
Z Á P I S
z 28. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 14.3.2022

od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Př ítomni: Vendula Andr lová,  č lenka ZM
Mgr. Jana Bangová, č lenka ZM
Bc. Michal Boudný, starosta
Bc.  Libor El iáš,  č len ZM
Ing. Hynek Charvat, č len 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,  č lenka ZM
Mgr. Vladimír Soukop, č len ZM
Dagmar Živníčková, č lenka ZM

Omluveni: Veronika Hrušecká,  č lenka ZM
Ing. Ivan Charvát, č len ZM

Nepř ítomni: <dle prezenční l ist iny>

Hosté: Ing. Arch.  Oksana Matyášová
Mgr. Bohuslav Fia la,  tajemník MěÚ
Ing. Petr  Lokaj, vedoucí odboru správy majetku, invest ic a rozvoje
Mgr. Mart ina Polášková, právnička města
Bc.  Margita Sommerová, DiS,  vedoucí odboru sociálních věcí

Předsedaj íc í : Bc.  Michal Boudný, starosta

Ověřovatelé: Mgr. Jana Bangová, č lenka ZM
Mgr. Přemysl Jeřábek, č len ZM

Návrhová komise: Bc.  Libor El iáš,  č len ZM
Ing. arch. Dušan Jakoubek, č len ZM
Ing. Marie Jedl ičková, místostarostka

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 28. zasedání zasedání zastupitelstva města

Zasedání zahájil pan starosta Bc. Michal Boudný v 17:01 hodin, který přivítal všechny přítomné a řídil
celý průběh 28. 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 Veroniku Hrušeckou a pana Ing. Ivana Charváta. Dále konstatoval, že je přítomno 12
zastupitelů a zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl určit návrhovou komisi ve
složení: paní Ing. Marie Jedličková, pan Ing. arch. Dušan Jakoubek a pan Bc. Libor Eliáš (schváleno 12
hlasů pro). Následně požádal o ověření zápisu z dnešního zasedání paní Mgr. Janu Bangovou a pana
Mgr. Přemysla Jeřábka (schváleno 11 hlasů pro, 1 se zdržel - pan Mgr. Přemysl Jeřábek). Poté navrhl
následující  úpravu  programu  dnešního  zasedání:  přidat  bod  "Zastupci  města  na  VH Vodovody  a



kanalizace Vyškov, a. s. a Respono, a. s.", a dále informoval o aktualizované zprávě "Obecně závazná
vyhláška o spádovosti škol". O takto upraveném programu následně zastupitelé hlasovali.

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

2. 450/28/ZM/2022 Reakce rady města k situaci na Ukrajině
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí  částky  ve  výši  200.000  Kč  podle  rozpočtového  opatření  č.  14  na
humanitární pomoc Ukrajině.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
odstoupení od Dohody o navázání partnerských vztahů mezi Možajským městským
obvodem  Moskevské  oblasti  (Ruská  federace)  a  městem  Slavkov  u  Brna  (Česká
republika) uzavřené 8.srpna 2012, z důvodu nedodržování cílů článku 1 (upevňování
míru a vzájemného porozumění mezi národy) Ruskou federací.

III. Zastupitelstvo města ukládá
radě města  předložit  na  příští  zasedání  zastupitelstva města  návrh další  finanční
pomoci Ukrajině ve výši minimálně 100 Kč na občana města.

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

V rozpravě vystoupili:  Ing.  arch.  Dušan Jakoubek, Mgr.  Vladimír  Soukop, Mgr.  Petr  Jeřábek,  Ing.
Hynek Charvat, Mgr. Přemysl Jeřábek, Bc. Libor Eliáš.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - navrhuji přesunout do rezervy položky, které máme zbytné v letošním
rozpočtu, např. položku za foyer SC Bonaparte.

Ing. Marie Jedličková - navrhuji to pojmout komplexně na příštím zastupitelstvu v dubnu.

Mgr. Vladimír Soukop - navrhuji podporu ve výši 100 Kč na občana města.

Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

Zdržel se: Mgr. Petr Jeřábek.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Bohuslav Fiala
Typ dokumentu: Usnesení

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

3. 451/28/ZM/2022 Soubor rozpočtových opatření č. 10-14
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

Č.  náv.
RO

Č.RO ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

12
12

32 6409 2229 33192
FO  -  Vratka  ZS-A  -  NÚP
Concentus Moraviae

23 100

32 6409 2229 33191
FO  -  Vratka  ZS-A  -  NÚP
Vzpomínkové akce

227 800



32 6409 2229 33991
FO -  Vratka ZS-A  -  NÚP Dny
Slavkova

6 200

33 6409 2229 14067
FO  -  Vratka  ZŠ  Kom.  -  IÚP
multifunkční pánev

24 200

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy 281 300

13 13
32 3315 6351 16030 FO - ZS-A - IÚP nákup grafik 50 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy -50 000

