc je, že existuje určitá
alternativa řešení, abychom měli větší čas. Existují i další dotace. Mělo by to být součástí usnesení,
že se sejdeme do tří týdnů a budeme se o tomto bavit. Tuto prezentaci tedy přesuneme o tři týdny,
ale chci od Vás záruku. Materiál, který šel na stůl vnímám jako součást tohoto bodu.
Bc. Michal Boudný - nikdo nezpochybňuje, a bude to v zápise, že k tak závažnému tématu jako je
výběr lokality a vůbec financování se zastupitelstvo samozřejmě sejde. My tu svazkovou děláme
proto, že nás čeká ještě projednání v osmi zastupitelstvech v příslušných obcích.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - ty obce by měly mít tyto informace k dispozici. Já jsem chtěl
okomentovat podklady jako reakci na obdržené materiály.
Ing. Marie Jedličková - já jsem jasně řekla, že je potřeba přijmout usnesení v obecné rovině, že
nebudeme dneska rozhodovat o lokalitě.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - v tom případě doporučuji v usnesení udělat změnu a to 600 žáků,
protože to je optimální stav. Bylo by dobré mít rezervu.
Ing. Marie Jedličková - pokud máte jiné návrhy na lokality, tak je prosím Vás dejte včas tak,
abychom si je mohli v tom režimu deseti dnů projít a seznámit se s nimi. Je to tak složitý materiál,
že dneska se k němu vyjádřit nemůžeme.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - můžeme se tedy sejít do tří týdnů?
Ing. Marie Jedličková - já si myslím, že by se to mělo projednat na nejbližším příštím zastupitelstvu.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - kdy očekáváte podklady ode mne?
Ing. Marie Jedličková - do týdne.
Bc. Michal Boudný - také bychom chtěli autorský souhlas, že je můžeme poskytnout i starostům
obcí.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - jistě, to bude veřejný dokument.
Ing. Marie Jedličková - nebude-li problém (Covid-19) můžeme se sejít 09. 11. 2020.
Mgr. Petr Kostík - za týden dostaneme kompletní materiály. Pokud budou dodány příště "na stůl",
tak je nebudeme brát v potaz. Za druhé jsem navrhoval to pracovní setkání zastupitelstva proto, že
můžete ty detaily vysvětlit.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - jako zastupitel mám plné právo dát materiál "na stůl"
Ing. Marie Jedličková - bylo by dobré na pracovní jednání zastupitelstva přizvat i starosty obcí. 09.
11. 2020 tedy může být pracovní jednání a do čtrnácti dnů řádné zasedání.
Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení předloženém paní místostarostkou města.
Bc. Michal Boudný - já tedy svolám na 09. 11. 2020 pracovní zastupitelstvo se zástupci obcí, ale
samozřejmě budeme sledovat aktuální situaci.

6.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj

Hlasování
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

267/17/ZM/2020 Záměr zřízení nové expozice v prostorách ZS-A
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr přípravy nové expozice v prostorách ZS-A
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Michal Boudný, Mgr. Eva Oubělická, DiS.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

7.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Eva Oubělická, DiS.
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

268/17/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)

53

54

52

53

54
55

55
56

80

81

6171

2324

Mě U - Uhrada ná kladů ř ı́zenı́ a odvolacı́ho ř ı́zenı́

71

71

6409

5901

OVV - Navý šenı́ polož ky - nespeci(ikované rezervy

40

41

3322

6121

40

41

6171

5169

521

40

41

6171

6121

52120

IR - Zař azenı́ nové pol. projektová dokumentace investice

40

41

2219

6121

57420

IR - Snı́ženı́ pol. chodnı́k v parku ul. Tyrš ova

40

41

2219

6121

574201

IR - Navý šenı́ polož ky - chodnı́k ul. Pod Vinohrady

40

41

6171

5169

514

IR - Navý šenı́ pol. nemovitosti - znalecké posudky

71

71

6409

5901

71

71

6409

5901

OVV - Snı́ženı́ polož ky - nespeci(ikované rezervy

30

35

8115

FO - Změ na stavu kr. pr. na bank. ú čt . (FRR)

30

35

8113

FO - Navý šenı́ pol. rewolvingový ú vě r valy + zeď

30

35

8114

FO - Navýšení pol. splátka rew ol. úvěru valy +zeď

530

90 300
90 300

IR - Snı́ženı́ pol. zá mecký park MAS - IROP

-6 000 000

IR - Snı́ženı́ pol. projektová dokumentace - ostatnı́ nesp.

-380 000
380 000
-300 000
300 000
30 000

OVV - Navý šenı́ polož ky - nespeci(ikované rezervy

10

10

5213

5139

71

71

6409

5901

5212

OVV - Snı́ženı́ polož ky - nespeci(ikované rezervy

40

41

3639

3111

IR - Př ı́jmy z prodeje pozemků

40

41

3639

6130

55

40

41

6171

6121

6122

60

63

2299

2212

31526

5 970 000
-16 364 500
16 364 500
1 179 400
-1 179 400

KT - Navý š enı́ pol. ř eš enı́ krizový ch situacı́

100 000

56
57
58

59

57

58

-100 000
16 700

IR - Vý kup pozemků

16 700

IR - Snı́ž. pol. radar ú sekové mě řenı́ rychlosti Veleš ovice

-3 000 000

DSH- Snı́ženı́ pol. sankč nı́ platby radar

-3 000 000

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Petr Jeřábek, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Petr Kostík, Ing. Marie
Jedličková.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

8.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

269/17/ZM/2020 Soubor rozpočtových opatření II
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:
Č. Č. náv.
ORJ Odd.
SRO RO

60

59

§

Pol.

ORG

14007

ÚZ

Text
MěÚ -Snížení pol.
předfinancování

Příjmy (Kč)

Rozvoj nástrojů strat. řízení V 80 -

80

81

6171

5169

80

81

6171

6121

MěÚ - Navýšení pol. kotelna č.p. 260

139 000

80

81

6171

6123

MěÚ - Navýšení pol. dopravní prostředky - předfinancování a
spoluúčast

200 000

71

71

6409

5901

OVV - Navýšení položky - nespecifikované rezervy

808 600

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

9.

Výdaje (Kč)

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

270/17/ZM/2020 Prodeje bytů Litavská změna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města ruší

-1 147 600

část usnesení č. 254/15/ZM/2020 z 15. zasedání zastupitelstva dne 7.9.2020, a
to:
prodej bytu č. 1484/4 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí je
stavba č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/84 a na společných
částech domu č.p. 1484 o velikosti 478/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Anně
Ruské, nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za kupní cenu
40 776,26 Kč,
prodej bytu č. 1484/5 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí je
stavba č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/84 a na společných
částech domu č.p. 1484 o velikosti 583/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, panu
Františku Kreizlovi, nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní
cenu 49 733,17 Kč.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej bytu č. 1484/4 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí
je stavba č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc.č. 2690/84 a na společných
částech domu č.p. 1484 o velikosti 478/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, panu
Františku Kreizlovi, nar. ░░░░ ░ , bytem L░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za kupní
cenu 40 776,26 Kč,
prodej bytu č. 1484/5 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí je
stavba č.p. 1484, včetně podílu na včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/84 a
na společných částech domu č.p. 1484 o velikosti 583/2624 v k.ú. Slavkov u
Brna, paní Anně Ruské, nar. ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za
kupní cenu 49 733,17 Kč.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

10.

Předkladatel: Bc. Libor Eliáš

Hlasování

Zpracovatel: Bc. Jitka Charvátová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

271/17/ZM/2020 Založení SVJ Litavská
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města rozhoduje o založení
1. společenství vlastníků s názvem "Společenství vlastníků Litavská 1483, Slavkov
u Brna", se sídlem Litavská 1483, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č. p. 1483 na ul.
Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/85,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho
založení město Slavkov u Brna,
2. společenství vlastníků s názvem "Společenství vlastníků Litavská 1484, Slavkov
u Brna", se sídlem Litavská 1484, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č. p. 1484 na ul.
Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/84,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho
založení město Slavkov u Brna,

3. společenství vlastníků s názvem "Společenství vlastníků Litavská 1485, Slavkov
u Brna", se sídlem Litavská 1485, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č. p. 1485 na ul.
Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/83,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho
založení město Slavkov u Brna,
4. společenství vlastníků s názvem "Společenství vlastníků Litavská 1486, Slavkov
u Brna", se sídlem Litavská 1486, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č. p. 1486 na ul.
Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/82,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho
založení město Slavkov u Brna,
5. společenství vlastníků s názvem "Společenství vlastníků Litavská 1487, Slavkov
u Brna", se sídlem Litavská 1487, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č. p. 1487 na ul.
Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/81,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho
založení město Slavkov u Brna.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
1. "Stanovy Společenství vlastníků 1483, Slavkov u Brna", se sídlem Litavská
1483, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění,
2. "Stanovy Společenství vlastníků 1484, Slavkov u Brna", se sídlem Litavská
1484, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění,
3. "Stanovy Společenství vlastníků 1485, Slavkov u Brna", se sídlem Litavská
1485, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění,
4. "Stanovy Společenství vlastníků 1486, Slavkov u Brna", se sídlem Litavská
1486, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění,
5. "Stanovy Společenství vlastníků 1487, Slavkov u Brna", se sídlem Litavská
1487, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění.
III. Zastupitelstvo města ukládá
1. Bc. Michalu Boudnému
1.1. aby zajistil veškeré právní kroky k zápisu do rejstříku Společenství
vlastníků jednotek, včetně vydání stanov ve formě veřejné listiny
1. Společenství vlastníků Litavská 1483, Slavkov u Brna, se sídlem
Litavská 1483, 684 01 Slavkov u Brna,
2. Společenství vlastníků Litavská 1484, Slavkov u Brna, se sídlem
Litavská 1484, 684 01 Slavkov u Brna,
3. Společenství vlastníků Litavská 1485, Slavkov u Brna, se sídlem
Litavská 1485, 684 01 Slavkov u Brna,
4. Společenství vlastníků Litavská 1486, Slavkov u Brna, se sídlem
Litavská 1486, 684 01 Slavkov u Brna,
5. Společenství vlastníků Litavská 1487, Slavkov u Brna, se sídlem
Litavská 1487, 684 01 Slavkov u Brna.
Termín: 30.11.2020
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

11.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Martina Polášková
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

272/17/ZM/2020 Akční plán města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený návrh Akčního plánu města Slavkov u Brna na rok 2021 - 2022.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

12.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj

Hlasování
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

273/17/ZM/2020 Změna zřizovací listiny Základní školy Tyršova - dodatek č. 3
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Tyršova Slavkov u
Brna, příspěvková organizace, který doplňuje předmět činnosti o školní družinu 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.

13.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Romana Krchňavá

Hlasování
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

Interpelace členů ZM
Mgr. Petr Jeřábek - já bych měl dvě věci. První - jak je to s různými projekty, které město má
nějákým způsobem rozpracovaný. Je tady návrh jestli by nemohl ten přehled být někde inzerován,
např. ve zpravodaji nebo v informačním systému města.
Bc. Michal Boudný - na to máme ten nástroj Pincity, kde odbor správy majetku investic a rozvoje
dodává tyto materiály a aktualizuje.
Bc. Veronika Slámová - nejsnadnější je, když si na stránce www.slavkov.cz kliknete na záložku
rozvoj.
Mgr. Petr Jeřábek - druhá věc: setkal jsem se s tím, byl na radnici podán podnět přímo na
zastupitele, a ten jsme do teď nedostali.
Bc. Michal Boudný - ten podnět jsem Vám neposílal, protože to nepatří na zastupitelstvo. Žadateli
jsem odpověděl přímo.
Mgr. Petr Jeřábek - byl bych rád do budoucna, když bude nějáký podnět adresovaný zastupitelům,
a bude oficiálně doručen přes podatelnu abych o tom byl minimálně informován, že něco takového

proběhlo.
Předkladatel: Starosta

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

14.

Odpovědi na interpelace
Bc. Michal Boudný - v reakaci na interpelaci Ing. arch. Dušana Jakoubka z minulých zasedání ve
věci zadržení vody po opravě valů pošlu vyjádření zpracovatele projektové dokumentace všem
zastupitelům města.
Předkladatel: Starosta

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

15.

Diskuse
Předkladatel: Starosta

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

16.

Závěr
Starosta města poděkoval přítomným za účast a ukončil 17. zasedání zastupitelstva města v 18:26
hodin.
Předkladatel: Starosta

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

Bc. Michal Boudný

Ing. Marie Jedličková

starosta

místostarostka

Zapisovatelé:

Munir Massow
sekretariát tajemníka MěÚ

Ověřovatelé:

Vendula Andrlová

Mgr. Jana Bangová

členka ZM

členka ZM

