Z Á P I S
z 25. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,
které se konalo dne 18.10.2021
od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
P ří t omn i:

Ve nd ul a An d r lov á , č l en ka Z M
M gr . Ja na B a ng ov á , č l en ka Z M
Bc . M ic ha l B oud ný , st a r ost a
Bc . Li b or E li á š, č le n ZM
Ve r oni ka H r uše c k á, č le n ka Z M
In g . H yn ek C ha r v at , č le n Z M
In g . I v a n C ha r vá t , čl e n Z M
In g . M a r ie J e d li č kov á , m ís t ost a r os t ka
M gr . P ř e mys l Je ř á b ek , čl e n Z M
M gr . P e tr Je ř áb e k , č l e n ZM
M gr . P e tr Kos t ík , čl e n Z M
M gr . Re ná t a M a ch ar ov á , č l e nk a Z M
M gr . Vl a d im ír So uk op , č l en ZM

Oml uv en i:

In g . a r c h. Du ša n J ak oub e k , čl e n Z M
Da g ma r Ž iv ní čk ov á , č l en ka Z M

N ep ř í t omn i:

<d l e p r ez e nč ní li s ti ny >

Hos t é :

In g . A r c h. Ok s an a M at y á šov á
M gr . B ohus l av F ia l a, t a je mn ík M ě Ú
In g . P e t r L oka j , v e d ouc í od b or u s p r áv y ma j e tk u, i nve s t ic a r oz vo je
M gr . M a r ti na P ol á šk ová , p r áv ni č ka m ěs t a
In g . A nd r e a Ve č e r kov á , P h. D. , ve d ouc í od d ě le ní ž iv ot ní ho p r os t ř e d í
Bc . Kl á r a Vr á nov á, v ed o uc í f i na nč ní ho od b or u
In g . A nd r e a Ve č e r kov á , P hD ., v e d ouc í o d dě l e ní ži v ot níh o p r os tř e d í

P ře d s e d aj í cí :

Bc . M ic ha l B oud ný , st a r ost a

Ově ř ov a t el é :

M gr . Ja na B a ng ov á , č l en ka Z M
Ve r oni ka H r uše c k á, č le n ka Z M

N áv r hov á k omi se : In g . M a r ie J e d li č kov á , m ís t ost a r os t ka
M gr . P e tr Kos t ík , čl e n Z M
M gr . Vl a d im ír So uk op , č l en ZM

Číslo Bod
bodu Komentář
1.

Zahájení a schválení programu 25. zasedání zasedání zastupitelstva města
Zasedání zahájil pan starosta Bc. Michal Boudný v 17:03 hodin, který přivítal všechny přítomné a řídil celý
průběh 25. 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 pana Ing. arch.
Dušana Jakoubka. Dále konstatoval, že je přítomno 13 zastupitelů a zastupitelstvo města je tedy

usnášeníschopné. Starosta seznámil přítomné zastupitele s upraveným programem, který navrhl rozšířit o bod
"Výkup pozemku od UZSVM - Zlatá Hora" (schváleno 13 hlasů pro), a dále navrhl členy návrhové komise paní
Ing. Marii Jedličkovou, pana Mgr. Petra Kostíka a pana Mgr. Vladimíra Soukopa (schváleno 13 hlasů pro).
Následně požádal o ověření zápisu dnešního zasedání paní Mgr. Janu Bangovou a paní Veroniku Hrušeckou
(schváleno 13 hlasů pro).
Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

2.

389/25/ZM/2021 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města :
považuje za splněný bod:
317/22/I, 317/22/VI z 22. zasedání zastupitelstva města - 26. 4. 2021
379/24 z 24. zasedání zastupitelstva města - 6. 9. 2021
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, Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

3.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

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

390/25/ZM/2021 Soubor rozpočtových opatření č. 50-58
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtová opatření v předloženém znění:
Č. náv. Č.
RO
RO

57

ORJ §

Pol. ORG ÚZ

Text

Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

36

3113 5331 582

FO - Mimořádný vklad - svazková
škola

-1 900 000

36

3113 6349 582

FO - Mimořádný vklad - svazková
škola

1 898 000

36

3113 5331 582

FO - Vstupní a členský vklad svazková škola

-25 000

71

6409 5901

OVV - Nespecifikované rezervy

57

27 000

41
58

4216 530 107517969 IR - Dotace IROP - Zámecký park 4 989 400

58
71

6409 5901

OVV - Nespecifikované rezervy

4 989 400

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 50-56.
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. Klára Vránová
Typ dokumentu: Usnesení
4.

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

391/25/ZM/2021 Rozpočtové opatření č. 59
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření v předloženém znění:
Č.
RO

náv. Č.
RO
59

59

ORJ §

Příjmy
(Kč)

Pol. ORG ÚZ Text

64

6171 6121 6122

IR - Radar
Velešovice

úsekového

měření

71

6409 5901

OVV - Nespecifikované rezervy

2 200 000
-2 200 000

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Bc. Michal Boudný, Ing. Ivan Charvát, Ing. Petr Lokaj, Ing. Marie Jedličková.
Byo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Proti: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Přemysl Jeřábek.
Zdrželi se: Ing. Ivan Charvát, paní Veronika Hrušecká, Mgr. Petr Jeřábek.
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Bc. Klára Vránová
Typ dokumentu: Usnesení
5.

Hlasování
Pro: 8 Proti: 2 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

392/25/ZM/2021 Rozpočtové opatření č. 60
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření v předloženém znění:
Č. náv. Č.
RO
RO
60

ORJ §

60 90

Pol. ORG

5311 6122 612290

ÚZ Text
MěP - Kamery

Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

Výdaje
(Kč)
250 000

71

OVV - Nespecifikované
rezervy

6409 5901

-250 000

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Bc. Michal Boudný, Ing. Ivan Charvát.
Byo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Zdrželi se: Mgr. Vladimír Soukop.

6.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Bc. Klára Vránová

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

393/25/ZM/2021 Rozpočtové opatření č. 61
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření v předloženém znění:
Č. náv. Č.
ORJ §
RO
RO

61

Pol. ORG ÚZ Text

41

2212 5171 551

IR
Oprava
povrchu
komunikace ul. Nádražní

36

8115

FO - Čerpání Fondu dopravní
infrastruktury

61

Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)
700 000

700 000

II. Zastupitelstvo města schvaluje
čerpání Fondu dopravní infrastruktury ve výši 700.000 Kč.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Bc. Michal Boudný, Mgr. Petr Jeřábek, Ing. Ivan Charvát, Mgr. Vladimír Soukop.
Byo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Zdrželi se: Ing. Ivan Charvát, paní Veronika Hrušecká, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr
Jeřábek.
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Bc. Klára Vránová
Typ dokumentu: Usnesení
7.

Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

394/25/ZM/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za systém odpadového hospodářství města
Slavkov u Brna v předloženém znění.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Ing. Andrea Večerková, Ph.D., Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Libor Eliáš,
Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Přemysl Jeřábek, Ing. Hynek Charvat, Bc. Michal Boudný, Mgr.
Petr Kostík.
Ing. Ivan Charvát - z toho co jsem si zjišťoval to není jediná možnost. Podle metodického sdělení mě z toho
vyplývá, že můžeme použít starý systém, byť jinak pojmenovaný. Proč odcházíme ze zaběhlého systému a
volíme jiný systém?
Ing. Andrea Večerková, Ph. D. - děláme to kvůli změně právního předpisu.
Ing. Ivan Charvát - ten systém na popelnici je možný?
Ing. Andrea Večerková, Ph.D. - ano, je to jedna z variant toho systému. Buď za a) vazba na produkci, nebo za
b) vazba na nemovitost. U toho bodu b) je to rozděleno buď na váhu, nemovitost nebo produkci, resp. na
kapacitu nádoby.
Mgr. Vladimír Soukop - kapacitu nádoby máme všichni danou, stejně jsme ji platili.
Ing. Andrea Večerková, Ph. D. - ten svoz je daný, to znamená 1Kč/litr x 12.
Mgr. Vladimír Soukop - nechápu, proč měníme systém provizorně na rok. Občané, kteří zde mají trvalé bydliště
se budou skládat na ty, kteří zde uvedený trvalý pobyt nemají.
Ing. Ivan Charvát - budeme muset tuto vyhlášku měnit v příštím roce?
Ing. Andrea Večerková, Ph.D. - pravděpodobně ano.
Bc. Michal Boudný - odbor životního prostředí připravovali tuto vyhlášku tak, aby byla nejspravedlivější pro
všechny.
Ing. Ivan Charvát - zkusme přežít jeden rok, než se v Responu nastaví ten systém. Město zvedlo minulý rok daň
z nemovitostí s tím, že se použije tento výnos na sanování nákladů na odpad.
Bc. Michal Boudný - a to se také použije, protože náklady jsou několikanásobně vyšší než vybereme. Minimálně
částkou 3,5 mil Kč to budeme sanovat z daně z nemovitosti.
Ing. Ivan Charvát - to znamená, že pokud se tato vyhláška schválí, tak se stejně bude muset příští rok
novelizovat, a může tam být jiný systém? Teď si budou občané zvykat od 01. 01. 2022 na něco, a od 01. 01.
2023 na něco jiného. Tomu bych chtěl předejít.
Ing. Andrea Večerková, Ph.D. - předložený systém se nám zdá jako nejtransparentnější.
Bc. Libor Eliáš - my z toho poplatku platíme svoz všech nádob na tříděný odpad, provoz sběrného dvora, a další
náklady s tím spojené.
Ing. Marie Jedličková - město Vyškov bude mít poplatek příští rok 696 Kč a osvobozuje děti do šesti let.
Mgr. Vladimír Soukop - já mám problém s tím, že se mění ten systém. Na posledním jednání bylo předloženo, že

budeme platit 700 Kč na osobu. Nemám problém s navýšením ceny. Na druhou stranu mám obavy, že občan
třídit nebude. Další obavu mám z toho, že zde budou vznikat černé skládky.
Ing. Andrea Večerková, Ph.D. - můžeme měřit kapacitou, ale tam nám to nevychází ekonomicky.
Mgr. Petr Jeřábek - kolik podle předloženého návrhu vybereme?
Ing. Andrea Večerková, Ph.D. - asi 3 mil. Kč, ale město má další náklady s tím spojené.
Mgr. Petr Jeřábek - co kdybychom občanům poplatek neúčtovaly?
Ing. Marie Jedličková - tady došlo k nepochopení. Paní Večerková mluvila o nákladech. Vy jste pravděpodobně
chtěl slyšet výnosy. K 01. 01. 2021 jsme měli 7045 obyvatel, z toho 1547 bylo těch, kteří mají nárok na 50%
slevu, tj. děti do 18ti let, takže když vezmu, že dospělí zaplatí 700 Kč za popelnici, děti 350 Kč, k tomu přidám
400 majitelů nemovitostí, kteří bohužel zaplatí pouze 700 Kč, tak se dostaneme na částku 4.670.000 Kč.
Náklady: 5.700.000 Kč + 2.000.000 Kč za kompostárnu, což je doplatek města 3,5 mil. Kč. Můžeme si říct, že
kompostárnu z poloviny plníme my jako město, z poloviny občané, takže bychom tuto částku snžili o 1,2 mil. Kč.
Mgr. Přemysl Jeřábek - město Brno má poplatek 670 Kč a dvakrát týdně svoz. Úlevy mají děti do tří let a senioři
nad 70 let.
Ing. Marie Jedličková - senioři mají nárok si žádat o příspěvek na bydlení, a náklady za svoz odpadu se tam
započítávají.
Ing. Hynek Charvat - padlo tady, že občané Slavkova u Brna budou doplácet na ty, kteří tady nejsou trvale
hlášeni. Stejně tak občané Slavkova, kteří žijí kdekoliv jinde, tak na ně budou doplácet občané tam. Řešili jsme
jak to udělat, aby to financovalo celé odpadové hospodářství, a jak tady padlo, není to jen o popelnicích.
Mgr. Petr Kostík - není možné pokračovat v tom, co máme. Jsou tři varianty, a každá má jiné podmínky. Slavkov
u Brna má tu výhodu, že za poslední roky je svážen samostatně. To známená, že my jsme mohli předikovat jaké
budeme mít náklady. V červnu necháme nalepit čipy abychom od 01. 07. 2021 mohli začít vážit každou popelnici.
Chápu, že změna systému přinese určité problémy.
Ing. Ivan Charvát - jsem si vědom toho co nás čeká. Když si vezmu důvodovou zprávu, tak nikde nezaznělo, že
můžeme nadále uplatňovat systém platbu za kapacitu popelnice. Jsem si vědom, že od 01. 01. 2022 musíme mít
obecně závaznou vyhlášku.
Mgr. Petr Kostík - nemáme na to techniku.
Ing. Marie Jedličková - je potřeba vyhodnotit co je pro město nejlepší.
Mgr. Petr Jeřábek - doporučuji aby město zasanovalo těch 5 mil Kč, a odpustilo na rok poplatek s tím, že
budeme apelovat na všechny občany, aby snížili co nejvíce komunální odpad.
Bc. Michal Boudný - kde těch 5 mil. Kč vezmeme?
Ing. Marie Jedličková - město čeká masivní investice do školství.
Byo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Proti: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr Jeřábek.

Zdrželi se: Ing. Ivan Charvát, paní Veronika Hrušecká.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Bc. Klára Vránová
Typ dokumentu: Usnesení
8.

Hlasování
Pro: 8 Proti: 3 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

395/25/ZM/2021 Závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO ŽLaP za rok 2020 v předloženém znění.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Bc. Klára Vránová
Typ dokumentu: Usnesení

9.

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

396/25/ZM/2021 Koncepce rozvoje školství ve Slavkově u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
předloženou koncepci rozvoje školství.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr zřízení společného školského spádového obvodu ve smyslu předložené koncepce
rozvoje školství.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Ing. Marie Jedličková.
Odchod: Mgr. Petr Kostík - 18:16 hodin.
Příchod: Mgr. Petr Kostík - 18:24 hodin.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Marie Jedličková
Typ dokumentu: Usnesení

10.

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

397/25/ZM/2021 Změna č. 3 regulačního plánu Koláčkovo náměstí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
pořízení Změny č. 3 regulačního plánu Koláčkova náměstí ve Slavkově u Brna dle obsahu
uvedeného v grafické Příloze č. 1 ( týká se pozemků parc. č. 564, 562, 563, 559, 560, 561,
623, 622/1, 620/1 v k. ú. Slavkově u Brna).

II. Zastupitelstvo města schvaluje,
že Změna č. 3 regulačního plánu bude pořízena zkráceným postupem podle § 72 stavebního
zákona v platném znění.
III. Zastupitelstvo města schvaluje,
že určeným zastupitelem pro pořizování Změny č. 3 regulačního plánu bude Ing. arch. Dušan
Jakoubek, zastupitel města Slavkov u Brna.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Oksana Matyášová, Mgr. Petr Jeřábek, Bc. Michal Boudný.
Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
Zdrželi se: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Přemysl Jeřábek.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení
11.

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

398/25/ZM/2021 Výkup pozemku od UZSVM - Zlatá Hora
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření kupní smlouvy s organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, územní pracoviště Brno ve věci odkupu pozemku
parc.č. 1650/35 v k.ú. Slavkov u Brna dle předloženého návrhu smlouvy.

II. Zastupitelstvo města ukládá
radě města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2022 finanční prostředky na úhradu 1.
splátky kupní ceny ve výši 8.000.000 Kč.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Michal Boudný, Ing. Petr Lokaj.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení
12.

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

399/25/ZM/2021 Zahradní centrum - dodatek č.2
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci se společností Zahradní Centrum, a.s., se
sídlem náměstí Svornosti 2573/6, 616 00 Brno, IČ: 077 29 693 dle předloženého návrhu.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
Odchod: Mgr. Přemysl Jeřábek - 18:45 hodin (přítomno 12 zastupitelů).

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

13.

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

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

400/25/ZM/2021 Žádost o prodej pozemku z majetku města - pan Jan Kovařík
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
záměr prodeje pozemku či jeho části parc. č. 3341/2 v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře
1479 m2 dle předložené žádosti.
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: Mgr. Monika Vrtíková
Typ dokumentu: Usnesení

14.

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

401/25/ZM/2021 Žádost o prodej pozemku z majetku města - pan Antonín Matyáš
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 759/4 - zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 8 m2 dle předložené žádosti.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jana Bangová, Bc. Michal Boudný, paní Veronika Hrušecká.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Zdrželi se: paní Veronika Hrušecká.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Monika Vrtíková
Typ dokumentu: Usnesení

15.

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

402/25/ZM/2021 Nabídka odkupu pozemku - lokalita u kaple sv. Urbana
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
výkup pozemku parc. č. 3395/2, orná půda o výměře 522 m2 v k.ú. Slavkov u Brna od
paní Jany Hudcové, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a paní Marty Tesákové, bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ dle předloženého návrhu za dohodnutou kupní cenu ve výši 52.200,-Kč
(100,-Kč/m2). Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí město Slavkov u Brna. Daňové
povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

16.

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

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

403/25/ZM/2021 Směna pozemků - obec Hodějice
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu pozemků ve vlastnictví města Slavkov u Brna - parc. č. 1086/1 - ostatní plocha,
neplodná půda v k.ú. Hodějice o výměře 826 m2, parc. č. 978/171 - orná půda v k.ú. Hodějice
o výměře 269 m2, parc. č. 1083/63 - orná půda v k.ú. Hodějice o výměře 117 m2, parc. č.
978/17 - orná půda v k.ú. Hodějice o výměře 62 m2 a parc. č. 978/74 - orná půda k.ú.
Hodějice o výměře 14 m2, v součtu o celkové výměře 1288 m2 za pozemek ve vlastnictví obce
Hodějice se sídlem Hodějice 41, 684 01 Hodějice, IČ 00291773 - parc. č. 4399 - ostatní
plocha, zeleň o výměře 1289 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle předložené žádosti a dle předložené
důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí z poloviny obec Hodějice, z
poloviny město. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Petr Jeřábek, Bc. Michal Boudný, Ing. Petr Lokaj.
Příchod: Mgr. Přemysl Jeřábek - 18:52 hodin (přítomno 13 zastupitelů).
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Monika Vrtíková
Typ dokumentu: Usnesení

17.

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

404/25/ZM/2021 Transformace Sdružení obcí a měst jižní Moravy na Euroregion Pomoraví
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města souhlasí
se setrváním města Slavkov u Brna ve Sdružení obcí a měst jižní Moravy, a to i
v transformované podobě Euroregion Pomoraví.
II. Zastupitelstvo města souhlasí
se změnou stanov, která spočívá ve změně názvu Sdružení obcí a měst Jižní Moravy na název
Euroregion Pomoraví.
III. Zastupitelstvo města deleguje
zástupce města na valné hromadě Sdružení obcí a měst Jižní Moravy pana Bc. Michala
Boudného, starostu města Slavkova u Brna, který je zmocněn k hlasování a ke všem právním
jednáním člena sdružení dle programu valné hromady, stanov sdružení a platných právních
předpisů v souladu s předchozím rozhodnutím zastupitelstva. Pro případ nemoci nebo
pracovního zaneprázdnění se jmenuje náhradníkem pan Mgr. Petr Kostík, člen rady města
Slavkova u Brna.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Petr Kostík, Bc. Michal Boudný.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

18.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Martina Polášková

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

405/25/ZM/2021 Odměny členům zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města poskytuje
podle § 76 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mimořádnou odměnu
za splnění mimořádných a zvlášť závažných úkolů města následujícím členům zastupitelstva
města:
Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková - především za enormní nasazení při
zajišťování potřeb občanů a města v době nouzového stavu a mimořádných opatření
spojených s koronavirovou epidemií, vedení orgánů krizového řízení a zajištění
chodu úřadu v tomto období, dále za zajištění významných investičních akcí
(rekonstrukce průtahu, rekonstrukce ulice Malinovského), práce na přípravě rozvojových
strategických dokumentů z projektu V 80, přípravu projektu V 109, realizaci projektu
MAP II školství, příprava podmínek pro zřízení svazkové ZŠ, zpracování koncepce
školství,
Vendula Andrlová, Mgr. Jana Bangová, Bc. Libor Eliáš, Veronika Hrušecká, Ing. Hynek
Charvat, Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Přemysl
Jeřábek, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta Macharová, Mgr. Vladimír Soukop - za účast na
projednávání a schvalování nejdůležitějších rozhodnutí zastupitelstva města i za
mimořádných opatření spojených s koronavirovou epidemií, zejména za projednávání
změn územního plánu města, vytvoření podmínek pro investiční výstavbu ve městě,
rozhodování o majetkových záležitostech vyhrazených zastupitelstvu města,
každému ve výši dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která mu náleží v kalendářním roce
2021.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o upraveném návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Zdrželi se: Ing. Ivan Charvát, paní Veronika Hrušecká, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr
Jeřábek.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Bohuslav Fiala
Typ dokumentu: Usnesení

19.

Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Interpelace členů ZM
Mgr. Petr Jeřábek - je možné uskutečnit prohlídku kina?
Bc. Michal Boudný - ano, 08. 11. 2021 od 15 hodin.
Předkladatel: Starosta

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

20.

Odpovědi na interpelace
Bc. Michal Boudný - materiály, které požadoval pan Ing. arch. Dušan Jakoubek Vám byly rozeslány.
Předkladatel: Starosta

21.

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

Diskuse
Ing. Marie Jedličková informovala o stavu rozpočtu k 30. 9. 2021. Daňové příjmy jsou o 5 mil. Kč vyšší než bylo
rozpočtováno. Rozpočtové opatření, které to bude řešit bude předloženo na prosincovém zasedání zastupitelstva.
Dále informovala o vzniku pracovní skupiny pro rozvoj města.
Ing. Ivan Charvát - dotaz ke koupi severní části stadionu?
Mgr. Petr Kostík - bylo by dobré ten pozemek vlastnit, a udělat tam statické zabezpečení.
Ing. Ivan Charvát - dále dotaz na propojku, resp. dopravní značení na ul. Jiráskova?
Bc. Michal Boudný - proběhlo setkání s majiteli, čekáme až se dva majitelé dohodnou. Město tam nemá žádné
pozemky.
Mgr. Jana Bangová - dotaz jestli dojde k opravě komunikace kolem základní školy?
Bc. Michal Boudný - určitě chceme tu křižovatku napravit.

Předkladatel: Starosta

22.

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

Závěr
Starosta města poděkoval přítomným za účast a ukončil 25. zasedání zastupitelstva města v 19:13 hodin.
Předkladatel: Starosta

Bc. Michal Boudný
starosta

Zapisovatelé:

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

Ing. Marie Jedličková
místostarostka

Munir Massow
sekretariát tajemníka MěÚ

Ověřovatelé:

Mgr. Jana Bangová
členka ZM

Veronika
Hrušecká
členka ZM