14 14
71 6221 5169 VV - Humanitární pomoc 200 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy -200 000

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 10 a 11 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: Bc. Klára Vránová
Typ dokumentu: Usnesení

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

4. 452/28/ZM/2022 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí přislíbené dotace Ministerstva kultury z programu regenerace MPR a MPZ ve
výši 400.000 Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
rozdělení dotace ve výši 400.000 Kč a povinného příspěvku z rozpočtu  města (dle
podmínek Programu) za podmínky, že bude poskytnuta, následně:

Městu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, IČ 00292311, ve výši
340.000  Kč  z  Programu  na  Zámek  s  podzámčím,  parkem  a  sochařskou
výzdobou,
Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, ve výši 60.000 Kč z
Programu  na Kapli sv. Jana Křtitele, ulice Špitálská - sanace hrobky - 1. etapa. 

III. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - příspěvku v rámci Programu
regenerace  městských  památkových  rezervací  a   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.

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

Příchod: paní Dagmar Živníčková - 17:23 hodin (přítomno 13 zastupitelů).

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.



Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

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

5. 453/28/ZM/2022 Poskytnutí dotací na sociální služby z rozpočtu města Slavkova u Brna na
rok 2022
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

a) uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2022 s poskytovatelem sociálních služeb : Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou
Hodonín v celkové výši 1. 209 160 Kč, pro každou službu v konkrétní výši uvedené v
tabulce.

charitní pečovatelská služba 1 016 064 Kč

charitní centrum denních služeb 96 782 Kč

charitní sociálně právní poradna 96 314 Kč

celkem 1 209 160 Kč

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2022 s poskytovatelem sociálních služeb: PIAFA Vyškov, z.ú.  ve výši 150.000 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: Bc. Margita Sommerová, DiS.
Typ dokumentu: Usnesení

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

6. 454/28/ZM/2022 Změna č. 1 územního plánu Slavkov u Brna a rozvojové plochy 5, 6a, 6b
(S1a,b,c,)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města vypouští
ze Změny č. 1 územního plánu Slavkova u Brna rozvojové lokality ozn. 5 - lokalita
"Pod vinohrady", 6a, 6b - lokality "Dlouhé".

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
záměr rady města připravit stavební uzávěru na rozvojové lokality ozn. 5 - lokalita
"Pod vinohrady", 6a, 6b - lokality "Dlouhé".

III. Zastupitelstvo města ukládá
radě města  předložit  na  nejbližší  jednání  zastupitelstva  města  zprávu  o  obsahu 
samostatné  změny  územního  plánu  Slavkova  u  Brna,  která  bude  obsahovat
rozvojové lokality ozn. 5 - lokalita "Pod vinohrady", 6a, 6b - lokality "Dlouhé". 

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

V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Michal Boudný, Mgr. Petr
Kostík, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr Jeřábek, Ing. arch. Oksana Matyášová, Ing. Hynek Charvat,
Bc. Libor Eliáš, ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░ ,



Ing. arch. Dušan Jakoubek - my jsme ve stavu, že máme projednat změnu č. 1 územního plánu, která
se  skládá  z  několika  desítek  změn  drobných  a  této  velké.  Byla  vypracována  studie,  která  měla
specifikovat podmínky zástavby v této lokalitě. Když se tato záležitost měla dostat do změny územního
plánu tak se začalo diskutovat o tom, že nemáme dostatek podkladů na organizování a regulaci celé
zástavby. Ta lokalita je obrovská. Je to přínos dalších 4 tis. občanů Slavkova. Musíme prověřit zda
máme dostatek služeb, které musíme mít připravné pro takový růst. Měli bychom tedy celou lokalitu
lépe  připravit.  Jedním  z  kroků  je  příprava  studie,  abychom uměli  zvládnout  etapizaci  a  regulaci
výstavby. Naše snaha je to území ochránit do doby než se nachystají urabnistické a architektonické
studie. Ta ochrana může mít  dvě roviny,  buď vyjmout toto území a zařadit  jej  do rezervy, nebo
realizovat stavební uzávěru na určitou dobu.

Bc. Michal Boudný - pan Ing. arch. Mencl nás před rezervou varoval. Hrozí, že to tam nemusíme
potom vrátit. Cílem je nepoškodit majitele pozemku, a také nepoškodit město.      

Ing. arch. Dušan Jakoubek - myslím, že bychom měli rozhodnout o uzávěře na pět let. Poté přečetl
připravený kompromisní návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí právní analýzu k pořizování změny č. 1 územního
plánu města Slavkova u  Brna zpracovanou firmou Mgr.  David  Záhumenský,  advokátní
kancelář, s. r. o.

II. Zastupitelstvo města vypouští ze změny č. 1 města Slavkova u Brna rozvojové lokality
označené 5 lokalita Pod Vinohrady, 6a,6b lokality Dlouhé.

III.  Zastupitelstvo  města  schvaluje  záměr  stavební  uzávěry  na  rozvojové  lokality
označené lokalita 5 Pod Vinohrady, 6a, 6b lokality Dlouhé, a pověřuje radu zrealizovat
tuto stavební uzávěru na dobu pěti let.

IV. Zastupitelstvo města pověřuje radu města připravit nové samostatné změny uzemního
plánu  města  Slavkova  u  Brna  pouze  pro  lokality  S1a,b,c  a  to  s  podmínkami,  které
vyplynou z  nově zpracované urbanistické studie,  a studie technické infrastruktury pro
jedno  ucelené  území,  a  vyhodnocení  následných  dopadů při  realizaci  výstavby  v  této
lokalitě na území celého města.

V. Zastupitelstvo města schvaluje aby zpracovatel změny územního plánu v textové části
územního plánu stanovil základní body obsahu zadání urabanistické a územní studie, a
studie technické infrastruktury s  tím, že studie bude taktéž řešit  podobu objektů pro
bydlení,  urbanistickou  strukturu,  veřejné  prostory,  kapacity  a  umístění  občanské
vybavenosti. Při zpracování této urbanistické studie se bude vyhodnocovat dopad na celé
území obce, a pakliže bude rozsah studie vyhonocen jako neúměrný může dojít k omezení
původní  předpokládané  velikosti  ploch  označované  jako  S1a,b,c.  Studie  bude  dále
definovat případnou postupnou etapizaci.  

Ing. Marie Jedličková - měli bychom připravit ten začátek té změny. Je více než pravděpodobné, že to
dokončí nové zasutpitelstvo.

Mgr. Vladimír Soukop - v únoru 2019 jsme schválili, že má proběhnout změna č. 1 územního plánu,
která měla být předložena 15. 4. 2019 na jednání zastupitelstva. Od té doby se neudálo nic, a řešíme
to tady dneska, a jediný co je k dispozici je zdůvodnění od pana Ing. arch. Mencla o potřebnosti
změny č. 1, který je z roku 2020.  

Ing. arch. Oksana Matyášová - na té změně se pracovalo. Pořád se řešily věci kolem změny, proběhlo
společné jednání v prosinci r. 2020. Nemohlo proběhnut veřejné projednání v té podobě v jaké je to
teď.  Hledali  jsme  další  řešení,  aby  budoucí  výstavba  byla  více  koncipovaná,  a  nedošlo  k
nekontrolovatelnému rozvoji. Upravila se textová část územního plánu. Pořád jsme na tom pracovali, a



není to tak, že se nic nedělo. Kdykoliv se kdokoliv může obrátit na úřad územního plánování, a my
poskytneme veškeré informace.

Mgr. Vladimír Soukop - já jsem neřekl, že se nic nedělo. Já jsem řekl, že nebylo nic předloženo. Já
nezpochybňuji Vaši práci.

Mgr. Petr Jeřábek - tři roky se tady na něčem pracovalo, a my teď řekneme, že to zastavujeme?

Bc. Michal Boudný - ne, tak to není.

Mgr. Petr Kostík - jde o to, že je to složité. Zdrželi jsme se kvůli této velké lokalitě. Vzhledem k tomu,
že je tam dalších asi dvacet jednoduchých věcí, tak to dneska oddělme, ať se to co nejdříve udělá.

Ing.  arch.  Dušan  Jakoubek  -  my  jsme  měli  vybraného  projektanta,  který  tu  změnu  vypracoval.
Formální stránka je minimálně rok a půl. Bohužel studie, kterou nám předali není tak silná jak jsme
očekávali. Neříká nic, co to udělá s městem, infrastrukturou atd. Když jsme zjistili, že nemáme podle
čeho regulovat, tak moje doporučení znělo doplňme k tomu studii infrastruktury, a co město unese.
Dal jsem návrh to dát do rezervy. Je to složitá věc, a stavět nové město je složitá věc.

