
Z Á P I S
z 21. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 29.3.2021

od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni: Mgr. Jana Bangová, č lenka ZM
Bc. Michal Boudný, starosta
Ing. Hynek Charvat,  člen ZM
Ing. arch. Dušan Jakoubek, 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,  členka ZM

Omluveni: Vendula Andrlová,  členka ZM
Bc. L ibor El iáš,  člen ZM
Veronika Hrušecká,  členka ZM
Ing. Ivan Charvát, č len ZM
Mgr. Vladimír Soukop, č len ZM
Dagmar Živníčková, č lenka ZM

Nepř ítomni: <dle prezenční l ist iny>

Hosté: Mgr. Bohuslav Fiala,  tajemník MěÚ
Ing. Petr  Lokaj,  vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje
Ing. Jana Mackrlová,  vedoucí f inančního odboru
Mgr. Mart ina Polášková, právník

Předsedajíc í : Bc.  Michal Boudný, starosta

Ověřovatelé: Mgr. Jana Bangová, č lenka ZM
Ing. arch. Dušan Jakoubek, č len ZM

Návrhová komise:       Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Přemysl Jeřábek

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 21. zasedání zasedání zastupitelstva města

Zasedání zahájil pan starosta Bc. Michal Boudný v 17:02 hodin, který přivítal všechny přítomné a
řídil  celý  průběh  21.  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.



Omluvil z dnešního zasedání všechny nepřítomné zastupitele. Dále konstatoval, že je přítomno 9
zastupitelů a zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné. Starosta seznámil přítomné zastupitele
s  upraveným programem  ze  kterého  se  vypouští  body  "Návrh  plánu  tvorby  a  čerpání  fondu
dopravní  infrastruktury",  "Návrh  změny  statutu  Fondu  správy  majetku",  "Rozšíření  kapacit
základního školství  spádové oblasti  Slavkov u Brna"  a  po  diskusi  s  Mgr.  Petr  Jeřábkem navrhl
vypustit dále bod "Úprava jednacího řádu zastupitelstva města". Starosta navrhl určit za ověřovatele
zápisu pana Ing. arch. Dušana Jakoubka a paní Mgr. Janu Bangovou (schváleno 9 hlasů pro), a
členy návrhové komise paní Ing. Marii Jedličkovou, pana Mgr. Přemysla Jeřábka a pana Mgr. Petr
Jeřábka (schváleno 9 hlasů pro).

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

2. 303/21/ZM/2021 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města :

považuje za splněný bod:

259/16/I, 259/16/II z 16. zasedání zastupitelstva města - 21. 9. 2020
266/17/III, 266/17/IV z 17. zasedání zastupitelstva města - 19. 10. 2020
290/18 z 18. zasedání zastupitelstva města - 7. 12. 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 upraveném návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

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

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

3. 304/21/ZM/2021  Doplňující  usnesení k založení Dobrovolného svazku obcí Dr.  Václava
Kounice
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s vytvořením Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice.

II. Zastupitelstvo města souhlasí
se  vstupem  města  Slavkov  u  Brna  do  Dobrovolného  svazku  obcí  Dr.  Václava
Kounice.

III. Zastupitelstvo města souhlasí
s  podáním návrhu na  zápis  Dobrovolného  svazku  obcí  Dr.  Václava  Kounice  do
rejstříku



svazků obcí vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.
449/3,
601 82 Brno, oprávněnou osobou, kterou je Bc. Michal Boudný, starosta města
Slavkov u
Brna.

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: JUDr. Mgr. Drahomíra Murínová
Typ dokumentu: Usnesení

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

4. 305/21/ZM/2021 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2021
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí dotace ve výší 1.355.000 kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
rozdělení dotace ve výši 1.355.000 kč za podmínky, že bude poskytnuta, následně:

Městu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, IČ 00292311 , ve
výši 594.000 Kč z Programu na  Zámek s podzámčím, parkem a sochařskou
výzdobou - restaurování soch.
Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, ve výši 40.000 Kč z
Programu  na opravu žlabů na střechách kopulí v Kapli sv. Jana Křtitele.
Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, ve výši 541.000 Kč z
Programu  na restaurování oltáře (rám obrazu, erb, svatostánek a nadstavec
nad rámem) v Kapli sv. Jana Křtitele - 2. etapa.
vlastníkům kulturní památky Koláčkovo nám. č. p. 104 ve výší 180.000,- na
výměnu střešní krytiny včetně bleskosvodu.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

 uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  -  příspěvku  v  rámci
Programu  regenerace  městských  památkových  zón  s  Římskokatolickou
farností Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, Malinovského 2, 684 01, Slavkov u
Brna, dle podílu odsouhlaseného v usnesení č.  II,  za podmínky, že dotace
bude poskytnuta.
 uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  -  příspěvku  v  rámci
Programu  regenerace  městských  památkových  zón  s  vlastníky  kulturní
památky  Koláčkovo  nám.  č.  p.  104  (  Ing.  Miroslavem  Zichem  a  Ivanou
Zichovou) ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

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. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

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

5. 306/21/ZM/2021 Zápis ze zasedání finančního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis z 16. zasedání finančního výboru.

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala 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: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6. 307/21/ZM/2021 Účetní závěrka města Slavkov u Brna za účetní rok 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění,  účetní  závěrku  města  Slavkov  u  Brna  sestavenou  k  rozvahovému  dni
31.12.2020.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
výsledek hospodaření běžného účetního období města Slavkov u Brna za rok 2020
ve  výši  48.773.626,75  Kč  z  hlavní  činnosti   a  ve  výši  7.270.896,86  Kč  z
hospodářské činnosti.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
rozdělení  hospodářského  výsledku  města  Slavkov  u  Brna   za  rok  2020  -
převedení  finančních  prostředků   ve  výši  30.965.447,94  Kč  do  Fondu rezerv  a
rozvoje města Slavkov u Brna, převedení finančních prostředků ve vši 443.883,05
Kč  do  Fondu  dopravní  infrastruktury,  převedení  finančních  prostředků  ve  výši
9.117.741,86 Kč do Fondu správy majetku.

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



7. 308/21/ZM/2021 Návrh tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
tvorbu a čerpání  Fondu rezerv a rozvoje města  Slavkov u Brna v  roce 2021 v
předloženém znění.

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

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

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

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

8. 309/21/ZM/2021 Tvorba a čerpání Fondu správy majetku
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 návrh plánu tvorby a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2021 v předloženém
znění.

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

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

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

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

9. 310/21/ZM/2021 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)

 10 10
40 41 2212 6121 575 IR - Navýšení pol. - III/0501, Slavkov průtah 10 000 000

30 35 8115 FO - Čerpání FRR 10 000 000

 11
11

10 10 5213 5903 KT - Navýšení položky - řešení krizového řízení 250 000

30 35 8115 FO - Čerpání FRR 250 000

II. Zastupitelstvo města schvaluje
zařazení výdajové položky na dofinancování stavby: "III/0501 - Průtah" ve výši
16.000.000 Kč do rozpočtu na rok 2022.

III. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 9 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.

Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek.

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

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

10. 311/21/ZM/2021 Poskytnutí dotací na sociální služby z rozpočtu města Slavkova u Brna
na rok 2021
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

a) uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2021 s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou
Hodonín v celkové výši 1.100.779 Kč, pro každou službu v konkrétní výši uvedené
v tabulce.

charitní pečovatelská služba 925 747 Kč

charitní centrum denních služeb 88 546 Kč

charitní sociálně právní poradna 86 486 Kč

celkem 1 100 779 Kč

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2021 s poskytovatelem sociálních služeb: PIAFA Vyškov, z.ú.  ve výši 170.000 Kč.

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: Mgr. Šárka Morongová
Typ dokumentu: Usnesení

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

11. 312/21/ZM/2021 6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2021-2022
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
6. Komunitní pán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2021-2022.

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: Bc. Margita Sommerová, DiS.
Typ dokumentu: Usnesení

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

12. 313/21/ZM/2021 Výstavba chodníku, sjezd - Ivan Marek
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města materiál odkládá

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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Petr Jeřábek, Ing. Petr Lokaj, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Michal
Boudný.

Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

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

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

13. 314/21/ZM/2021 Návrh nové obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu 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. Petr Jeřábek.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Martina Polášková
Typ dokumentu: Usnesení

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

14. Interpelace členů ZM

V rámci bodu interpelace vystoupil  pan Ing. arch. Dušan Jakoubek k tématu "Rozšíření kapacit
základního školství  spádové oblasti  Slavkov u Brna", který bude předložen k jednání na příštím
zasedání  zastupitelstva  města,  s  následujícím  návrhem:  "Při  vyhodnocení  všech  dostupných
informací a zvážení všech omezení, limitu a rizik, N E D O P O R U Č U J I danou lokalitu pro
realizaci  Svazkové  základní  školy.  Navrhuji  řešit  stávající  nepříznivou  situaci  s  nedostatečnou
kapacitou  základních  škol  a  nedostatečnou  kapacitou  mateřských  školek  předkládanou
alternativou". Podrobné odůvodnění v písemné formě včetně grafických příloh předal starostovi a
místostarostce a MěÚ ji rozešle všem členům zastupitelstva města. Pan Ing. arch. Dušan Jakoubek
požádal o písemnou odpověď do příštího zasedání zastupitelstva města.



Ing.  Marie  Jedličková  -  chtěla  bych  informovat,  že  dneska  ráno  jsem  obdržela  materiály  z
ministerstva  školství,  které  bude  předkládat  dotační  výzvu  do  vlády  v  měsici  dubnu.  Toto
zakomponuji do zprávy k rozšíření kapacit základního školství.

Mgr. Přemysl Jeřábek - dotaz k školské pracovní komisi.

Ing. Marie Jedličková - všichni budete písemně osloveni a budou Vám zaslány materiály. Nebude to
komise, ale pracovní skupina, která se bude zabývat touto tématikou.

Mgr.  Přeymsl  Jeřábek  -  dotaz  od  občanů  jestli  je  možné  se  dostat  k  hnědým popelnicím  na
bioodpad a pokud si občané tuto popelnicí koupí, bude to město vyvážet?

Bc. Michal Boudný - pokud nám zbyly, tak předáme, jinak si je mohou koupit. Ano, město to bude
vyvážet.

Mgr. Petr Kostík informoval o termínech vývozu bioodpadu.

Ing. Hynek Charvat doplnil Mgr. Petra Kostíka a okomentoval článek k této problematice, který
vyšel ve Slavkovském zpravodaji.

Bc. Michal Boudný - chci říct, že do konce března mají technické služby pohotovost. Ty vozu jsou
stále ještě vybaveny posypovým nástvacem. Poprosil jsem technické služby aby začaly s rozvozem.

Mgr. Petr Jeřábek - jak budou fungovat objízdné trasy?

Bc. Michal Boudný - oficiální jsou ty oranžové šipky, Chceme odklonit dopravu na obchvat přes
Holubice. Zítra máme jednání, kde chceme pro všechny dotčené ulice dát podrobné informace aby
bylo  vidět, kde lidé mají parkovat, jak se budou vyvážet popelnice, jak to bude se zásobováním,
atd.

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

15. Odpovědi na interpelace

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

16. Diskuse

Mgr. Bohuslav Fiala - chtěl bych Vás informovat o dvou personálních změnách na úřadě. K 01. 04.
2021 se  vrací  na  své  původní  místo  vedoucí  finančního  odboru  Bc.  Klára  Vránová.  Dosavadní
vedoucí Ing. Janě Mackrlové tímto děkuji za spolupráci. Na finančním odboru odvedla obrovský kus
práce, proto jsem rád, že jsme se dohodli na další spolupráci. Bude pokračovat na odboru investic a
rozvoje v oblasti  dotací,  projektů a správy majetku.  Druhá informace: Vítám zpět naší  bývalou
kolegyni Mgr. Martinu Poláškovou, která se vrátila na pozici právničky města.  



Ing. Marie Jedličková - chtěla bych poděkovat paní Ing. Mackrlové za to, že finanční odbor se za tu
dobu jejího působení vytáhl z "C" auditu na "A" a drží se tam několi let, a přála bych si, aby nová
paní kolegyně toto hodnocení udržela. 

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

17. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným za účast a ukončil 21. zasedání zastupitelstva města v 18:02
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. arch. Dušan Jakoubek
člen ZM

Mgr. Jana Bangová
členka ZM


