Z Á P I S
z 22. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,
které se konalo dne 26.4.2021
od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
P ří t om n i :

Ve nd u l a An d rl ov á, čl e nk a ZM
Mg r. J an a B an go v á, č l en k a ZM
B c. Mi ch al B o ud n ý , st ar os t a
B c. L ib o r El i áš, čl e n ZM
Ve ron i k a H ru še ck á, čl en k a ZM
In g . H y n ek Ch arv at , čl en ZM
In g . Iv an C h arv át , č l en ZM
In g . arc h . Du š an J ak ou b ek , č l en ZM
In g . Mari e J e dl i č ko v á, m í st o st ar os t ka
Mg r. Př em ys l J eřáb ek , č l en ZM
Mg r. Pe t r J eřáb ek , č l en ZM
Mg r. Pe t r Ko st í k , č l en ZM
Mg r. Re ná ta Mac ha rov á, čl en k a ZM
Mg r. Vl ad i m í r S ou k o p, č l en ZM

O m l u v en i :

Dag m ar Ži v n í čk o v á, č l en k a ZM

N epř í to m n i :

<d l e p rezen č n í l i st i n y >

H o st é :

Mg r. B oh u sl av F i al a, t ajem n í k MěÚ
In g . Pe tr L ok aj, v edo u c í od bo ru sp ráv y m ajet k u , i n v es ti c a ro zv o je
Mg r. Mart i n a P ol áš ko v á, p ráv n í k
B c. Kl ára Vrán o vá, v edo u c í fi n an č ní h o o db oru

P řed sed ají c í :

B c. Mi ch al B o ud n ý , st ar os t a

O v ěřo v at el é:

Ve nd u l a An d rl ov á, čl e nk a ZM
Mg r. Pe t r J eřáb ek , č l en ZM

Návrhová komise:

Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Přemysl Jeřábek

Číslo Bod
bodu Komentář
1.

Zahájení a schválení programu 22. zasedání zasedání zastupitelstva města
Zasedání zahájil pan starosta Bc. Michal Boudný v 17:00 hodin, který přivítal všechny přítomné a řídil celý
průběh 22. 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 celého dnešního zasedání paní Dagmar
Živníčkovou a sdělil, že paní Veronika Hrušecká a paní Mgr. Jana Bangová se dostaví později. Dále
konstatoval, že je přítomno 12 zastupitelů a zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné. Starosta
seznámil přítomné zastupitele s upraveným programem ze kterého se vypouští bod "Zápis ze zasedání
finančního výboru". Starosta navrhl určit za ověřovatele zápisu paní Vendulu Andrlovou a pana Mgr. Petra
Jeřábka (schváleno 12 hlasů pro), a členy návrhové komise pana Mgr. Vladimíra Soukopa, paní Ing. Marii
Jedličkovou a pana Mgr. Přemysla Jeřábka (schváleno 12 hlasů pro).
Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Předkladatel: Starosta

Výsledek hlasování: Přijato
2.

315/22/ZM/2021 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města :
považuje za splněný bod:
190/11 z 11. zasedání zastupitelstva města - 2. 3. 2020
bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Ing. Petr Lokaj, Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Vladimír Soukop.
Na dotazy zastupitelů pana Ing. Ivana Charváta a pana Mgr. Vladimíra Soukopa ve věci dlouhodobých
úkolů postupně odpověděli pan Ing. Petr Lokaj, pan Bc. Michal Boudný a pan Mgr. Bohuslav Fiala.
Příchod: paní Veronika Hrušecká - 17:04 hodin (přítomno 13 členů zastupitelstva města).
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

3.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

Úprava jednacího řádu zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
upravený jednací řád zastupitelstva města v předloženém znění.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Mgr. Petr Jeřábek, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Vladimír
Soukop, Mgr. Bohuslav Fiala.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Proti: Bc. Michal Boudný, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing.
Ivan Charvát.
Zdrželi se: paní Veronika Hrušecká, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Renáta Macharová.

4.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Mgr. Bohuslav Fiala
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 4 Proti: 5 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

316/22/ZM/2021 Soubor rozpočtových opatření č. 12-15
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření č. 12-15 v předloženém znění.
C. RO
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1122

FO - Nav. pol. DPPO obce

6399

5365

FO - DPPO obce

70

6409

5901

30

6409

2229
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3 490 700
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Vratka - UIS - TSMS - nosič kontejnerů
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1 300
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27 200
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800
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6409
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70
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5901

OVV - Navý šenı́ pol. nespeci<ikované rezervy

3158

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

5.

Vý daje (Kč )

2 400

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková

Hlasování

Zpracovatel: Bc. Klára Vránová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

317/22/ZM/2021 Rozšíření kapacit základního školství spádové oblasti Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města ukládá
Radě předložit koncepci rozvoje školství ve městě z pohledu zřizovatele škol.

368 500

II. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr zajištění architektonické soutěže na novou budovu svazkové školy v lokalitě za
autobusovým nádražím prostřednictvím DSO Dr. Václava Kounice a uložit radě města
projednat se svazkem způsob úhrady nákladů na tuto architektonickou soutěž.
III. Zastupitelstvo města ukládá
radě města zajistit souběžně architektonickou soutěž na rozšíření ZŠ Tyršova (ve dvou
variantách - v areálu současné školy a také na pozemku UZSVM) pro zvýšení kapacity a
především vybavenosti této školy. Financování této studie bude řešeno samostatným
rozpočtovým opatřením zastupitelstva města.
IV. Zastupitelstvo města schvaluje
jako vhodnou lokalitu pro umístění nové svazkové základní školy plochu za autobusovým
nádražím především na pozemcích parc. č.340/1; 346/6; 341/6; 341/5; 343/1; 343/6;
343/16; 343/15 a parc.č. 344 ve vlastnictví města a pozemky parc. č. 345/3; 345/2;
345/1;346/7 ve vlastnictví Mysliveckého spolku Slavkov u Brna, vše v k.ú. Slavkov u
Brna.
V. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnout formou zřízení práva stavby na 99 let pro výstavbu svazkové základní školy
Dobrovolnému svazku obcí Dr. Václava Kounice, se sídlem Palackého nám. 65, Slavkov u
Brna, pozemky v k.ú. Slavkov u Brna p.č.340/1; 346/6; 341/6; 341/5; 343/1; 343/6;
343/16; 343/15 a parc.č. 344 ve vlastnictví města a pozemky p.č. 345/3; 345/2;
345/1;346/7 za těchto podmínek:
pozemky uvedené v tomto bodě město nabyde do vlastnictví,
celá lokalita bude změnou územního plánu zařazena do plochy občanské
vybavenosti,
v této lokalitě bude schválena výstavba svazkové školy,
bude schválena koncepce rozvoje školství ve městě.
VI. Zastupitelstvo města ukládá
radě města zahájit jednání s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna o směně pozemků a
staveb v jejich vlastnictví na ulici Nerudova za část pozemku parc.č. 325/1 v k.ú. Slavkov
u Brna (naproti TSMS) ve vlastnictví města.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Renáta Macharová, Bc. Michal
Boudný.
Ing. Marie Jedličková na základě předchozího jednání s členy zastupitelstva města přednesla upravený
návrh usnesení.
Příchod: Mgr. Jana Bangová - 17:18 hodin (přítomno 14 členů zastupitelstva města).
Mgr. Renáta Macharová požádala o přestávku aby se mohli zastupitelé s protinávrhem podrobněji

seznámit.
Bc. Michal Boudný vyhlásil přestávku od 17:30 hodin do 17:42 hodin.
Bylo hlasováno o upraveném návrh usnesení.
Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek.

6.

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

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

318/22/ZM/2021 Studie Koláčkova náměstí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města materiál odkládá
a ukládá radě města zajistit veřejnou prezentaci studií.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Petr Jeřábek, Ing. Ivan Charvát, Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Libor Eliáš, Mgr.
Petr Kostík, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. Luděk Červinka, Ing. Hynek
Charvat, Mgr. Přemysl Jeřábek.
Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
Zdržel se: Ing. Hynek Charvat.

7.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Dalibor Kašpar
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

319/22/ZM/2021 Komplexní majetkoprávní převody Polní hnojiště - stavba i pozemky
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu pozemků ve vlastnictví města Slavkov u Brna dle předloženého GP č.
3556-51/2019 - parc. č. 2973/25 ostatní plocha, parc. č. 2973/55 ostatní plocha, parc.
č.2972/64 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2973/33 ostatní plocha o celkové výměře
1.896 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za cenu dle znaleckého posudku č. 785-11/20 ve výši
586,- Kč/ m2 za stavbu polního hnojiště (nacházející se na pozemcích parc. č. 5680,
5681, 5682, 5683, 5679, 5678, 5677, 4663 v k.ú. Slavkov u Brna) ve vlastnictví pana
Ondřeje Bednáře, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za cenu dle znaleckého
posudku č. 784-10/20 ve výši 1 470 810,- Kč s konečným doplatkem ze strany města ve
výši 359 754 Kč. Od této částky bude odečteno DPH ve výši 21%. Náklady související s
převodem nemovitosti uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného
zákona.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
výkup pozemků parc. č. 5680, 5681, 5682, 5683, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví pana Jana Hudce, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ o celkové výměře
1.242 m2 nacházejících se pod stavbou polního hnojiště do vlastnictví města Slavkov u
Brna za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 203_3_2020 ve výši 1.000,-Kč /
m2. Náklady související s převodem nemovitosti uhradí město. Daňové povinnosti budou
splněny dle platného zákona.
III. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc. č. 5678 v k.ú. Slavkov u Brna od pana
Jana Hudce, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ o výměře 281 m2 za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 203_3_2020 ve výši 1.000,-Kč / m2. Za podmínek
popsaných v důvodové zprávě. Náklady související s převodem nemovitosti uhradí město.
Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Michal Boudný.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Proti: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Vladimír Soukop.
Zdrželi se: Ing. Ivan Charvát, paní Veronika Hrušecká, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr Jeřábek.

8.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Bc. Monika Vrtíková

Hlasování
Pro: 8 Proti: 2 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

320/22/ZM/2021 Prodej pozemku z majetku města - pan Jerson
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1827 o výměře cca 80 m2 , ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města zapsaném na LV 10 001 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov dle předložené
žádosti.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. arch. Dušan Jakoubek.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Bc. Monika Vrtíková
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

9.

321/22/ZM/2021 Výkup pozemků v rámci "Regenerace sídliště Nádražní" - PG&JK
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
výkup pozemku parc. č. 5013, a pozemku parc. č. 5014 o celkové výměře 1022 m2 vše v
k.ú. Slavkov u Brna od společnosti PG&JK, s.r.o., se sídlem K terminálu 745/1a, Horní
Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 07016891, za cenu 250 Kč/m2 (dle znaleckého posudku č.
780-06/20). Náklady spojené s odkupem nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti
budou splněny dle platného zákona.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Petr Jeřábek, Bc. Michal Boudný.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

10.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Bc. Monika Vrtíková

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

322/22/ZM/2021 Zástupci města na VH Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. a Respono, a. s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města deleguje
1. v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, paní Ing. Marii Jedličkovou, místostarostku města Slavkov
u Brna jako zástupce a pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna jako
náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, k
zastupování města Slavkov u Brna na valných hromadách společnosti Vodovody a
kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587, konaných v průběhu roku 2021.
2. v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, pana Bc. Michala Boudného, starostu města Slavkova u
Brna jako zástupce a pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna jako
náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, k
zastupování města Slavkov u Brna na valných hromadách akciové společnosti
RESPONO, a. s., IČ: 49435612, konaných v průběhu roku 2021.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Mgr. Petr Kostík.
Ing. Ivan Charvát požádal o poslání výročních zpráv společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. a
Respono, a. s. zastupitelům.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

11.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Jana Kuklová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Interpelace členů ZM
Mgr. Petr Jeřábek požádal o opravu povrchu u garáží za sídlištěm Nádražní.
Mgr. Vladimír Soukop požádal o odpověď na interpelaci z prosince 2020 (vymáhat vícepráce za cyklostezku
po projektantovi).
paní Veronika Hrušecká upozornila na chybějící značení na ul. Špitálská - odbočovací pruh.
Mgr. Petr Jeřábek - kanály u Technických služeb - zakrýt (auta to musí objíždět).
Ing. arch. Dušan Jakoubek - větev zasahuje do vozovky u DPS - odstranit.
Předkladatel: Starosta

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

12.

Odpovědi na interpelace
Předkladatel: Starosta

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

13.

Diskuse
Ing. Marie Jedličková pozvala zastupitele dne 17.5.2021 od 17:00 hodin na seminář z projektu V80 finanční řízení města. Dále na představení architektonické studie nové expozice dne 24. 05. 2021 od 17:00
hodin (obě setkání ve velké zasedací místnosti MěÚ).
Mgr. Přemysl Jeřábek požádal o poslání prezentací ze školení.
Mgr. Renáta Macharová zmínila vandalismus v poslední době.
Bc. Michal Boudný apeloval, že pokud je někdo svědkem takového činu, tak má volat Policii ČR.
Předkladatel: Starosta

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

14.

Závěr
Starosta města poděkoval přítomným za účast a ukončil 22. zasedání zastupitelstva města v 19:07 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:

Vendula Andrlová

Mgr. Petr Jeřábek

členka ZM

člen ZM

