
Z Á P I S
z 29. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 25.4.2022

od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Př ítomni: Vendula Andrlová, č lenka ZM
Mgr. Jana Bangová, č lenka ZM
Bc. Michal  Boudný, starosta
Bc. Libor El iáš,  člen ZM
Veronika Hrušecká, členka ZM
Ing. Hynek Charvat,  člen ZM
Ing. Ivan Charvát,  č len ZM
Ing. arch. Dušan Jakoubek, člen ZM
Ing. Marie Jedl ičková, místostarostka
Mgr. Přemysl Jeřábek, č len ZM
Mgr. Petr Jeřábek, člen ZM
Mgr. Petr Kost ík,  člen ZM
Mgr. Renáta Macharová, členka ZM
Mgr. V ladimír Soukop, člen ZM
Dagmar Živníčková, č lenka ZM

Omluveni: <dle prezenční l is t iny>

Nepřítomni: <dle prezenční l is t iny>

Hosté: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Mgr. Bohuslav Fia la,  tajemník MěÚ
Bc. J i tka Charvátová, vedoucí  odboru správy budov a tepelného
hospodářství
Ing. Petr Lokaj,  vedoucí  odboru správy majetku, invest ic  a rozvoje
Mgr. Mart ina Polášková, právnička města
Mgr. Petra Pospíchalová Nedvědová, právnička pro majetkové zá leži tost i
Bc. Klára Vránová, vedoucí f inančního odboru

Předsedaj íc í: Bc. Michal  Boudný, starosta

Ověřovatelé: Veronika Hrušecká, členka ZM
Mgr. Renáta Macharová, členka ZM

Návrhová komise: Ing. Hynek Charvat,  člen ZM
Mgr. Petr Kost ík,  člen ZM
Mgr. V ladimír Soukop, člen ZM

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 29. zasedání zasedání zastupitelstva města

Zasedání zahájil pan starosta Bc. Michal Boudný v 17:00 hodin, který přivítal všechny přítomné a řídil
celý průběh 29. 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. Dále konstatoval, že je přítomno
15 zastupitelů a zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl určit návrhovou komisi



ve složení: pan Ing. Hynek Charvat, pan Mgr. Vladimír Soukop a pan Mgr. Petr Kostík (shváleno 14
hlasů pro). Následně požádal o ověření zápisu z dnešního zasedání paní Mgr. Renátu Macharovou a
paní Veroniku Hrušeckou (schváleno 14 hlasů pro). Poté informoval zastupitele o doručeném pondětu
od občana na rozšířzení programu dnešního zasedání, a zda si některý z přítomných zastupitelů tento
podnět chce osvojit a přidat do programu. Nikdo ze zastupitelů si tento podnět neosvojil, a nepožádal
o zařazení do programu. Poté bylo hlasováno o navrženém programu. (pozn. pan Ing. arch. Dušan
Jakoubek nebyl v době hlasování o návrhové komisi, ověřovatelých a programu přítomen).

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

2. 458/29/ZM/2022 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města :

považuje za splněný bod:

424/26 z 26. zasedání zastupitelstva města - 13. 12. 2021
450/28, 454/28 z 28. zasedání zastupitelstva města - 14. 3. 2022

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,  Bc.  Michal  Boudný, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Martina
Polášková, Mgr. Bohuslav Fiala.

Příchod: Ing. arch. Dušan Jakoubek - 17:01 hodin.

Ing. Ivan Charvát požádal aby byl uveden v zápise jeho požadavek o zaslání písemné odpovědi k
trvajícím úkolům z minulých zasedání zastupitelstva města. Jedná se o body:

266/16 - Zajistit podklady pro podání žádosti o dotaci na rozšíření stávající kapacity kompostárny na
pozemku parc.č. 5574 na celkové množství 2.000 tun, kdy žadatelem budou Technické služby města
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

238/14/II - Připravit investiční záměr zajištění potřebných prostor pro tuto službu (Vznik odlehčovací
služby), a projednat finanční spoluúčast obcí ORP na provozu této služby.

317/22/III - 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.

347/23 - Připravit podklady záměru využití SC Bonaparte a zahájit jeho veřejné projednání.

377/24  -  Zpracovat  aktualizaci  znaleckého  posudku  ceny  obvyklé  na  pozemek  parc.  č.  220/1  s
budovou  čp.  262  v  k.  ú.  Slavkov  u  Brna  a  stavebně  technické  posouzení  s  vyčíslením  finanční
náročnosti na rekonstrukci objektu a studii využitelnosti objektu (Kino Jas).

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.



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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

3. 459/29/ZM/2022 Zápis ze zasedání kontrolního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis č. 11 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 20. 04. 2022.

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

V rozpravě vystoupil  pan Mgr. Přemysl Jeřábek (předseda kontrolního výboru), který okomentoval
průběh zasedání výboru a přijatá usnesení.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

4. 460/29/ZM/2022 Zápis ze zasedání finančního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis z 20. zasedání finančního výboru konaného dne 20. 04. 2022.

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

V rozpravě vystoupil pan Ing. Ivan Charvát (předseda finančního výboru), který okomentoval průběh
zasedání výboru a přijatá usnesení.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5. 461/29/ZM/2022 Účetní závěrka města Slavkov u Brna za rok 2021
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,  ve  znění
pozdějších  předpisů,  účetní  závěrku  města  Slavkov  u  Brna  sestavenou  k
rozvahovému dni 31. 12. 2021.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
výsledek hospodaření běžného účetního období města Slavkov u Brna za rok 2021 ve
výši  43.120.965,95  Kč  z  hlavní  činnosti   a  ve  výši  588.949,83  Kč  z  vedlejší
hospodářské činnosti.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
rozdělení  zůstatku  rozpočtového  výsledku  hospodaření  města  Slavkov  u  Brna  -
převedení finančních prostředků ve výši 34.825.329,76 Kč do Fondu rezerv a rozvoje
města Slavkov u Brna, převedení finančních prostředků ve výši 501.697 Kč do Fondu
dopravní infrastruktury,  převedení finančních prostředků ve výši 3.213.842 Kč do



Fondu správy budov a převedení  finančních prostředků ve výši 588.949,83 Kč do
Fondu vedlejší hospodářské činnosti.

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

V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Ing. Marie Jedličková, Bc. Klára Vránová.

Odchod: Ing. arch. Dušan Jakoubek - 17:15 hodin.

Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

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

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

6.1. 462/29/ZM/2022 Soubor rozpočtových opatření č. 15 - 25
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtová opatření v předloženém znění:

Č.  náv.
RO

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

Výdaje
(Kč)

18 18

36 3113 5329 582 FO - Svazková škola -500

36 3113 6349 582 FO - Svazková škola -41 600

36 3639 5329 405 FO - Politaví -13 400

71 6409 5401 VV - Nespecifikované rezervy 55 500

19 19

36 1122 FO - Daň z příjmů PO za obce 8 091 400

36 6399 5365
FO - Platby daní a poplatků -
DPPO za obce

7 884 100

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy 207 300

20 20

81 6171 5011
MěÚ  -  Platy  zaměstnanců  v
prac. poměru

-1 368
000

81 6171 5031 MěÚ - Zákonné soc. pojištění -339 300

81 6171 5032 MěÚ - Zákonné zdrav. pojištění -123 200

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy 1 830 500

21 21

71 6221 5169 VV - Humanitární pomoc 1 000 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy
-1 000

000

22 22

64 2299 2212 31526 DSH - Úsekové měření - radar 1 014 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy 1 014 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy
-1 014

000

34 8115 FO - Převod do FDI 1 014 000

24 23
41 3322 5171 537

IR  -  Nutné  opravy  budov  -
zámek

800 000

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy -800 000

25 24
41 3113 6121 14053 IR - PD přístavba ZŠ Tyršova 500 000

34 8115 FO - Použití FRR 500 000



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

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

Příchod: Ing. arch. Dušan Jakoubek - 17:24 hodin.

Ing. Ivan Charvát navrhl samostatné hlasování u předloženého návrhu usnesení, a dále o samostatné
hlasování  v  rámci  předkládaného  bodu  I.,  a  to  u  návrhu  rozpočtového  opatření  č.  23.  S  tímto
postupem přítomní zastupitelé souhlasili.

Bylo hlasováno o návrzích rozpočtových opatření č. 18, 19, 20, 21, 22, 24 a 25.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6.2. 463/29/ZM/2022 Soubor rozpočtových opatření č. 15 - 25
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtová opatření v předloženém znění:

Č.  náv.
RO

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

Výdaje
(Kč)

23 25
41 3113 6121 55321

IR - Rekonstrukce střechy - ZŠ
Komenského

2 500 000

34 8115 FO - Použití FRR 2 500 000

Bylo hlasováno o předloženém návrhu rozpočtového opatření č. 23.

Proti: Mgr. Vladimír Soukop.

Zdrželi se: Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, paní Veronika Hrušecká.

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

Hlasování
Pro: 11 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6.3. 464/29/ZM/2022 Soubor rozpočtových opatření č. 15 - 25
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
převod do Fondu dopravní infrastruktury ve výši 1.014.000 Kč.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6.4. 465/29/ZM/2022 Soubor rozpočtových opatření č. 15 - 25
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
čerpání  Fondu rezerv a  rozvoje ve výši  2.500.000 Kč na rekonstrukci  střechy ZŠ



Komenského a ve výši 500.000 Kč na projektovou dokumentaci přístavby ZŠ Tyršova.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6.5. 466/29/ZM/2022 Soubor rozpočtových opatření č. 15 - 25
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 15-17 v předloženém znění.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7. 467/29/ZM/2022 Žádost o individuální dotace - SK Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí  individuální  dotace spolku SK Slavkov u Brna, Československé armády
943, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 42660467 ve výši 100.000 Kč

II. Zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v předloženém znění.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace SK
Slavkov u Brna,  Československé armády 943,  684 01 Slavkov u Brna,  IČ:
42660467, v předloženém znění.

Termín: 29.4.2022

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

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

Odchod: Mgr. Petr Kostík - 17:36 hodin.
Příchod: Mgr. Petr Kostík - 17:37 hodin.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

8. 468/29/ZM/2022 Křesťanská mateřská škola Karolínka - individuální dotace
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí individuální dotace Křesťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově u



Brna, Malinovského 280, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 71341251 ve výši 298.900 Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v předloženém znění.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. zajistit  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  individuální  dotace
Křesťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově u Brna, Malinovského 280,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 71341251, v předloženém znění.

Termín: 29.4.2022

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

V rozpravě vystoupili: Ing. Marie Jedličková, Bc. Michal Boudný.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

9. 469/29/ZM/2022 Žádost o individuální dotaci - Centrum Ententyky, z. s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
poskytnutí individuální dotace Centrum Ententyky, z.s., sídlo Heršpice 91, 684 01,
IČ: 27060195 ve výši 70.000 Kč.

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

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

Mgr. Přemysl Jeřábek - zjistit k dalším žádostem počty dětí ze Slavkova u Brna.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Zdrželi se: Mgr. Jana Bangová.

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

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

10. 470/29/ZM/2022 Prodeje bytů Litavská II.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
založení
1. společenství vlastníků s názvem "Společenství vlastníků Litavská 1488, Slavkov u
Brna", se sídlem Litavská 1488, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č.p. 1488 na ul.
Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/80, zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho založení město
Slavkov u Brna,
2. společenství vlastníků s názvem "Společenství vlastníků Litavská 1489, Slavkov u



Brna", se sídlem Litavská 1489, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č.p. 1489 na ul.
Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/79, zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho založení město
Slavkov u Brna,
3. společenství vlastníků s názvem "Společenství vlastníků Litavská 1490, Slavkov u
Brna", se sídlem Litavská 1490, 684 01 Slavkov u Brna, pro dům č.p. 1490 na ul.
Litavská ve Slavkově u Brna, který je součástí pozemku parc. č. 2690/78, zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Slavkov u Brna, jehož členem bude ke dni jeho založení město
Slavkov u Brna.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

1.  "Stanovy  Společenství  vlastníků  Litavská  1488,  Slavkov  u  Brna",  se  sídlem
Litavská 1488, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění,
2.  "Stanovy  Společenství  vlastníků  Litavská  1489,  Slavkov  u  Brna",  se  sídlem
Litavská 1489, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění,
3.  "Stanovy  Společenství  vlastníků  Litavská  1490,  Slavkov  u  Brna",  se  sídlem
Litavská 1490, 684 01 Slavkov u Brna v předloženém znění.

III. Zastupitelstvo města ukládá
starostovi města, Bc. Michalu Boudnému, aby zajistil veškeré právní kroky k zápisu
do rejstříku Společenství vlastníků jednotek, včetně vydání stanov ve formě veřejné
listiny
1. Společenství vlastníků Litavská 1488, Slavkov u Brna, se sídlem Litavská 1488,
684 01 Slavkov u Brna,
2. Společenství vlastníků Litavská 1489, Slavkov u Brna, se sídlem Litavská 1489,
684 01 Slavkov u Brna,
3. Společenství vlastníků Litavská 1490, Slavkov u Brna, se sídlem Litavská 1490,
684 01 Slavkov u Brna.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s panem Lukášem Blechou, nar. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v předloženém znění,
uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s panem Ladislavem Hovězákem, nar.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , v předloženém znění,
uzavření  Smlouvy  o  úpravě  práv  a  povinností  s  manžely  Danou  Havrdovou,  nar.
░░░░ ░ a Jaroslavem Havrdou, nar. ░░░░ ░ , oba bytem ░░░░ ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ v předloženém znění,
uzavření  Smlouvy o  úpravě práv a  povinností  s  manžely  Olgou Gargošovou,  nar.
░░░░ ░ a Jaromírem Gargošem, nar. ░░░░ ░ , oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ , v předloženém znění,
uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s paní Evou Doleželovou, nar. ░░░░ ░░
, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v předloženém znění,
uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s panem Miroslavem Jančíkem, nar.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , v předloženém znění.
uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s paní Jiřinou Mašinskou, nar. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v předloženém znění,
uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s paní Marií Čoupkovou, nar. ░░░░ ░ ,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v předloženém znění,
uzavření  Smlouvy  o  úpravě  práv  a  povinností  s  panem Lukášem Červinkou,  nar.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v předloženém znění,
uzavření  Smlouvy o úpravě práv a povinností  s MUDr.  Ševčíkovou Svatavou, nar.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v předloženém znění,
uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s panem Petrem Šafářem, nar. ░░░░



░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ v předloženém znění,
uzavření Smlouvy o úpravě práv a povinností s paní Janou Jančíkovou, nar. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v předloženém znění,

V. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej bytu č. 1484/1 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí je
stavba č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/84 a podílu na společných
částech domu o velikosti 502/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Ireně Volfové, nar.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za kupní cenu 52.568,47 Kč,
prodej bytu č. 1484/3 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí je
stavba č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/84 a podílu na společných
částech domu o velikosti 583/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Lukáši Blechovi, nar.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu 61.050,48 Kč,
prodej bytu č. 1485/1 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/83, jehož součástí je
stavba č.p. 1485, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/83 a podílu na společných
částech domu o velikosti 505/2633 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Marii Hrabovské, nar.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 52.308,68 Kč,
prodej bytu č. 1485/3 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/83, jehož součástí je
stavba č.p. 1485, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/83 a podílu na společných
částech  domu  o  velikosti  586/2633  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna,  panu  Ladislavu
Hovězákovi,  nar.  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  ,  za  kupní  cenu
60.698,63 Kč,
prodej bytu č. 1488/1 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/80, jehož součástí je
stavba č.p. 1488, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/80 a podílu na společných
částech domu o velikosti 398/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, manželům Daně Havrdové,
nar.  ░░░░  ░░  a Jaroslavu Havrdovi,  nar.  ░░░░  ░░  oba bytem ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ , za kupní cenu 44.475,42 Kč,
prodej bytu č. 1488/2 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/80, jehož součástí je
stavba č.p. 1488, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/80 a podílu na společných
částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, manželům Olze Gargošové,
nar. ░░░░ ░ a Jaromíru Gargošovi, nar. ░░░░ ░░ oba bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ , za kupní cenu 53.415,02 Kč,
prodej bytu č. 1488/3 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/80, jehož součástí je
stavba č.p. 1488, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/80 a podílu na společných
částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Evě Doleželové, nar.
░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 53.415,02 Kč,
prodej bytu č. 1488/4 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/80, jehož součástí je
stavba č.p. 1488, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/80 a podílu na společných
částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, Ing. Jaromíru Gecovi, nar.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu 53.415,02 Kč,
prodej bytu č. 1488/5 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/80, jehož součástí je
stavba č.p. 1488, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/80 a podílu na společných
částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Davidu Gabrielovi,
nar. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 53.415,02 Kč,
prodej bytu č. 1489/1 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/79, jehož součástí je
stavba č.p. 1489, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/79 a podílu na společných
částech domu o velikosti 398/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Jiřině Mašinské, nar.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu 43.769,02 Kč,
prodej bytu č. 1489/2 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/79, jehož součástí je
stavba č.p. 1489, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/79 a podílu na společných
částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Marii Čoupkové, nar.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu 52.566,62 Kč,
prodej bytu č. 1489/3 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/79, jehož součástí je
stavba č.p. 1489, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/79 a podílu na společných



částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Lukáši Červinkovi,
nar. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 52.566,62 Kč,
prodej bytu č. 1489/4 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/79, jehož součástí je
stavba č.p. 1489, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/79 a podílu na společných
částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Jiřímu Procházkovi,
nar. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ za kupní cenu 52.566,62 Kč,
prodej bytu č. 1489/5 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/79, jehož součástí je
stavba č.p. 1489, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/79 a podílu na společných
částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, MUDr. Svatavě Ševčíkové,
nar. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 52.566,62 Kč,
prodej bytu č. 1490/1 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/78, jehož součástí je
stavba č.p. 1490, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/78 a podílu na společných
částech domu o velikosti 398/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Petru Šafářovi, nar.
░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu 44.122,22 Kč,
prodej bytu č. 1490/2 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/78, jehož součástí je
stavba č.p. 1490, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/78 a podílu na společných
částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Janě Jančíkové, nar.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu 52.990,82 Kč,
prodej bytu č. 1490/3 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/78, jehož součástí je
stavba č.p. 1490, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/78 a podílu na společných
částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Miroslavu Jančíkovi,
nar. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 52.990,82 Kč,
prodej bytu č. 1490/4 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/78, jehož součástí je
stavba č.p. 1490, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/78 a podílu na společných
částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Zuzaně Radilové, nar.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu 52.990,82 Kč,
prodej bytu č. 1490/5 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/78, jehož součástí je
stavba č.p. 1490, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/78 a podílu na společných
částech domu o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Elišce Ressové, nar.
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu 52.990,82 Kč.

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

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

Proti: Mgr. Vladimír Soukop.

Zdrželi se: Ing. Ivan Charvát.

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

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

11. 471/29/ZM/2022 Regulační plán " Koláčkovo náměstí" Změna č. 3
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města rozhoduje
o zúžení rozsahu Změny č.  3 regulačního plánu o pozemek parc. č. 622/1 v k.  ú.
Slavkov u Brna. 

II. Zastupitelstvo města schvaluje
splnit zákonnou povinnost a uvést do souladu návrh Změny č. 3 regulačního plánu s
platným územním plánem, a to dle obsahu důvodové zprávy. 

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



V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Bc. Michal Boudný, Ing. arch. Oksana Matyášová.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

12. 472/29/ZM/2022 Územní studie lokalita 7 - ZÁPAD
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zpracovanou  územní  studii  na  lokalitu  "7  -  Západ"  na  parcelách  č.  3056/34  a
3056/36 v k. ú. Slavkov u Brna.

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

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

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

13. 473/29/ZM/2022 Žádost o změnu územního plánu Slavkova u Brna - "chata za golfem"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města rozhoduje
o nepořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 1079, 1080, 1081 v k. ú.
Slavkov u Brna v předloženém znění.

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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. arch. Oksana Matyášová, Bc. Michal Boudný.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

14. 474/29/ZM/2022 Návrh na pořízení změny územního plánu Slavkova u Brna - "U Mlýna"
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města rozhoduje
o nepořízení změny územního plánu v předloženém znění. 

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

V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Bc. Michal Boudný, ░░░░ ░░░░ , Ing. Hynek Charvat, Ing.
arch. Oksana Matyášová.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.



Proti: Bc. Michal Boudný.

Zdrželi se: Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta Macharová, Bc. Libor Eliáš, Mgr. Petr Jeřábek.

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

Hlasování
Pro: 10 Proti: 1 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

15. 475/29/ZM/2022 Podnět k pořízení Změny č. 4 územního plánu Slavkov u Brna - 5, 6a, 6b
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města rozhoduje
o pořízení  Změny č. 4 územního plánu Slavkova u Brna s prvky regulačního plánu dle
§ 44 a násl. stavebního zákona.

II. Zastupitelstvo města schvaluje,
že určeným zastupitelem pro Změnu č. 4 územního plánu Slavkova u Brna bude Ing.
arch. Dušan Jakoubek.

III. Zastupitelstvo města ukládá radě města
projednávat  v  zastupitelstvu  města  dílčí  části  Rámcového  obsahu  Změny  č.  4
územního plánu Slavkov u Brna - 5, 6a, 6b dle důvodové zprávy. Jedná se o zadání
zpracování  návrhů  "Koncepce  rozvoje  města  Slavkova  u  Brna"  a  urbanistických
studií.

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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Oksana Matyášová, Bc.
Michal Boudný, Ing. arch. Dušan Jakoubek.

Bc. Michal Boudný navrhl, aby určeným zastupitelem pro Změnu č. 4 územního plánu Slavkova u Brna
byl pan Ing. arch. Dušan Jakoubek.

Ing. Ivan Charvát požádal o úpravu usnesení a přidání bodu III ve znění: Zastupitelstvo města ukládá
radě města projednávat v zastupitelstvu města dílčí části Rámcového obsahu Změny č. 4 územního
plánu  Slavkov  u  Brna  -  5,  6a,  6b  dle  důvodové  zprávy.  Jedná  se  o  zadání  zpracování  návrhů
"Koncepce rozvoje města Slavkova u Brna" a urbanistických studií.

Zastupitelé s návrhy souhlasili a následně bylo přistoupeno k hlasování o upravném návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

16. 476/29/ZM/2022 Návrh na pořízení Změny č. 5 územního plánu Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města rozhoduje
v územním plánu Slavkova u Brna o navýšení počtu podlaží ze dvou na tři nadzemní
podlaží a zvýšení zastavitelnosti na 100% na pozemcích parc. č. 966 a 69 v k. ú.
Slavkov u Brna, s maximální výškou do stávající výšky hřebene budovy č.p. 126.

II. Zastupitelstvo města rozhoduje
o revizi stávajících pojmů a doplnění pojmu nového " podíl zeleně" v textové části



územního plánu Slavkova u Brna.

III. Zastupitelstvo města rozhoduje
o pořízení Změny č. 5 územního plánu Slavkova u Brna zkráceným postupem dle §
55a a násl. stavebního zákona.

IV. Zastupitelstvo města stanovuje,  že určeným zastupitelem
pro Změnu č. 5 územního plánu Slavkova u Brna bude Ing. arch. Dušan Jakoubek.

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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Petr Kostík, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Michal
Boudný.

Bc. Michal Boudný navrhl stanovit určeným zastupitelem pana Ing. arch. Dušana Jakoubka.

Mgr. Vladimír Soukop navrhl doplnit  bod usnesení I o text s maximální výškou do stávající  výšky
hřebene budovy č.p. 126.

Zastupitelé s návrhy souhlasili a následně bylo přistoupeno k hlasování o upravném návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

17. 477/29/ZM/2022 Směna nemovitostí - Myslivecký spolek
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností s Mysliveckým spolkem Slavkov u
Brna,  se  sídlem  Nerudova  269,  684  01  Slavkov  u  Brna,  IČO:  49408194,  v
předloženém znění.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem Slavkov u Brna, se sídlem Nerudova 269,
684 01 Slavkov u Brna, IČO: 49408194, v předloženém znění.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
Smlouvu o výpůjčce s Mysliveckým spolkem slavkov u Brna, se sídlem Nerudova 269,
684 01 Slavkov u Brna, IČO: 49408194, v předloženém znění.

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

V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Michal Boudný, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Přemysl
Jeřábek, Mgr. Petra Pospíchalová Nedvědová, Mgr. Petr Kostík.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Proti: Ing. arch. Dušan Jakoubek.

Zdrželi se: Ing. Ivan Charvát, paní Veronika Hrušecká, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Přemysl Jeřábek,
paní Dagmar Živníčková, Mgr. Petr Jeřábek.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Petra Pospíchalová Nedvědová

Hlasování
Pro: 8 Proti: 1 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0



Typ dokumentu: Usnesení Usnesení bylo: Přijato

18. 478/29/ZM/2022 Směna pozemků v rámci "Regenerace Sídliště Nádražní"- Strach
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu části pozemků parc. č. 5021, orná půda, parc. č. 5019 - orná půda a parc. č.
5026 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca

900 m2  ve  vlastnictví  města  Slavkov u  Brna za  pozemek parc.  č.  5017 -  ostatní
plocha, ostatní komunikace a pozemek parc. č. 5018 - orná půda, vše v k.ú. Slavkov

u Brna o výměře 899 m2  ve vlastnictví pana doc. Ing. Jiřího Stracha, CSc., ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , v podobě dle důvodové zprávy a příloh. Náklady
spojené  s  převodem  nemovitostí  (správní  poplatek,  geometrický  plán,  znalecké
posudky)  hradí  město.  Daňové  povinnosti  budou  splněny  dle  platného  právního
předpisu. 

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

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

Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

19. 479/29/ZM/2022 Výkup pozemků a kiosku v rámci "Regenerace sídliště Nádražní" - Zdražil
+ Pokorný
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
výkup  pozemku  parc.  č.  2830/2  -  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  společný  dvůr  o

výměře 50 m2 , v k.ú. Slavkov u Brna od pana Zdeňka Zdražila, bytem ░░░░  ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za kupní cenu ve výši 5 000 Kč/m2 (celková cena 250 000 Kč).
Náklady  spojené  s  odkupem  nemovitosti  hradí  město.  Daňové  povinnosti  budou
splněny dle platného zákona.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
výkup  pozemku  parc.  č.  2830/3  -  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  společný  dvůr  o

výměře 120 m2 , v k.ú. Slavkov u Brna od pana Zdeňka Zdražila, bytem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za kupní cenu ve výši 5 000 Kč/m2 (celková cena 600 000 Kč).
Náklady  spojené  s  odkupem  nemovitosti  hradí  město.  Daňové  povinnosti  budou
splněny dle platného zákona.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
výkup  stavby  č.p.  216  (kiosku)  umístěném  na  pozemku  parc.  č.  2830/2  v  k.ú.
Slavkov u Brna od pana Ing. Vladimíra Pokorného, bytem ░░░░  ░░░░ ░░░░ ░  za
kupní cenu ve výši 350 000 Kč. 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.



Zdrželi se: Mgr. Vladimír Soukop, paní Dagmar Živníčková.

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

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

20. 480/29/ZM/2022 Žádost o prodej pozemku z majetku města - pan Lamač
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
záměr prodeje pozemků parc. č. 3647/3 - orná půda a parc. č. 3645/6 - zahrada, vše

v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 202 m2 dle předložené žádosti.

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.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

21. 481/29/ZM/2022 Darovací smlouva se spol. Lidl Česká republika, v.o.s. - pozemky
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření  darovací  smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a společností  Lidl Česká
republika,  v.o.s.,  se  sídlem  Nárožní  1359/11,  158  00  Praha  5,  týkající  se

bezúplatného převodu pozemků parc. č. 2719/37 - ostatní plocha o výměře 136 m2 a

parc. č. 2719/36 - ostatní plocha o výměře 139 m2,  vše v k.ú. Slavkov u Brna do
majetku města Slavkov u Brna dle předloženého návrhu darovací smlouvy. Daňové
povinnosti  budou  splněny  dle  platných  právních  předpisů.  Návrh  na  vklad  hradí
dárce.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

22. 482/29/ZM/2022 ČÚZK - prodloužení definiční čáry ulic Sadová, Slunečná a Kaunicova
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu definiční čáry ulice "Sadová" v k.ú. Slavkov u Brna, obec Slavkov u Brna dle
předložené situace č. 1.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu definiční čáry ulice "Slunečná" v k.ú. Slavkov u Brna, obec Slavkov u Brna dle
předložené situace č. 2.

III. Zastupitelstvo města schvaluje



změnu definiční čáry ulice "Kaunicova" v k.ú. Slavkov u Brna, obec Slavkov u Brna
dle předložené situace č. 3.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

23. 483/29/ZM/2022 Realizace projektu MAP III rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 realizaci projektu MAP III popsaného v důvodové zprávě.

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

Odchod: Bc. Michal Boudný - 19:16 hodin.

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Mgr. Bohuslav Fiala
Typ dokumentu: Usnesení

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

24. 484/29/ZM/2022 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 uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

Příchod: Bc. Michal Boudný - 19:18 hodin (po hlasování)

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

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

25. Interpelace členů ZM

Nebyly vzneseny interpelace.

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

26. Odpovědi na interpelace

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

27. Diskuse



Ing. Ivan Charvát - chci seznámit zastupitele s tím, co se chystá na ul. Větrná. Jedná se výstavbu 7
rodinných domů. Ptají se mě občané jak jsme to mohli jako město dovolit. Dochází zde k zápachu ze
splaškové kanalizace. Bohužel tam neúspěšně dochází k přečerpávání. V určitých momentech je ten
zápach  velice  nepříjemný.  Jediným  výsledkem  je,  že  tam  pravidelně  zajíždí  vozidlo  společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. a dělá úpravy, ale toto není systémové řešení. Nikdo z občanů
nebyl přizván k jednání. Je rozumné na tak malém prostoru postavit 7 rodinných domů, a zdevastovat
ten komfort co tam je? Cílem je jednat s městem, a ten projekt upravit.

Bc. Michal Boudný - dám návrh na svolání jednání v této věci se zástupci společnosti Vodovody a
kanalizace Vyškov, a.s. , příslušnými odbory, a dotčenými obyvateli.

paní  Dagmar Živníčková -  na  kruhovém objezdu pod náměstím není  vidět  při  odbočení  zákazová
značka. Dále dotaz kam zmizele značka "30" na ulici Polní u haly chovatelů?

Mgr. Petr Jeřábek - dotaz k hřbitovní zdi, jestli by se nemohla opravit celá?

Bc. Michal Boudný - budeme k tomu mít poradu s architektem.

paní Dagmar Živníčková - kanál na parkovišti na ul. B. Němcové je ucpaný.

paní Veronika Hrušecká - bude výstavba naproti Pepcu?

Bc. Michal Boudný - pozemky tam vlastní město, nedokážu si to představit.

Ing. Ivan Charvát - děje se něco se zábranami na ul. Jiráskova?

Bc. Michal Boudný - budeme mít jednání s majitelem pozemku.

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

28. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným za účast, a ukončil 29. zasedání zastupitelstva města v 19:43
hodin.

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

Bc. Michal Boudný
starosta

Ing. Marie Jedličková
místostarostka

Zapisovatelé:



Veronika Hrušecká
členka ZM

Mgr. Renáta
Macharová
členka ZM

Munir Massow
sekretariát tajemníka MěÚ

Ověřovatelé:


