
Z Á P I S
z 18. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 7.12.2020

od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni: Vendula Andrlová, č lenka ZM
Mgr. Jana Bangová, členka ZM
Bc. Michal Boudný, starosta
Bc. Libor El iáš,  č len ZM
Ing. Hynek Charvat, člen ZM
Ing. Ivan Charvát,  č len ZM
Ing. Marie Jedl ičková, místostarostka
Mgr. Přemysl Jeřábek, č len ZM
Mgr. Petr Jeřábek, č len ZM
Mgr. Petr Kost ík,  č len ZM
Mgr. Renáta Macharová, č lenka ZM
Mgr. Vladimír Soukop, č len ZM

Omluveni: Veronika Hrušecká, č lenka ZM
Ing. arch. Dušan Jakoubek, člen ZM
Dagmar Ž ivníčková, členka ZM

Nepřítomni: <dle prezenční l is t iny>

Hosté: Bc. Veronika Slámová
Mgr. Bohuslav Fiala, tajemník MěÚ
Bc. J i tka Charvátová, vedoucí oddělení správy majetku
Ing. Petr Lokaj,  vedoucí odboru správy majetku, invest ic a rozvoje
Ing. Jana Mackr lová, vedoucí f inančního odboru
JUDr. Mgr. Drahomíra Murínová, právník
Mgr. Eva Ouběl ická, DiS. ,  ředite lka Zámku Slavkov-Auster l i tz

Předsedaj ící : Bc.  Michal Boudný, starosta

Ověřovate lé: Ing. Hynek Charvat, člen ZM
Mgr. Petr Jeřábek, č len ZM

Návrhová komise:      Ing. Ivan Charvát, Bc. Libor Eliáš, Ing. Marie Jedličková

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 18. zasedání zasedání zastupitelstva města

Zasedání zahájil pan starosta Bc. Michal Boudný v 17:01 hodin, který přivítal všechny přítomné a
řídil  celý  průběh  18.  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.
Pan starosta představil přítomným novou právničku města paní JUDr. Mgr. Drahomíru Murínovou.
Omluvil z dnešního zasedání pana Ing. arch. Dušana Jakoubka, paní Veroniku Hrušeckou a paní



Dagmar Živníčkovou. Dále konstatoval, že je přítomno 12 zastupitelů a zastupitelstvo města je tedy
usnášeníschopné. Starosta seznámil přítomné zastupitele s navrženým programem a navrhl upravit
pořadí projednávaných bodů (schváleno 12 hlasů pro). Dále starosta navrhl určit za ověřovatele
zápisu pana Mgr. Petra Jeřábka a pana Ing. Hynka Charvata (schváleno 12 hlasů pro), a dále členy
návrhové komise pana Ing. Ivana Charváta, pana Bc. Libora Eliáše a paní Ing. Marii Jedličkovou
(schváleno 12 hlasů pro).

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

2. 274/18/ZM/2020 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města :

považuje za splněný bod:

271/17/III z 17. zasedání zastupitelstva města - 19. 10. 2020

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.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

3. 275/18/ZM/2020 Zápis ze zasedání finančního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis z 15. zasedání finančního výboru.

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

V rozpravě vystoupil Ing. Ivan Charvát, které seznámil přítomné s předloženým materiálem s tím,
že  jednotlivá  doporučení  finančního  výboru  budou  podrobně  rozvedeny  v  rámci  diskuse  k
jednotlivým materiálům, které výbor projednal.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

4. 276/18/ZM/2020 Dofinancování sociálních služeb v roce 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  o poskytnutí dotace na rok 2020 s
poskytovatelem sociálních služeb Diecézní charitou Brno, IČ 44990260, ve výši
99.090 Kč, z toho 75.000 Kč pro pečovatelskou službu a 24.090 Kč pro centrum



denních služeb.

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.

Zdržel se: Ing. Ivan Charvát.

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

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5. 277/18/ZM/2020 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

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

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: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6. 278/18/ZM/2020 Rozbory hospodaření VHČ za III. čtvrtletí roku 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 plnění  plánu  vedlejší  hospodářské  činnosti  za  III.  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: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7. 279/18/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)

 64 64 20 22 1334 Z�P	-	Odvody	za	odnětı́	půdy	ze	zem.	půd.	fondu 61	800



20 22 1337 Z�P	-	Poplatek	za	komunálnı́	odpad 51	300

30 36 1341 FO	-	Poplatek	ze	psů 4	800

60 63 1353 DSH	-	Přı́jmy	za	ZOZ	-	řidičáky 88	100

50 50 1361 SV	-	Správnı́	poplatky 300

60 61 1361 VV	-	Správnı́	poplatky 4	000

60 63 1361 DSH	-	Správnı́	poplatky 528	000

60 61 1361 1923 VV	-	Občanské	průkazy 19	600

30 36 1381 FO	-	Daň	z	hazardnıćh	her 216	200

30 36 1385 FO	-	Dı́lčı́		daň	z	technických	her 822	200

60 63 2219 2111 DSH	-	Přı́jmy	parkovacı́	karty 4	000

80 81 6171 2111 MěU3 	-	Služby 3	100

40 41 3639 IR	-	Přı́jmy	z	prodeje	pozemků 360	800

40 41 6171 2119 IR	-	Věcná	břemena 6	300

30 36 6171 2143 FO	-	Kurzové	rozdı́ly 3	600

30 36 6310 2141 FO	-	U3 roky 200

60 63 2223 2212 3156 DSH	-	Správnı́	řı́zenı́	-	radar 704	800

60 63 2299 2212 DSH	-	Sankčnı	́platby	-	pokuty 93	800

60 63 2299 2212 3157 DSH	-	Sankčnı	́platby	PC�R	-	radar 134	300

60 63 2299 2212 3158 DSH	-	Parkovánı́ 65	500

20 21 3635 2212 SU3 	-	Sankčnı́	platby	-	pokuty 63	400

60 61 3639 2212 VV	-	Sankčnı́	platby	-	pokuty 14	500

60 61 6171 2212 VV	-	Sankčnı́	platby	-	pokutové	bloky 3	200

20 22 3722 2111 3721 Z�P	-	Odměna	za	třı́děnı́	odpadu 700

20 22 3769 2212 Z�P	-	Pokuty 48	100

20 23 1361 DSH	-	Správnı́	poplatky 1	800

60 61 4121 VV	-	Veřejnoprávnı́	smlouvy 65	000

60 62 1361 Z�U3 	-	Správnı́	poplatky 1	900

90 90 4121 MěP	-	Veřejnoprávnı́	smlouvy 800

71 71 6409 5901 OVV	-	Navýšenı́	pol.	nespeci9ikované	rezervy 3	372	100

 65 65

30 36 1111 FO	-	DPFO	placená	plátci -1	474	200

30 36 1112 FO	-	DPFO	placená	poplatnı́ky -176	100

30 36 1121 FO	-	DPPO -3	439	100

30 36 1211 FO	-	DPH -675	200

71 71 6409 5901 OVV	-	Snı́ženı	́	pol.	nespeci9ikované	rezervy -5	764	600

 66 66

60 63 2299 2212 31526 DSH		-	Sankčnı́	platby	-	radar 307	200

30 35 8115 31526
FO	-	Změna	stavu	kr.	pr.	na	bank.	účt.	(FDI	-	tvorba
) -307	200



II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 52, č. 61-63.

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: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

8. 280/18/ZM/2020 Soubor rozpočtových opatření II
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)

 67 67
71 71 6409 5901 OVV - Snížení pol. nespecifikované rezervy -1 792 700

30 35 8115 31526 FO - Změna stavu kr. pr. na bank. účt. (FDI - tvorba ) 1 792 700

 68 68

20 22 3744 6129 ŽP - Zrušení  pol. spoluúčast dotace ÚSES pro ORP Slavkov u Brna -300 000

20 22 3721 5169 ŽP - Navýšení pol. svoz nebezpečného odpadu 100 000

20 22 3722 5169 ŽP - Navýšení pol. odpadové hospodářství 200 000

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: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

9. 281/18/ZM/2020 Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2021
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh  rozpočtu  města  Slavkov  u  Brna  na  rok  2021  v  předloženém  znění  a
akceptuje navrženou změnu: u ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic a rozvoje
-  zámecký park MAS - IROP předfinancování + spol. se navyšuje o 1.000.000 Kč,
ORJ 40 - Rekonstrukce ul. Malinovského se snižuje o 1.000.000 Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  rozpočtu  města  Slavkov  u  Brna   na  rok  2021  v  podrobnosti  závazných
ukazatelů rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2021 ve znění upraveném podle
bodu I.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
uhrazení  schodku  rozpočtu  a  splátky  dlouhodobých  přijatých  půjčených
prostředků na položce  8124,  formou úhrady z  Třídy 8  -  Financování,  položkou
8115  -  Změna  stavu  krátkodobých  prostředků  na  bankovních  účtech  města
Slavkov u Brna ve výši 63.474.800 Kč v předloženém znění.

IV. Zastupitelstvo města pověřuje



radu  města  Slavkov  u  Brna  schvalovat  a  provádět  změny  rozpočtu  na  rok
2021 formou rozpočtových opatření v předloženém znění:

u  závazného  ukazatele  rozpočtu  -  Třída  4  -  Přijaté  transfery  a  s  tím
související změny výdajových ukazatelů podle účelu přijatého transferu nebo
specifikace přiřazeným účelovým znakem

1. 

schvalovat změny rozpočtu na rok 2021 pokud se nemění velikost závazného
ukazatele

2. 

u  závazného  ukazatele  rozpočtu  -  Třídy  2  -  Nedaňové  příjmy  -  přijaté
neinvestiční  dary,  Třídy  3  -  Kapitálové  příjmy  -  přijaté  dary  na  pořízení
dlouhodobého majetku a s tím související změny výdajových ukazatelů

3. 

schvalovat  zapojení  nevyčerpaných  dotací,  vratek  dotací  a  příspěvků  na
základě finančního vypořádání a s tím související změny rozpočtu

4. 

schvalovat  zapojení  smluvních  závazků  -  výdajů,  které  byly  provedeny  v
předchozím roce, ale nebyly uhrazeny a s tím související změny rozpočtu

5. 

V. Zastupitelstvo města pověřuje
radu města Slavkov u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2020 do
konce roku 2020 k zajištění plynulého hospodaření města Slavkov u Brna.

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

V rozpravě vystoupili: Bc. Michal Boudný, Ing. Ivan Charvát, Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Libor Eliáš.

Bc. Michal Boudný - poděkoval všem, kteří se na přípravě rozpočtu podíleli.

Ing. Marie Jedličková - do tohoto rozpočtu jsme museli poprvé zahrnout hospodaření pronájmů
nemovitých věcí. Je to proto, že nám kraj sdělil, že příjmy z nájmu musejí být vedeny v rozpočtu.
Schodek rozpočtu dokrýváme z  fond rezerv  a rozvoje  částkou 62261000 Kč a  z fondu správy
nemovitosti 1213000 Kč.

Ing. Ivan Charvát - souhlasím s tím, že pro letošní rok a pro příští rok je velice složité sestavit
rozpočet  na rok 2021.  Je to jeden ze základních dokumentů města. O čem jsme se bavili  na
finančním  výboru,  tak  to  byly  některé  investiční  záležitosti.  Zpracovatelé  rozpočtu  přistoupili
zodpovědně k daňovým příjmům a věřím, že jsou reálně nastavené. Stejně tak nebyl problém s
návrhem rozpočtu pro příspěvkové organizace. K čemu na výboru byla diskuse, tak to bylo k tomu
velkému saldu, který je 73 mil. Kč. Je tady obava z toho jak se budou vyvíjet příjmy měst v příštím
roce.  Není  dobré  se  zbavit  veškerých  prostředků,  které  máme  na  rezerverách.  Jsou  tam
rozpracovány investice, např. ul. Malinovského, a finanční výbor doporučil abychom podali žádost o
dotaci na 10 mil. Kč na tuto investici. U ostatních investic vzhledem k tomu, že dneska je 07. 12.,
tak si dovolím tvrdit, že jsme s těmito investicemi mohli počkat až jak dopadne letošní rok. Budeme
se bavit o škole, školce. Před dvěma, třemi lety jsme hodně diskutovali přístavbu a opravu SC
Bonaparte.  V momentě kdy zdroje  vyčerpáme v  příštím rozpočtu,  tak otázka zní:  kde na tyto
projekty budeme brát? Co se týče vedlejší hospodářské činnosti, tak ta filozofie byla taková, že jsou
to prostředky doplňkové činnosti, které se samostatně sledují co nám to produkuje a tyto finanční
prostředky se ukládaly na Fond správy majetku a měly by se použít na další reprodukci majetku.
Nevím, proč by se tyto prostředky nemohly šetřit a využít k těmto účelům. Z mého pohledu ten
zásadní problém je výrazné napojení rezerv v této nejisté době.

Ing. Marie Jedličková - ta změna u vedlejší hospodářské činnosti je změna ve vykazování, není to
změna účelu těch peněz.



Bc. Michal Boudný - tento rozpočet je sestaven tak, že nedostaneme žádné dotace. Ten souhrn
dotačných možností  je významný,  ale  není  tady zohledněn,  protože nemůžeme s nenárokovou
dotací najisto počítat.

Mgr. Vladimír Soukop - domnívám se, že v této době je velice rizikové nastavovat tento rozpočet s
takovým saldem. Chtěl bych se zeptat ke správě nemovitostí  - je tam propad 1,2 mil.  Kč. My
vlastně jsme ve ztrátě. Mám informace od občanů, že město začíná přehánět výši nájmů. Nicméně
si myslím, že by stálo za úvahu se podívat na naše výdaje. Chápu, že se snaží rada tlačit investiční
akce, nicméně všechno má své meze. Schodek rozpočtu je největší, který tady kdy byl. Na platy
zaměstnanců MěÚ je rozpočtováno 3 mil. Kč méně, čím je to dáno? Nelíbí se mi, že se berou peníze
příspěvkovým organizacím, zvláště školám. Ředitelé se dostávají do područí zřizovatele. Nelíbí se
mi,  že máme narozpočtovaný propad na radaru. Nikdo nemůže zpochybnit,  že se na rozpočtu
odvedlo kus práce. Podle mého názoru je ten rozpočet hodně rizikový. Mě zajímá jestli bychom se
nemohli podívat víc na ty výdaje, jestli nejsou některé výdaje zbytné. Měnit ten rozpočet tady na
místě nemá smysl. Já sám za sebe pro rozpočet nemůžu zvednout ruku pro to riziko.

Ing. Marie Jedličková - riziko samozřejmě v dnešní době je veliké. Pokud budeme vědět, že se něco
děje, tak my na to dokážeme ve čtvrtletí nějakým způsobem zareagovat. Rezerva je téměř 40 mil.
Kč. Když vezmu to, že jsme nastupovali v roce 2014 a jak byl vysoký úvěr a jaký je teď.

Mgr.  Vladimír  Soukop  -  úvěr  byl  vysoký,  protože  byl  z  předešlých  let.  Teď se úvěry  nebraly.
Ekonomika šlapala. To období posledních pěti let bylo naprosto excelentní.

Ing. Marie Jedličková - za těch sedm let jsme našetřili 90 mil. Kč. Teď chceme část toho, co občané
potřebují, spravit a ještě nám zůstane 40 mil. Kč.

Bc. Libor Eliáš - letošní rozpočet je sestaven velmi konzervativně s tím, že příjmy ponižujeme o 8%
oproti predikci což je mnohem více než jsme z opatrnosti snižovali rozpočet v minulých letech což
bylo v rozmezí  3 - 5%. Já bych chtěl zareagovat na pronájmy bytů. Bylo přistoupeno ke zvýšení
cen  nájmů  městských  bytů.  To  se  dotklo  v  plné  výši  občanů,  kteří  uzavřeli  novou  smlouvu.
Stávajícím nájemníkům se smlouvou na dobu neurčitou bylo zvýšeno nájemné o maximální možnou

výši 20% na cca 86 Kč/m2.  U smluv na dobu určitou, kteří věděli, že se cena nájmu bude zvyšovat
bylo dáno tříleté přechodné období s postupným navýšením nájmu až na novou cenu. Cena nových

nájmů městských bytů ve Slavkově u Brna je stanovena na 150 Kč/m2. To, co má město nastaveno

je výrazně pod komerčním nájmem, který se pohybuje přes 200 Kč/m2.  Netvrdil bych tedy, že
máme vysoké nájmy. Bohužel rekonstrukce nás nestojí dotované ceny, ale stojí nás to komerční
ceny, které se neustále zvyšují.

Ing. Marie Jedličková - v průběhu ledna obdržíte rozsáhlou analýzu, která se zabývá hospodařením
s nemovitostmi města.

Ing.  Ivan  Charvát  -  nikdy  před  schvalováním  rozpočtu  tam  nebyla  taková  navržená  částka
dofinancování a napojení rezerv.

Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

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

Vzhledem ke schválení rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2021 nebyl projednáván
další bod "Pravidla rozpočtového provizoria města Slavkov u Brna na rok 2021".

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová

Hlasování
Pro: 8 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0



Typ dokumentu: Usnesení Usnesení bylo: Přijato

10. 282/18/ZM/2020 Návrh plánu tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u
Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
plán tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2021 v
předloženém znění.

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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Marie Jedličková.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Proti: Ing. Ivan Charvát.

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

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

Hlasování
Pro: 8 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.1. 283/18/ZM/2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna na období
2022-2025
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města projednalo
návrh  střednědobého  výhledu  rozpočtu  města  Slavkov  u  Brna  na
období 2022-2025 v předloženém znění a návrh akceptuje.

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

V rozpravě vystoupili Ing. Ivan Charvát, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Marie Jedličková

Ing. Ivan Charvát požádal o samostatné hlasování k bodům I. a II. předloženého návrhu usnesení.
Tento návrh na samostatné hlasování byl schválen (8 hlasů pro, zdrželi se 4 hlasy: Ing. Hynek
Charvat, paní Vendula Andrlová, Mgr. Petr Kostík, Bc. Michal Boudný).

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.2. 284/18/ZM/2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna na období
2022-2025
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh  střednědobého  výhledu  rozpočtu  města  Slavkov  u  Brna  na  období
2022-2025 v předloženém znění.



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

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

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

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

12. 285/18/ZM/2020 Návrh plánu VHČ pro rok 2021
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2021 v předloženém znění.

Zprávu uvedl Bc. Libor Eliáš a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Jitka Charvátová, Ing. Jana Mackrlová, Bc. Libor
Eliáš, Bc. Michal Boudný.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

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

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

13. 286/18/ZM/2020 Tvorba a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2021
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
tvorbu a čerpání Fondu správy majetku  pro rok 2021 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: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

14. 287/18/ZM/2020 Návrh změny statutu Fondu dopravní infrastruktury
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
nový statut Fondu dopravní infrastruktury dle předloženého návrhu.

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

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

Zdržel se: Mgr. Přemysl Jeřábek.



Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

15. 288/18/ZM/2020 Návrh plánu tvorby a čerpání fondu dopravní infrastruktury
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený  návrh  plánu  tvorby  a  čerpání  Fondu  dopravní  infrastruktury  v
předloženém znění.

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. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

16. 289/18/ZM/2020 Dotační programy a individuální dotace města Slavkov u Brna pro rok
2021
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
dotační  program  "Podpora  veřejně  prospěšných  činností",  dotační  program
"Podpora činností organizací pracujících s mládeží" a Individuální dotace včetně
jejich příloh v předloženém znění.

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

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

Mgr. Přemysl Jeřábek - 400 tis. Kč na mládež je málo. Apel na zvýšení částky v budoucnu.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Zdržel se: Mgr. Přemysl Jeřábek.

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

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

17. 290/18/ZM/2020 Budoucí prodej části pozemku - pan Žigrai
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 70 - ostatní

plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 40 m2  z vlastnictví města Slavkov u
Brna do vlastnictví pana Jiřího Žigraie, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
za cenu dle znaleckého posudku, který bude vypracován v době prodeje pozemku.
Vše  za  podmínky  vydání  pravomocného  stavebního  povolení  do  pěti  let  od
uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  kupní.  Náklady  spojené  s  budoucím



převodem  nemovitosti  uhradí  kupující.  Daňové  povinnosti  budou  splněny  dle
platného zákona.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc.

č.  70  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  -  ostatní  plocha  o  výměře  cca  40  m2  z
vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví pana Jiřího Žigraie, bytem
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za cenu dle znaleckého posudku, který
bude  vypracován  v  době  prodeje  pozemku.  Vše  za  podmínky  vydání
pravomocného  stavebního  povolení  do  pěti  let  od  uzavření  smlouvy  o
smlouvě  budoucí  kupní.  Náklady  spojené  s  prodejem  hradí  budoucí
kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

Termín: 31.1.2021

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: Bc. Monika Vrtíková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

18. 291/18/ZM/2020 Prodej částí pozemku - ulice Luční
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2690/74 ostatní plocha v

k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 492 m2 dle předložených žádostí.

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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Hynek Charvat, Bc. Michal Boudný.

Odchod: Mgr. Petr Kostík - 18:48 hodin.
Příchod: Mgr. Petr Kostík - 18:50 hodin.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Bc. Monika Vrtíková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

19. 292/18/ZM/2020 Budoucí odkup části pozemku - pan Holásek
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 3189/77 v k.ú.

Slavkov u Brna o výměře 16 m2 z vlastnictví pana Mojmíra Holáska, bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do vlastnictví města Slavkov u Brna za celkovou cenu 6 400



Kč  (400  Kč  za  m2).  Vše  za  podmínky  vybudování  komunikace  do  pěti  let  od
uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  kupní.  Náklady  spojené  s  budoucím
převodem  nemovitosti  uhradí  kupující.  Daňové  povinnosti  budou  splněny  dle
platného zákona.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc.  č.

3189/77 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 16 m2 z vlastnictví pana Mojmíra
Holáska, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do vlastnictví města Slavkov u

Brna  celkovou  cenu   6  400  Kč  (400  Kč  za  m2).  Vše  za  podmínky
vybudování  komunikace  do  pěti  let  od  uzavření  smlouvy  o  smlouvě
budoucí  kupní.  Náklady  spojené  s  prodejem  hradí  budoucí  kupující.
Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

Termín: 31.1.2021

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: Bc. Monika Vrtíková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

20. 293/18/ZM/2020 Smlouva o spolupráci ul. Lesní II. etapa
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci, budoucích převodech infrastruktury na výstavbu
II. etapy veřejné infrastruktury na ulici Lesní dle předloženého návrhu.

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

V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Ing. Petr Lokaj, Bc. Michal Boudný.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Zdržel se: Ing. Ivan Charvát.

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

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

21. 294/18/ZM/2020 Plánovací smlouva Türkovi a Buchtová - Sadová
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený  návrh  plánovací  smlouvy  na  výstavbu  veřejné  infrastruktury  pro
rodinné domy s manželi Ing. Tomášem Türkem a Mgr. Michaelou Türkovou, oba
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  a JUDr. Marií Buchtovou, bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░



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

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

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

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

22. 295/18/ZM/2020 Malinovského - rekonstrukce zpevněných ploch
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání  žádosti  o  dotaci  MMR z  programu Podpory  obnovy  a  rozvoje  venkova,
dotačního titulu DT 117D8220A - Podpora obnovy místních komunikací a pověřuje
starostu k zajištění potřebné dokumentace.

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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Michal Boudný.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Zdržel se: Mgr. Vladimír Soukop.

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

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

23. Interpelace členů ZM

Ing. Ivan Charvát - požadavek o písemné zaslání přehledu úhrad z rozpočtu města společnosti AQE
za posledních pět let.

Mgr.  Vladimír  Soukop  -  dotaz  jak  dopadla  náhrada škody  za  prodražení  cyklostezky  (chyba  v
projektu).

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

24. Odpovědi na interpelace

Bc. Michal Boudný -  odpověď Mgr. Petru Jeřábkovi  z  minulého zasedání  zastupitelstva ve věci
oficiálních podání pro zastupitele. Dále informace o stavu zveřejňování projektů města - PinCity.

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

25. Diskuse

Mgr. Vladimír Soukop - dotaz na stavebníka u probíhajících prací na ul. Tyršova a kdo to kontroluje.

Bc. Michal Boudný - stavebníkem je SKR stav. Kontrolu provádí technický dozor investora + Ing.
Petr Janek z odboru správy majetku, investic a rozvoje.



Ing. Ivan Charvát - značka jednosměrný provoz u nemovitostí░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , to je trvalé
nebo dočasné řešení?

Bc. Michal Boudný - je to dočasné.

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

26. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným za účast a ukončil 18. zasedání zastupitelstva města v 19:15
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:

Ing. Hynek Charvat
člen ZM

Mgr. Petr Jeřábek
člen ZM