Mgr. Vladimír Soukop - já bych připomněl, co jsem říkal na zastupitelstvu před půl rokem, že bychom
se měli zamyslet a chci aby to bylo v zápise: Úkol pro radu města - omezení developerské výstavby na
území  města  na  nějaké  období,  a  to  primárně  z  toho  důvodu,  že  město  začíná  postrádat
infrastrukturu,  která  je  schopna  tento  počet  obyvatel,  který  tady  narůstá,  uspokojit.  Školy  jsou
nacpané k prasknutí, mají se přistavit další byty. Plánujeme výstavbu svazkové školy, která mírně
ulehčí našim základním školám, jestli jim vůbec ulehčí. Pokud jsme se bavili o svazkové škole před
rokem a půl, tak jsme se bavili o částce 0,5 mld. Kč na výstavbu školy. Dneska jsme se posunuli v
cenách úplně někam jinde, takže je potřeba přemyšlet o tom, že tohle bude do budoucna velká zátěž
pro město,  a budeme se potřebovat dále rozšiřovat, případně budeme řešit  studii  na ZŠ Tyršova
abychom byli  schopni  uspokojit  občany města.  Takže si  myslím, že  by se rada měla vážně začít
zabývat  tím,  že  na  nějaké  období  omezí,  popř.  zastaví  developerskou  výstavbu,  která  skokově
navyšuje počet obyvatel.

Ing. Hynek Charvat - rada má komisi architektů a řeší se tady ty omezení. To se tady řeší od minulého
volebního období.

Mgr. Vladimír Soukop - mám problém, že to trvá velmi dlouho, a developeři jsou krok před námi.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - ta komise vznikla nedávno.    

Bc. Libor Eliáš -  nesouhlasím, že by se v této oblasti  měl zastavit rozvoj. Jediný problém proč to
řešíme je, že nejsou jasná pravidla, jak by se měla tato oblast rozvíjet. Když nebudou pravidla, tak se
bude rozvíjet živelně, a to je poslední co chceme. Uzávěra je nutná proto abychom řekli co tam má
být a nemá být. Výstavba by měla být rodinná, nikoliv bytové domy. Za mě je tedy nejlepší převést
tuto zástavbu na výstavbu rodinných domů.

Ing. Marie Jedličková - já bych si dovolila stručně shrnout o co tady jde. Tu lokalitu S1 vyčlenit ze
změny č. 1 abychom ty drobné změny mohli schválit. My jsme vytvořili pracovní skupinu, kde jsou
čtyři architekti, kteří nám budou pomáhat tvořit to zadání změny, která bude speciálně věnovaná té
S1. Půjde o to, abychom neučinili žádnou chybu, a abychom dokázali skloubit zájmy vlastníků a zájmy
města. Ten začátek se pokusíme projednat ještě v tomto volebním období. Už kdyby se tady nic
nepostavilo, tak nám bude chybět 300 míst v základních školách.

Ing. Marie Jedličková následně požadala o přestávku aby se mohla sejít návrhová komise.

Starosta města vyhlásil přestávku od 18:25 hodin do 18:55 hodin.



Po přestávce bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení

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

7. 455/28/ZM/2022 Zelnice - pachtovní smlouva - vodovodní řad a kanalizační stoka
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření  smlouvy  o  zajištění  provozu  a  pachtu  vodovodního  řadu  a
kanalizační stoky v lokalitě "Zelnice" se společností Vodovody a kanalizace Vyškov,
a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587, v předloženém znění.

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

8. 456/28/ZM/2022 Obecně závazná vyhláška o spádovosti škol
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Slavkova u Brna, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Slavkov u Brna a část školského obvodu základní
školy zřízené městem, v předloženém znění.

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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Martina Polášková.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Romana Krchňavá
Typ dokumentu: Usnesení

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

9. 457/28/ZM/2022 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 2022.

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 valné hromadě akciové
společnosti RESPONO, a. s., IČ: 49435612, konaných v průběhu roku 2022.

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: Jana Kuklová
Typ dokumentu: Usnesení

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

10. Interpelace členů ZM

Nebyly vzneseny interpelace.

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

11. Odpovědi na interpelace

Bc. Michal Boudný informoval o vyřízení interpelací  z minulého zastupitelstva (oprava antoníčku u
severní brány zámku, zaslání zadání architektonické soutěže ke svazkové škole)

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

12. Diskuse

paní Vendula Andrlová pozvala všechny přítomné na Den zdraví, které se uskuteční dne 12. 4. 2022
od 09:00 hodin do 13:00 hodin ve velkém sále SC Bonaparte.

Ing. Hynek Charvat požádal o zajištění účasti členů na jednáních komise pro životní prostředí.

Ing. arch. Dušan Jakoubek apeloval o informování veřejnosti o dopravních uzavírkách ve městě.

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

13. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným za účast, a ukončil 28. zasedání zastupitelstva města v 19:09
hodin.

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

Bc. Michal Boudný Ing. Marie Jedličková



Mgr. Jana Bangová
členka ZM

Mgr. Přemysl
Jeřábek
člen ZM

starosta místostarostka

Zapisovatelé:

Munir Massow
sekretariát tajemníka MěÚ

Ověřovatelé:


