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Z Á P I S 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného 

dne 19.02.2019 v 16:00 hodin v sokolovně v Boskovicích 

 
 

Přítomni: Ing. Jaroslav Dohnálek, Ing. Lukáš Holík, Ing. Radek Mazáč, Ing. Petr 

Axman, Ph.D., Dominik Božek, Vladimír Farský, Mgr. Dagmar Hamalová, 

MUDr. Milan Janáč, MUDr. Miroslav Klíma, Petr Malach, DiS., Bc. Hana 

Nedomová, RNDr. Vladimír Ochmanský, RNDr. Jaroslav Oldřich, Josef Opatřil, 

RNDr. Karel Ošlejšek, Ing. Jiří Pevný, Mgr. Tomáš Pléha, Pavel Schwarzer, Radek 

Stříž, Radek Šamšula, Ing. Karel Tlamka, Ing. Jaromíra Vítková, Ing. Mgr. Pavel 

Vlach, Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková 

Krátkodobě nepřítomni: MUDr. Jan Machač, MUDr. Martina Přichystalová 

Omluveni: Nemocnice Boskovice, s.r.o. – jednatel prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. 

Dodatečně omluveni: Ing. Jan Nádvorník 

 

Program: 

1. Zahájení   

2. Kontrola úkolů Ms-Ho OKT 

3. Dotazy a připomínky občanů   

4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru člen ZM OKT 

5. Boskovické běhy 2019 starosta OKT 

6. Boskovický majáles 2019 starosta OKT 

7. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Sport 

a  tělovýchovné aktivity“ na rok 2019 

Ms-Ma OKT 

8. Návrh Smlouvy o poskytnutí investiční dotace - Služby 

Boskovice,  s.r.o. 

Ms-Ma OKT 

9. Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku pro KZMB, p.o. Ms-Ho OKT 

10. Záměr bezúplatného převodu, návrh darovací smlouvy - JmK starosta OSM 

11. Záměr směny pozemků - pan H. starosta OSM 

12. Návrhy kupních smluv - manželé Š., manželé K., pan  V. starosta OSM 

13. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan G. starosta OSM 

14. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan L. starosta OSM 

15. Návrh kupní smlouvy - pan H. starosta OSM 

16. Návrh směnné smlouvy - manželé P. starosta  OSM 

17. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu - ČR-ÚZSVM starosta OSM 

18. Revolvingový úvěr v souvislosti s financováním CPV starosta FIN 

19. Úvěrový rámec města Boskovice starosta FIN 

20. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024 starosta FIN 



 

2 

 

21. Informace - Rozpočtové opatření č. 5A/2018 starosta FIN 

22. Rozpočtové opatření č. 1/2019 starosta FIN 

23. Informace - Zpráva o činnosti FV (na stůl)  FV 

24. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro 

Tibet“ 

starosta OKT 

25. Podněty a připomínky členů ZM   

26. Ukončení zasedání   

 

ad 1) Zahájení 

 
V úvodu pan starosta přivítal přítomné členy i hosty na 3. zasedání Zastupitelstva města 

Boskovice, které bylo svoláno v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení) v platném znění. 

Uvedl, že ze zasedání Zastupitelstva města Boskovice je dle jednacího řádu pro účely vyhotovení 

zápisu ze zasedání zastupitelstva města pořizován zvukový záznam a pro účely informování 

veřejnosti o činnosti města a Zastupitelstva města je pořizován audiovizuální záznam, který bude 

umístěn na webových stránkách města (www.boskovice.cz) v podobě zohledňující ochranu 

osobních údajů v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 – nařízení 

GDPR o ochraně osobních údajů. V souladu s článkem 21 nařízení GDPR mají dále dotčené 

fyzické osoby právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, 

v souvislosti s umístěním audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva města na 

webových stránkách města. 

Oznámil, že zapisovatelkou je Ladislava Uhlířová, pracovnice Městského úřadu Boskovice. 

Zahájil jednání za přítomnosti dvaceti čtyř členů Zastupitelstva města Boskovice, byla přítomna 

nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města a tím bylo Zastupitelstvo města schopno 

právoplatně se usnášet. 

 

Zápis z 2. zasedání ZM ověřili Ing. Lukáš Holík a Petr Malach, DiS., k zápisu nevznesli 

připomínky. 

 

Schválení programu dnešního jednání ZM: 

Pan starosta podal návrh na doplnění předloženého návrhu programu o bod č. 24 – Žádost o 

projednání připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“, s tím, že původní bod č. 24 

Podněty a připomínky členů ZM bude mít číslo 25 a původní bod č. 25 Ukončení zasedání 

bude mít číslo 26. 

Pan starosta uvedl, že materiál – Žádost o projednání připojení se k mezinárodní akci 

„Vlajka pro Tibet“ byla předložena zastupitelům na stůl z toho důvodu, že žádost o vyvěšení 

byla doručena dne 11.02.2019 a z toho důvodu nemohla být projednána na poslední RM dne 

05.02.2019, která mimo jiné schvalovala program dnešního ZM. 

Hlasování: 24 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni  

Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni:    Radek Stříž 

  Vladimír Farský 

Hlasování: 22 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni 

http://www.boskovice.cz/
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Do návrhové komise byli navrženi a schváleni:  Ing. Jiří Pevný 

  Ing. Mgr. Pavel Vlach 

Hlasování: 22 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni 

Příchod – MUDr. Martina Přichystalová – 16:12 hodin – 25 přítomných členů 

ad 2) Kontrola úkolů 

Z předcházejících zasedání ZM zbývá k datu 07.02.2019 splnit úkoly, které jsou přílohou tohoto 

materiálu. 

 

pan místostarosta – upozornil, že návrhy na změny termínů jsou uvedeny na stránkách 2, 5 a 10 

přílohy tohoto materiálu pod značkou NT. Současně upozornil na úkoly ze zastupitelstva města 

konaného dne 11.09.2018, konkrétně úkol č. 14.4. (na str. 3) a úkol 20.3. (na str. 5) – tyto úkoly 

byly splněny k datu 18.02.2019. Vzhledem k tomu, že materiál „Kontrola úkolů“ byl 

zastupitelům zaslán s aktualizací k datu 07.02.2019, zprávu o splnění úkolů sděluje dodatečně.  

Dále sdělil, že u úkolu 23.3. (na str. 6) z důvodu běžícího stavebního řízení nelze měnit čísla 

pozemků. Jakmile bude stavební povolení vydáno, může dojít ke směně pozemků. Navrhl proto 

náhradní termín splnění 11.06.2019.  

K upozornění pana Opatřila z minulého zastupitelstva, která se týkala vyřazení úkolu č. 10.7. ze 

dne 15.04.2013 (na str. 1) z důvodu, že je znovu zařazen pod číslem 28.3. (na str. 9) ze dne 

18.12.2018, sdělil, že ač se jedná o stejné žadatele, v úkolu č. 10.7. se jedná o předložení návrhu 

kupních smluv, v úkolu č. 28.3. se jedná o uzavření dodatků č. 2 ke Smlouvám o uzavření budoucí 

kupní smlouvy. Z tohoto důvodu byl úkol č. 10.7. ze dne 15.04.2013 v Kontrole úkolů ponechán 

 

K předloženému materiálů byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Kontrola úkolů – ZM č. 3 – 2019-02-19 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

2.1. ZM bere na vědomí informaci o plnění úkolů z předcházejících zasedání ZM 

2.2. ZM schvaluje náhradní termíny u bodů, jak je v materiálu uvedeno - pod značkou NT 

 

Hlasování: 24 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni 

Příchod – MUDr. Jan Machač – 16:15 hodin – 26 přítomných členů 

ad 3)  Dotazy a připomínky občanů 

  
pan Jakubec (Sdružení nestraníků) – uvedl, že v období let 2002-2006 došlo v Boskovicích 

k výrazným posunům ve financování sportovišť a sportovních zařízení. V té době zde byla 

skupina odborníků, která na základě zadání města představila programy na dané téma a tyto  byly 

projednávány ve sportovní komisi, kterých se i on sám účastnil. Na těchto komisích bylo řečeno, 

že veškeré aktivity a iniciativy, investice, rozšiřování sportovišť bude do budoucna směřováno 

do areálu Červené zahrady. Tehdejší vedení, budu jmenovat pana starostu a pana místostarostu, 

všechny tyto materiály hodili do koše a začali si dělat svůj vlastní program, který neměl absolutně 
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nic společného s tím, co bylo tenkrát předneseno. Tenkrát se vlastně ukázalo, že doporučení 

jakým způsobem by se měly pro město postavit městské lázně, nebylo akceptováno, konkrétně, 

že bazén měl být postaven v Červené zahradě v sousedství letního koupaliště, aby došlo 

k propojení. V té době se začalo navrhovat postavení např. trávy třetí generace, atletického oválu 

a spoustu dalšího. Po nastoupení Sportovců do zastupitelstva, kteří byli u všeho, co se týkalo 

rozhodování o sportovní hale, kdy tady vznikly milionové škody, začínáte vytipovávat další 

lokality jako je ulice Hybešova a vyčlenili jste na to v rozpočtu 1,5 mil. korun. Dotázal se Ing. 

Radka Mazáče, zda konzultoval s odborníky, že veškerá tato zařízení patří do sportovních center 

a proč se nesmyslně vytipovala lokalita na ulici Hybešova a zda vedení ví, že obyvatelé v této 

lokalitě se budou bránit, aby tento návrh zastavili. Zajímá ho, jak dlouho ještě bude vedení 

pokračovat v experimentech a proč nectí usnesení zastupitelstva postavit halu v Červené zahradě, 

které je stále platné. Proč vedení nerespektuje většinový názor v zastupitelstvu, aby veškeré 

investice do sportovních zařízení pro další generace byly v Červené zahradě. 

 

pan starosta – uvedl, že ta analýza, o které se bavíme již mnoho let, měla v té době jenom 

analytickou část. Tehdejší vedení nezadalo a mělo k tomu své důvody, návrhovou část. Není tedy 

úplně pravdou, že skupina odborníků jednoznačně a vždy směřovala vše do Červené zahrady, 

návrhová část té analýzy se už neudělala. Ví, že existuje v tuto chvíli usnesení zastupitelstva o 

hale v Červené zahradě. Odcitoval odpověď z diskuse pana Farského ze zápisu zastupitelstva dne 

23.06.2015: „uvažuje se o stavbě sportovní haly v několika lokalitách, každá lokalita má svou 

výhodu i nevýhodu. Mezi hlavní lokality patří pozemky za pedagogickou školou, za školou na 

ulici Hybešova, areál Červené zahrady a další.  Jednání dále probíhají a vše se bude upřesňovat. 

Až se rozjede diskuse na webových stránkách města, návrhy budou předloženy i veřejnosti a 

odborným skupinám“. Není tedy úplně pravda, že se všichni na všem shodli i v minulosti, protože 

jinak by nemohl pan Farský v roce 2015 a to byl členem tehdejšího koaličního uskupení, říkat to, 

co jsem právě odcitoval.  

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – na dotaz pana Jakubce uvedl, že o lokalitě Červená 

zahrada se mluví skutečně od roku 2002, nicméně je rok 2019 a my jsme na samém začátku. 

V minulém volebním období Sportovci zastávali názor, že tato lokalita má být určitě využita pro 

tento záměr. Nicméně je to lokalita, která vyžaduje velké investiční náklady a dle mého názoru 

bude trvat dalších 10 možná 15 let, než se v této lokalitě dobereme nějakého konečného stavu. 

Co se týče lokalit na výstavbu sportovní haly, je jednoznačné, že sportovní hala v Boskovicích 

chybí a dle našeho názoru patří k základní vybavenosti města stejně jako lázně, knihovna a další 

zařízení. Řekli jsme, že bychom rádi tento proces uspíšili a že vidíme alternativu výstavby haly 

v dalších lokalitách a proto v minulém volebním období vedení města navrhlo například lokalitu 

na Sušilové ulici. My za Sportovce jsme řekli, že si v této lokalitě dovedeme výstavbu haly 

představit, nicméně tento názor nebyl vyslyšen. Z tohoto důvodu na začátku současného 

volebního období přicházíme s další variantou. V tuto chvíli mohu potvrdit, že se zpracovávají 2 

varianty a řádově kolem března bychom měli mít dostatek podkladů pro to, abychom se rozhodli. 

Vy jste zmínil lokalitu na ulici Hybešova a je pravdou, že vyjednáváme s Jihomoravským krajem 

o možném způsobu získání tohoto pozemku, ale jsme na samém začátku a minimálně ještě měsíc 

bude jednání probíhat a v tuto chvíli je zbytečné spekulovat o tom, jestli tam hala bude nebo 

nebude stát. My potřebujeme dospět k základnímu bodu a především od Jihomoravského kraje, 

který by nám měl dát základní signál v tom prvním kroku, jestli je vůbec ochoten s námi jednat. 

Pokud tento signál dostaneme, tak začne řada procesních věcí, včetně komunikace s veřejností a 

s odbornou veřejností.   

 

pan Jakubec (Sdružení nestraníků) – uvedl, že to co právě zaznělo, absolutně neodpovídá tomu, 

na co se dotazoval, ale možná to špatně naformuloval. Sdělil, že uběhlo 30 let a město doposud 

nemá takové zařízení a jediné co zbylo, je díra za 6 mil. korun. Když to srovnáte s okolím, tak 

většina lidí, kteří této problematice rozumí a vytváří centra pro budoucí generace, tvrdí, že není 

pravda, že bychom čekali 10 let na vybudování haly právě v Červené zahradě. Město utratilo 
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velké peníze za koupi Dvořáčkova mlýna, dle odborníků by zde mohla v krátké době hala stát. 

Dále uvedl, že po několika letech navázal dialog s panem starostou, kde spolu o těchto věcech 

hovoří. Doufá, že se podaří, aby se veřejná média za veřejné peníze začala lidí ptát, co vlastně 

chtějí a pokud budou argumentovat odborníci na jakékoliv téma ať už je to doprava, kultura, 

sport, nemocnice, sociální služby, tito lidé mají svůj názor a z toho byste měli vycházet a 

nevycházet z toho, že máte mandát na 4 roky a budete tady o všem rozhodovat.  

 

pan starosta – poděkoval za podnět. 

 

Kateřina Jordánková (občanka OV Hrádkov) – sdělila, že je pro občany Hrádkova důležitá 

budova osadního výboru, která plní funkci kulturního zařízení, kde se občané setkávají a děti 

využívají hřiště za touto budovou. Dávali jsme již žádost o přestavbu této budovy, nebylo nám 

však bohužel vyhověno. Chtěli bychom diskutovat o nějaké možnosti a to buď nějaké větší 

rekonstrukci, nebo přestavbě této budovy. Jediné co se zatím na Hrádkově provedlo, byla úprava 

komunikací. Vzhledem k tomu, že v nové zástavbě dochází k nárůstu rodinných domů, kam se 

stěhují zejména rodiny s dětmi, tak bychom opravdu stáli o úpravu hřiště a buď rekonstrukci, 

nebo přestavbu této budovy, která by sloužila jako komunitní centrum pro obyvatele Hrádkova.  

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – uvedl, že se řešení snaží najít. Není to tak, že by nebylo 

žádosti vyhověno. V první fázi bychom měli mít povolení ke zbourání osadního domu, což se 

nyní povedlo. Ve druhé fázi čekáme, jestli by nebylo možné uplatnit dotaci na komunitní centra, 

což by byl váš dům osadního výboru. Pokud mám správné informace, tak by to mělo být ke konci 

roku, s tím, že bych tento záměr předložil radě města, kde bychom společně rozhodli, zda tuto 

investiční akci zařadíme do rozpočtového opatření nebo ne. Dále uvedl, že důležitá je investiční 

dotace, která by činila 6,5 – 7 mil. korun. Doplnil, že povolení k případné stavbě, musí být 

doložena do doby, než podají žádost o dotaci, což je momentálně také v jednání. V případě 

žádosti obyvatel může písemně doložit přehled jednotlivých termínů, kdy by mělo dojít 

k vyhotovení nebo vyřízení povolení ke stavbě. V tomto roce musíme počkat na toto vyřízení. 

 

Kateřina Jordánková (občanka OV Hrádkov) – poděkovala panu místostarostovi za informace 

a požádala o zaslání zmiňovaných termínů, aby měli občané přehled. 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – doplnil, že důležité bude také jednání se sousedem, který 

žije v blízkosti tohoto domu a s výstavbou nesouhlasí. 

 

RNDr. Vladimír Ochmanský – doplnil, že tuto záležitost na RM projednávali a určitě ji 

nezavrhli, jediné co rozporovali je, že je sice zpracován krásný projekt na výstavbu osadního 

domu, ale stojí na pozemku majitele, který s výstavbou nesouhlasí. Takže bude záležet na tom, 

jestli tento pozemek prodá nebo ne. Na RM jsme konstatovali, zda by nebylo možné projekt 

přepracovat tak, aby tento dům stál pouze na městských pozemcích, což by danou věc 

zjednodušilo a zrychlilo.  

ad 4) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

V příloze k tomuto materiálu je předložen zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Boskovice (dále jen "KV") . První zasedání KV proběhlo dne 28.1.2019.  

 

Na uvedeném zasedání byli členové KV seznámeni s metodikou Ministerstva vnitra ČR 

k činnosti výborů zastupitelstev a dále s jednacím řádem výborů zastupitelstva. Členové 

kontrolního výboru byli dále seznámeni s kontrolními pravomocemi výboru (kontrola plnění 

usnesení RM a ZM;  kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbor a obecním úřadem 

na úseku samostatné působnosti a plnění dalších kontrolních úkolů, jimž KV pověří 
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zastupitelstvo města), dále se skutečností, že v ostatních případech, než je stanoveno zákonem, 

může jejich kontrolní činnost probíhat na podkladě pověření zastupitelstva města. Členové 

kontrolního výboru byli seznámeni s povinností mlčenlivosti ve vztahu k obdrženým materiálům 

a ve vztahu k ochraně osobních údajů fyzických osob.  

 

Příští zasedání KV je plánováno na 2.4.2019. 

 

K předloženému materiálů byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Zápis ze zasedání KV 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

4.1. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru ze dne 28.1.2019 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 5) Boskovické běhy 2019 

Dne 1. 5. 2019 proběhne v Boskovicích již tradiční, sportovně kulturní akce pro širokou veřejnost 

– Boskovické běhy. Akci z hlediska popularity lze řadit k nejvýznamnějším akcím konaným v 

Boskovicích, s velmi pozitivní odezvou veřejnosti i médií.  

 

Zástupce pořadatele - Sportuj s námi, z.s., Sokolská 38, Boskovice, pan Petr Bartošek, požádal o 

poskytnutí dotace na akci ve výši 300.000,- Kč. Svoji žádost odůvodnil tím, že se jedná o velice 

finančně náročnou sportovně kulturní akci, na kterou mají návštěvníci vstup volný.  

S ohledem na skutečnost, že v rozpočtu města na rok 2019 byla pro tuto akci schválena v oddíle 

34 Tělovýchovná a zájmová činnost částka 170.000,- Kč, je v příloze k tomuto materiálu 

předložen návrh dotační smlouvy na poskytnutí částky 170.000,- Kč. 

 

Ing. Mgr. Pavel Vlach – jako předseda finančního výboru uvedl, že k následujícím 17 

materiálům se sešli v rámci finančního výboru, kde z 11 členů bylo přítomných 9, tzn., že výbor 

byl usnášení schopný a u všech 17 materiálů 9 hlasy jednoznačně odsouhlasili, že s předloženými 

materiály souhlasí.  

 

K předloženému materiálů byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Žádost o dotaci 

Příloha č. 2: Smlouva o poskytnutí dotace 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

5.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 

170.000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem 

Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, 

IČ: 228 21 350. 

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM 

5.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 

170.000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem 

Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, 

IČ: 228 21 350 ve schváleném znění 

T: 10.03.2019 
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O: OKT 

5.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 

170.000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem 

Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, 

IČ: 228 21 350 v registru smluv 

T: do 30 dní od uzavření smlouvy 

O: OKT 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 6) Boskovický majáles 2019 

Obecně prospěšná společnost GYBO Gymnázia v Boskovicích, Palackého nám. 222/1, 

Boskovice, požádala Město Boskovice o dotaci ve výši 150.000,- Kč na pořádání a propagaci 

studentské akce Boskovický majáles 2019, která se uskuteční 10. 5. 2019 v areálu zámeckého 

skleníku a letního kina.  

V rozpočtu města na rok 2019, který schválilo ZM v prosinci 2018, byla v oddílu 33 - Kultura 

pro tento účel zařazena částka 100.000,- Kč. 

Boskovický majáles 2019 je akce, kterou pořádají studenti všech středních škol v Boskovicích 

pod záštitou Obecně prospěšné společnosti GYBO při Gymnáziu Boskovice. Studenti chtějí 

obnovit tradici majálesů, chtějí navázat na jejich historii a chtějí dát všem studentům, ale i všem 

lidem ve středoškolském centru regionu akci, na které oslaví příchod jara a krásy studentského 

života.  

Akce bude začínat majálesovým průvodem s koňmi, alegorickými vozy a samozřejmě studenty 

v maskách. Průvod dojde do areálu zámeckého skleníku a letního kina, kde budou na dvou 

pódiích vystupovat studentské kapely, studentské spolky a s největší pravděpodobností budou v 

zámeckém skleníku probíhat přednášky či výstava. Pro studenty a spolky z regionu má tato akce 

velký význam, jelikož se mohou prezentovat a pro mnohé z nich se bude jednat o první 

vystoupení na “velké akci.” Celá akce bude končit vystoupením hlavního interpreta, jehož 

účinkování na akci má za cíl udržet studenty a návštěvníky akce až do konce celého dne a přilákat 

širokou veřejnost. Předpokládaná návštěvnost je 2.000 osob. 

 

K předloženému materiálů byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Žádost 

Příloha č. 2: Smlouva o poskytnutí dotace 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

6.2.  ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na konání 

studentské akce Boskovický majáles 2019 mezi Městem Boskovice a Obecně 

prospěšnou společností GYBO Gymnázia v Boskovicích, Palackého nám. 222/1, 

Boskovice, IČ: 255 54 859 

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM 

6.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na konání 

studentské akce Boskovický majáles 2019 mezi Městem Boskovice a Obecně 

prospěšnou společností GYBO Gymnázia v Boskovicích, Palackého nám. 222/1, 

Boskovice, IČ: 255 54 859 ve schváleném znění 
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T: 10.03.2019 

O: OKT 

6.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na konání 

studentské akce Boskovický majáles 2019  mezi Městem Boskovice a Obecně 

prospěšnou společností GYBO Gymnázia v Boskovicích, Palackého nám. 222/1, 

Boskovice, IČ: 255 54 859 v registru smluv 

T: do 30 dní od uzavření smlouvy 

O: OKT 

Hlasování: 23 pro, 3 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 7) Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné 

aktivity“ na rok 2019 

Rada města Boskovice na svém jednání dne 5.2.2019 projednala rozdělení dotací sportovním 

klubům na základě vyhlášeného dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2019, 

schváleného ZM Boskovice dne 18.12.2018. 

 

Schválené objemy peněžních prostředků v rozpočtu města pro rok 2019: 

I. pilíř – na nájemné sportovním organizacím, které provozují svoji činnost na sportovištích v 

majetku Města Boskovice:  2 978 000,00 Kč 

II. pilíř – na nájemné a energie sportovním organizacím, které provozují svoji činnost na 

sportovištích, které nejsou v majetku města 637 000,00 Kč 

III. pilíř – na činnost (provozní náklady) sportovním soutěžním mládežnickým organizacím 

700 000,00 Kč 

 

Celkem bylo podáno 16 žádostí sportovních klubů o dotace, všechny v řádném termínu do 

25.1.2019. 

Sportovní kluby žádající o dotace poskytly pro zpracování údaje o počtu členů ve věku 4-19 let, 

počtu členů nad 20 let, počtu mládežnických mužstev, úrovni soutěží, kopie dokladů na startovné 

a rozhodčí.  

Referent odboru OKT provedl kontrolu formální a administrativní úplnosti žádostí a zpracoval 

návrh rozdělení dotací dle schválené metodiky.  

 

Dne 29.01.2019 se sešla hodnotitelská komise, schválená ZM pro dotační program Sport, která 

projednala jednotlivé žádosti sportovních klubů.  

V I. pilíři došlo ke zvýšení požadavků ze strany klubů na nájemné oproti schválenému rozpočtu 

2019 ve výši 2 978.000,- Kč na částku 3 205.958,- Kč.  

Ve II. pilíři došlo ke snížení požadavků ze strany klubů na nájemné na ostatních sportovištích a 

energie oproti schválenému rozpočtu 2019 ve výši 637.000,- Kč, tj. o 93.000,- Kč na 544.000,- 

Kč. 

Ve III. pilíři je celková navržená částka na rozdělení stejná jako v roce 2018, tj. 700.000,00 Kč. 

Pro účely lepšího pokrytí požadavků v I. pilíři se navrhuje povýšit jej o zůstatek nedočerpaný v 

II. pilíři, tj. o částku 93.000,- Kč. V I. pilíři po tomto navýšení bude k rozdělení částka 3 071.000,- 

Kč, s tím, že bude muset dojít ke krácení požadavků klubů v I. pilíři koeficientem 0,9579. 

Členové hodnotitelské komise doporučili schválit navýšení v I. pilíři o částku 93.000,- Kč, ve II. 

pilíři snížení o částku 93.000,- Kč, částku ve III. pilíři ponechat na úrovni roku 2018. 

 

RM doporučila zařadit do návrhu RO č.1/2019 v oddílu 34 Tělovýchovná a zájmová činnost, 

položka Transfery sportovním oddílům navýšení ve výši 93.000,- Kč na 3 071.000,- Kč a v 

položce Transfer na nájemné sportovišť snížení ve výši 93.000,- Kč na 544.000,- Kč. 
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V souladu s těmito navrhovanými úpravami bylo provedeno hodnocení jednotlivých žádostí, kdy 

je zastupitelstvu města navrženo: 

V souvislosti s navrhovaným navýšením I.pilíře o 93.000,- Kč  a snížením II. pilíře o 93.000,- 

Kč a v souvislosti s návrhem hodnotitelské komise rozdělit finanční prostředky následujícím 

způsobem s tím, že požadované částky v I. pilíři se budou krátit koeficientem 0,9579.  

 

Dotace pro sportovní kluby v roce 2019  

Název  I. dotace na 

nájemné 

II. dotace na 

nájemné a 

energie 

III. dotace 

na činnost 

SKMB Boskovice 312.622,00 26.000,00  

TJ Minerva Boskovice 37.013,00 37.050,00 12.029,00 

LTC Velen Boskovice  115.140,00 51.456,00 

Orel jednota Boskovice  181.675,00 101.241,00 

TJ Rytmus Boskovice 178.649,00 26.135,00  

TJ SOUZ Boskovice  93.500,00 18.377,00 

JS Boskovice  40.800,00  

Drahanský Sport Team  12.000,00 39.093,00 

TJ Sokol Boskovice 25.863,00   

Elite Sport Boskovice 42.148,00  70.167,00 

Moravec Team   20.716,00 

SVČ Boskovice  357.804,00  87.876,00 

HC Boskovice 894.950,00  133.651,00 

FC Boskovice 1.198.961,00 1.500,00 153.365,00 

KK Velen  10.200,00  

Billiard Hockey Club 22.990,00  12.029,00 

Celkem 3.071.000,00 544.000,00 700.000,00 
 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

7.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

7.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v I. pilíři mezi městem Boskovice 

a sportovním klubem SKMB Boskovice ve výši 312.622,00 Kč, TJ Minerva Boskovice 

ve výši 37.013,00 Kč, TJ Rytmus ve výši 178.649,00 Kč, TJ Sokol Boskovice ve výši 

25.863,00 Kč, Elite Sport Boskovice ve výši 42.148,00 Kč, SVČ Boskovice ve výši 

357.804,00 Kč, HC Boskovice ve výši 894.950,00 Kč, FC Boskovice ve výši 

1.198.961,00 Kč, Billiard Hockey Club ve výši 22.990,00 Kč. 

Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM 

7.3. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v II. pilíři mezi městem Boskovice 

a sportovním klubem SKMB ve výši 26.000,00 Kč, TJ Minerva Boskovice ve výši 

37.050,00 Kč, LTC Velen ve výši 115.140,00 Kč, Orel jednota Boskovice ve výši 

181.675,00 Kč, TJ Rytmus Boskovice ve výši 26.135,00 Kč, TJ SOUZ Boskovice 

ve výši 93.500,00 Kč, JS Boskovice ve výši 40.800,00 Kč, Drahanský Sport Team 

ve výši 12.000,00 Kč, FC Boskovice ve výši 1.500,00 Kč, KK Velen ve výši 

10.200,00 Kč 

Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM 
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7.4.  ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v III. pilíři mezi městem Boskovice 

a sportovním klubem TJ Minerva Boskovice ve výši 12.029,00 Kč, LTC Velen ve výši 

51.456,00 Kč, Orel Jednota Boskovice ve výši 101.241,00 Kč, TJ SOUZ Boskovice 

ve výši 18.377,00 Kč, Drahanský Sport Team ve výši 39.093,00 Kč, Elite Sport 

Boskovice ve výši 70.167,00 Kč, Moravec Team ve výši 20.716,00 Kč, SVČ Boskovice 

ve výši 87.876,00 Kč, HC Boskovice ve výši 133.651,00 Kč, FC Boskovice ve výši 

153.365,00 Kč, Billiard Hockey Club ve výši 12.029,00 Kč 

Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM 

7.5.  ZM ukládá uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotací sportovním klubům SKMB Boskovice, 

TJ Minerva Boskovice, LTC Velen Boskovice, Orel jednota Boskovice, TJ Rytmus 

Boskovice, TJ SOUZ Boskovice, JS Boskovice, Drahanský Sport Team, TJ Sokol 

Boskovice, Elite Sport Boskovice, Moravec Team, SVČ Boskovice, HC Boskovice, 

FC Boskovice, KK Velen, Billiard Hockey Club ve schváleném znění 

T: 15.03.2019 

O: OKT 

7.6.  ZM ukládá zveřejnit smlouvy o poskytnutí dotací sportovním klubům v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv 

T: do 30 dní od uzavření smlouvy 

O: OKT 

Hlasování: 25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 

ad 8) Návrh Smlouvy o poskytnutí investiční dotace - Služby 

Boskovice, s.r.o. 

Rada města Boskovice dne 20.12.2018 projednala materiál - Realizace projektu " Zásobování 

teplem a elektrickou energií", který je obsažen v příloze č. 1  k tomuto materiálu.  Materiál byl 

připraven v návaznosti na nutnost přijmutí opatření souvisejících se zpřísněním nových emisních 

limitů od 01.01.2020, které je třeba splnit při provozování kotelen Službami Boskovice, s.r.o.  

 

V materiálu byly zvažovány 2 možnosti realizace příslušných opatření souvisejících se zajištěním 

dodržení zpřísněných emisních limitů, a to varianta prosté obnovy stávajících tepelných zdrojů 

a varianta optimalizované obnovy vhodné soustavy tepelných zdrojů s využitím kombinované 

výroby el. energie a tepla. Bližší informace jsou obsaženy v přiloženém materiálu, 

který projednávala RM. 

 

V návaznosti na projednání shora uvedeného materiálu, se jako vhodnější varianta jeví možnost 

optimalizované obnovy vhodné soustavy tepelných zdrojů, na jejíž realizaci by bylo možno žádat 

o dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci operačního programu "Úspory energie 

v soustavě zásobování teplem - operační program podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost". Dotace činí 40% Kč. Příslušná výzva je v současné době otevřena 

s možností podání žádosti o dotaci do 31.03.2019. 

 

Pro účely zpracování žádosti o shora uvedenou dotaci Službám Boskovice, je v rozpočtu města 

Boskovice na rok 2019 v oddíl 34 - Tělovýchovná a zájmová činnost, kapitálové výdaje, zařazena 

částka 800 tis. Kč na investiční dotaci Službám Boskovice, s.r.o., která bude použita na 

zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci Službami Boskovice v rámci operačního 

programu "Úspory energie v soustavě zásobování teplem - operační program podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost", a to konkrétně na  
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1. Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení včetně 

podrobného rozpočtu  

2. Zpracování energetického posudku pro žádost  

3. Zpracování žádosti pro operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

 

V příloze č. 2 k tomuto materiálu je obsažen návrh příslušné smlouvy o poskytnutí investiční 

dotace Službám Boskovice, kterou jim bude poskytnuta dotace na zpracování podkladů pro 

podání shora uvedené žádosti o dotaci. 

 

Dotace na podkladě přiložené dotační smlouvy je poskytována v režimu de minimis, tj. jedná se 

o povolenou veřejnou podporu s ohledem na aktuální legislativu Evropské unie v oblasti 

hospodářské soutěže. Podpora de minimis je zapisována do registru podpor de minimis vedeného 

Ministerstvem zemědělství a její výše od všech příjemců z veřejných zdrojů nesmí překročit 

částku 200 tis. EUR za 3 po sobě jdoucí účetní období. 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Materiál z RM 

Příloha č. 2: Návrh dotační smlouvy 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení:  

__________________________________________________________________________ 

 

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

8.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí investiční dotace na zajištění zpracování 

podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu "Úspory energie 

v SZT OPPIK" mezi Městem Boskovice a Službami Boskovice, s.r.o., se sídlem 

U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice 

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM 

8.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční dotace na zajištění zpracování 

podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu "Úspory energie 

v SZT OPPIK" mezi Městem Boskovice a Službami Boskovice, s.r.o., se sídlem 

U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice 

T: 28.02.2019 

O: OKT 

8.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí investiční dotace na zajištění zpracování 

podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu "Úspory energie 

v SZT OPPIK" mezi Městem Boskovice a Službami Boskovice, s.r.o. v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

T: 10.03.2019  

O: OKT 

8.5. ZM ukládá vložit Smlouvu o poskytnutí investiční dotace na zajištění zpracování 

podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu "Úspory energie 

v SZT OPPIK" mezi Městem Boskovice a Službami Boskovice, s.r.o. do registru 

podpor de minimis 

T: do 5 dní od uzavření 

O: FIN 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 9) Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku pro KZMB, p.o. 
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Na základě usnesení RM ze dne 22.1.2019 předkládá v příloze tohoto materiálu odbor OKT 

zastupitelstvu ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku pro příspěvkovou 

organizaci KZMB ve výši 200 tis. Kč.  

 

Jedná se o příspěvek na zakoupení mobilního osvětlení do Sokolovny. Při opravě budovy 

Sokolovny nedošlo z ekonomických důvodů k modernizaci světelného parku ani technického 

vybavení pro zajištění těch programů a vystoupení, které nutně potřebují kvalitní světelný park 

a technické dovybavení zvláště pro náročnější divadelní představení či rozsáhlejší koncertní a 

sborová vystoupení. V současnosti je tato část programů zabezpečována formou krátkodobých 

pronájmů zmíněných prvků od soukromých firem. V případě realizace dojde k ponížení nákladů 

na technické zabezpečení řady akcí, což ve finále přinese větší komfort pro diváky při nižší ceně 

vstupenky. 

 

Výše uvedená částka je již zařazena v kapitálových výdajích rozpočtu města Boskovice - oddíl 

33 Kultura, návrh smlouvy je přílohou tohoto materiálu. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku KZMB 

 

Po projednání ZM přijalo následující usnesení: 

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

9.2. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku pro Kulturní zařízení 

města Boskovice, příspěvková organizace na nákup mobilního osvětlení do Sokolovny 

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM 

9.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku pro Kulturní zařízení 

města Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Kulturními 

zařízeními města Boskovice, p.o. na nákup mobilního osvětlení do Sokolovny 

T: 19.03.2019 

O: OKT (ŠKOL) 

9.4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku 

pro Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace mezi městem 

Boskovice a Kulturními zařízeními města Boskovice, p.o. 

T: do 30 dnů od uzavření 

O: OKT 

Hlasování: 25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni 

pan starosta – představil nového vedoucího odboru správy majetku pana Ing. Pavla Musila, který 

nastoupil na místo po Mgr. Gabriele Šmerdové, která v současné době vykonává funkci starostky 

v obci Skalice nad Svitavou. 

ad 10) Záměr bezúplatného převodu, návrh darovací smlouvy - JmK 

Dopisem ze dne 09.11.2018 požádal Jihomoravský kraj (dále jen JmK) o vyjádření města 

Boskovice k záměru výstavby výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Jihomoravského kraje, p. o. (dále jen ZZS JmK) v areálu nemocnice Boskovice na části pozemku 

p. č. 3339/11 v k.ú. Boskovice. ZZS JmK v současné době působí v nemocnici Boskovice 

v objektech, které vlastní JmK. Původně bylo uvažováno o možnosti přestavby (rekonstrukce) 
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stávajícího objektu ZZS JmK, ale vzhledem ke komplikovanosti a nepřiměřené finanční 

náročnosti celého záměru se jeví jako vhodnější vybudování zcela nové výjezdové základny. 

Záměrem je realizovat stavbu typového objektu pro 2 výjezdové skupiny ZZS JmK. Vzhledem 

k tomu, že záměrem JmK je financovat stavbu z úvěru Evropské investiční banky, musí být JmK 

vlastníkem pozemku, na kterém má být stavba realizována. 

Touto věcí se zabývala RM na své 74. schůzi konané dne 25.09.2018, která projednala záměr 

výstavby nové výjezdové základny ZZS JmK v areálu nemocnice Boskovice na části pozemku 

p. č.  3339/11 v jihozápadní části areálu nemocnice a záměr byl schválen. Souhlas s uvedeným 

záměrem a s převodem části pozemku p. č. 3339/11 v k. ú. Boskovice do vlastnictví JmK 

potvrdila RM na své 2. schůzi dne 04.12.2018 usnesením č.48.2. 

V návaznosti na jednání ve věci bezúplatného převodu zaslal nyní JmK geometrický plán 

čís. 5200- 2/2019 (dále jen GP)zpracovaný za účelem oddělení pozemků určených k převodu 

a  návrh darovací smlouvy - viz příloha. Předmětem darovací smlouvy je převod části pozemku 

p. č. 3339/2, dle GP nově označená jako p. č. 3339/29 o výměře 118 m2 a části pozemku 

p. č. 3339/11, dle GP nově označená jako p. č. 3339/30 o výměře 2273 m2, oba v k. ú. Boskovice 

do vlastnictví JmK. Darovací smlouva obsahuje závazek JmK použít pozemky výhradně 

za  účelem vybudování nové výjezdové základy ZZS JmK a vybudovat výjezdovou základnu 

nejpozději do 31.12.2025. V případě, že by v této lhůtě nebyla výjezdová základna vybudována, 

převede JmK, na výzvu města, předmětné pozemky bezúplatně zpět do majetku města. 

Rada města Boskovice na své 5. schůzi dne 22.02.2019 usnesením č. 40.2. doporučila záměr 

bezúplatného převodu částí pozemků p. č. 3339/2 a p. č. 3339/11 oba v k. ú. Boskovice 

a usnesením č. 40.3. doporučila návrh darovací smlouvy. 

Záměr převodu požadovaných pozemků jsme předložili ke schválení ve zrychleném režimu, kdy 

o  zveřejnění záměru rozhodla RM a nyní předkládáme ZM ke schválení návrh darovací 

smlouvy.  

Záměr bezúplatného převodu předmětných částí pozemků byl zveřejněn. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Návrh darovací smlouvy JMK-ZZS 

Příloha č. 2: Mapka 

 

Bc. Hana Nedomová – uvedla, že s materiálem souhlasí, protože výstavba nové ZZS je ve 

veřejném zájmu a určitě i ve prospěch pacientů. Nicméně, jak zde již bylo zmíněno panem 

místostarostou, že probíhá jednání s Jihomoravským krajem, kde si dovolila podat informace. 

Dotázala se, zda se jedná v tom duchu, že pokud se pak bude jednat o pozemky na ulici 

Hybešové, zda to bude něco za něco. U ZZS se jedná o zhruba 0,3 ha a pozemky kraje jsou 

zhruba 0,9 ha v hodnotě 12,5 mil. korun. Chtěla by se zeptat vzhledem k tomu, že se dozvěděla, 

že město bude dokrývat rozdíl v ceně majetkem, hovoří se o nemovitostech jako je budova O2, 

parcela za pedagogickou školou, hovoří se ve smlouvě o bezúplatném převodu pozemků a právu 

školy na využívání sportovní haly, zda jsou tyto informace pravdivé. 

 

pan starosta – uvedl, že předá slovo panu Ing. Musilovi, protože ten v rámci majetkového odboru 

nejčastěji komunikuje s Jihomoravským krajem, kde se v současné době materiály připravují.  

Sdělil, že paní zastupitelka má asi lepší informace než vedení. Vedení v  tuto chvíli nemáme 

žádné informace o tom, že by si kraj podmiňoval dorovnání výše pozemků nějakým dalším 

majetkem města. Tato jednání probíhají již nějakou dobu, a dokud nebude jasné o definitivním 

rozhodnutí kraje, tak ani vedení není schopno podávat definitivní informace. Variant bylo 

mnoho, ale my chápeme a rozumíme tomu tak a v tom jsme se s Jihomoravským krajem shodli, 

že nebudeme podmiňovat z naší strany majetky u nemocnice a nebudeme vycházet z toho, že 

pokud nám kraj nevyhoví z pozemky na ulici Hybešové, tak my nevyhovíme kraji z pozemky u 

nemocnice. Vyházíme z toho, že výjezdová ZZS je potřebná jak pro občany, tak pro region a 

díky půjčce z evropských peněz na tuto stavbu kraj poměrně spěchá.  
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Bc. Hana Nedomová – uvedla, že to nemyslela tak, že se něco podmiňuje, ale že se vyjednává. 

A chápe to tak, že pokud někdo bude bezúplatně převádět majetek s velkým cenovým rozdílem, 

tak je to logické. Chtěla vědět, jestli v tomto duchu vedení vyjednává, abychom v  dubnu byli 

připraveni, pokud by k něčemu takovému došlo, protože pokud bude tento bezúplatný záměr 

převodu schvalovat zastupitelstvo kraje, tak to bude v dubnu. 

 

Ing. Pavel Musil – uvedl, že jednání s krajem probíhají velmi korektně a díky tomu, že je město 

ochotno a nepodmiňuje ničím dorovnání 2,5 tis. m² pozemků v areálu nemocnice, tak poslední 

informace, které obdržel, je návrh záměru darovací smlouvy pro město Boskovice, kdy nám 

darují těchto 8,5 tis. m² na ulici Hybešové. Ty pozemky a nemovitosti, které jste jmenovala, si 

kraj vytipoval a mohlo by se to tímto dorovnat, nicméně není tam žádná podmínka. Na druhé 

straně některé pozemky, které patří ke školám a jsou ve vlastnictví kraje, tak je dokonce dobré je 

kraji darovat, protože jsou školou zastavěny. Na zasedání rady Jihomoravského kraje, která by 

měla probíhat 11.03.2019 by měl být tento záměr bezúplatného převodu schvalován.    

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

10.2. ZM schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p. č. 3339/2, dle GP se jedná o nově 

vzniklý pozemek p. č. 3339/29 o výměře 118 m² a p. č. 3339/11, dle GP se jedná o nově 

vzniklý pozemek p. č. 3339/30 o výměře 2273 m², oba v k. ú. Boskovice do vlastnictví 

Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 

10.3.  ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod částí pozemků 

p. č. 3339/2, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3339/29 o výměře 118 m² 

a p. č. 3339/11, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3339/30 o výměře 

2273 m², oba v k. ú. Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem 

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 

Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ZM 

10.4.  ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na bezúplatný převod částí pozemků p. č. 3339/2, 

dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3339/29 o výměře 118 m² a p. č. 3339/11, 

dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3339/30 o výměře 2273 m², oba v k. ú. 

Boskovice s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, 

IČO: 708 88 337, dle předloženého návrhu 

T: 23.04.2019 

O: OSM 

Hlasování: 24 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 11) Záměr směny pozemků - pan H. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 21. zasedání dne 12.06.2018, usnesením 

č. 12.2. záměr směny pozemků v lokalitě ulice Absolonova, a to pozemku p. č. 2077/1 - orná 

půda o výměře 1.141 m2 v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana H., Boskovice a pozemku 

p. č. 2078/22 - ostatní plocha o výměře 16 m2 a částí pozemků p. č. 2078/1 - orná půda o výměře 

cca 752 m2 a p. č. 2079/1 - orná půda o výměře cca 373 m2, v k. ú. Boskovice ve vlastnictví 

města Boskovice. Smyslem navrhované směny je vytvoření stavebního místa pro potřeby rodiny 

pana H.. Zastupitelstvo města současně uložilo usnesením č. 12.5 předložit k projednání návrh 

směnné smlouvy. Návrh směnné smlouvy byl předložen k projednání radě města dne 04.12.2018 

a byl stažen. 
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Odbor OSM projednal s panem H. změnu rozsahu směňovaných pozemků. Bylo dohodnuto, že 

pan H. převede do vlastnictví města pozemek p. č. 2077/1 - orná půda o výměře 1.141 m2 a část 

pozemku p. č. 2077/5 - orná půda o výměře cca 50 m2 v k. ú. Boskovice, na které je v  územní 

studii plánováno umístění komunikace, propojující ulici Absolonovu s ulicí Svatopluka Čecha. 

Město převede do vlastnictví pana H. pozemek p. č. 2078/22 - ostatní plocha o výměře 16 m2 

a části pozemků p. č. 2078/1 - orná půda o výměře cca 775 m2 a p. č. 2079/1 - orná půda 

o výměře cca 400 m2, v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města.  

Celkové výměry vzájemně směňovaných pozemků budou shodné.  

Stanovisko odboru STAV ke směně pozemků: 

Z pohledu územního plánu se směna doporučuje. Měněné pozemky obou zúčastněných jsou 

součástí lokality Z6. Plocha je určená pro bydlení a studie na lokalitu Z6, zpracovaná v prosinci 

2016, řeší jednotlivé parcely, dopravní napojení a umístění nutného veřejného prostranství. 

Studie využívala právě pro veřejné prostranství a dopravní napojení zejména obecní pozemky, 

aby byl záměr zrealizovatelný. Obecní pozemky nebyly ale ideálně rozmístěné a směna 

s dřívějším majitelem nebyla možná. Nyní by se směnou s již novým majitelem (panem H.) 

umožnilo ekonomičtější a urbanisticky čistší řešení lokality. Od studie tím vznikne nepatrná 

odchylka, která však bude jednoduše odůvodnitelná. Směnou vznikne obecní ucelený prostor, 

kde může město dle svých potřeb lépe umístit komunikaci a veřejné prostranství. 

Přílohou materiálu je situační zákres navrhovaného záměru směny pozemků a situační zákres 

uspořádání vlastnických vztahů v případě, že by se směna realizovala a její dopad do územní 

studie. 

Z důvodu změny rozsahu směňovaných pozemků předkládáme návrh na revokaci usnesení 

zastupitelstva města č. 12.2 a 12.5 ze dne 12.06.2018 a nový záměr směny pozemků. 

Rada města Boskovice na své 6. schůzi dne 05.02.2019 usnesením č. 39.2. doporučila revokaci 

usnesení zastupitelstva města č. 12.2. a 12.5. ze dne 12.06.2018 a usnesením č. 39.3. doporučila 

záměr směny pozemku p. č. 2077/1 o výměře 1141 m2 a části pozemku p. č. 2077/5 o výměře 

cca 50 m2 za pozemek p. č. 2078/22 o výměře 16 m2 a částí pozemků p. č. 2078/1 o výměře cca 

775 m2 a p. č. 2079/1 o výměře cca 400 m2 vše v k. ú. Boskovice. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Mapka 

Příloha č. 2: Územní studie 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení 

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

11.2. ZM revokuje své usnesení čís. 12.2 ze dne 12.06.2018, kterým ZM schvaluje směnu 

pozemku p. č. 2077/1 - orná půda o výměře 1141 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví 

pana H., Boskovice a pozemku p. č. 2078/22 - ostatní plocha o výměře 16 m² a částí 

pozemků p. č. 2078/1 - orná půda o výměře cca 752 m² a p. č. 2079/1- orná půda 

o výměře cca 373 m², v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a usnesení 

čís. 12.5 ze dne 12.06.2018, kterým ZM ukládá předložit návrh směnné smlouvy 

11.3. ZM schvaluje záměr směny pozemku p. č. 2077/1 - orná půda o výměře 1141 m² a části 

pozemku p. č. 2077/5- orná půda o výměře cca 50 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví 

pana H., Boskovice a pozemku p. č. 2078/22 - ostatní plocha o výměře 16 m² a částí 

pozemků p. č. 2078/1 - orná půda o výměře cca 775 m² a p. č. 2079/1 - orná půda 

o výměře cca 400 m², v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice 

11.4. ZM ukládá zveřejnit záměr směny pozemku p. č. 2077/1 - orná půda o výměře 1141 m² 

a části pozemku p. č. 2077/5 - orná půda o výměře cca 50 m² v k. ú. Boskovice 

za pozemek p. č. 2078/22 - ostatní plocha o výměře 16 m² a částí pozemků p. č. 2078/1 
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- orná půda o výměře cca 775 m² a p. č. 2079/1- orná půda o výměře cca 400 m², v k. ú. 

Boskovice 

T: 28.02.2019 

O: OSM 

11.5.  ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny 

pozemků 

T: 23.04.2019 

O: OSM 

11.6.  ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh směnné 

smlouvy na směnu pozemku p. č. 2077/1 - orná půda o výměře 1141 m² a části pozemku 

p. č. 2077/5- orná půda o výměře cca 50 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana H., 

Boskovice a pozemku p. č. 2078/22 - ostatní plocha o výměře 16 m² a částí pozemků 

p. č. 2078/1 - orná půda o výměře cca 775 m² a p. č. 2079/1 - orná půda o výměře 

cca 400 m², v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice, k projednání ZM 

T: 11.06.2019 

O: OSM 

Hlasování: 25 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 12) Návrhy kupních smluv - manželé Š., manželé K., pan V. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 18. zasedání dne 12.12.2017: 

- usnesením č. 17.2. záměr prodeje částí pozemků p. č. 4311/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

o výměře cca 53 m2 a p. č. 4310/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 10 m2, 

dle geometrického plánu čís. 5128-1 1055/2018 (dále jen GP) se jedná o nově vzniklý pozemek 

p. č. 4311/21 o výměře 57 m2 a p. č. 4310/7 o výměře 8 m2 v k. ú. Boskovice manželům K., 

Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

- usnesením č. 17.3. záměr prodeje částí pozemků p. č. 4310/7 - ostatní plocha, jiná plocha 

o výměře cca 157 m2 a p. č. 4311/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 23 m2, dle GP se 

jedná o pozemek p. č. 4311/2 o výměře 176 m2 v k. ú. Boskovice manželům Š., Boskovice 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem  

- usnesením č. 17.4. záměr prodeje částí pozemků p. č. 4310/7 - ostatní plocha, jiná plocha 

o výměře cca 190 m2, p. č. 4311/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 159 m2 a 

p. č. 4311/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 63 m2, dle GP se jedná o pozemek 

p. č. 4311/8 o výměře 418 m2 v k. ú. Boskovice panu V., Boskovice za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem. 

Současně uložilo zastupitelstvo města usnesením č. 17.7. předložit k projednání návrhy kupních 

smluv - viz příloha. 

Předmětné pozemky se nachází za domy žadatelů, jsou umístěny ve svažitém terénu a přístup 

na ně je možný pouze přes jejich nemovitosti. Pozemky jsou žadateli dlouhodobě užívány a 

samostatně jsou pro potřeby města nevyužitelné. 

Znaleckým posudkem vypracovaným panem M., soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví 

ceny a odhady nemovitostí byla stanovena obvyklá cena pozemků, s ohledem na jejich stav, 

velikost a nepřístupnost, v dolní části rozpětí dosud realizovatelných cen a v úrovni 

administrativní ceny pozemku, na němž lze dle územního plánu stavět, tj. ve výši 250,00 Kč/m2. 

Záměr prodeje předmětných pozemků byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti. 

Rada města Boskovice na své 6. schůzi dne 05.02.2019 usnesením č. 28.2., 28.3. a 28.4. návrhy 

kupních smluv doporučila. 
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K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Návrh kupních smluv 

Příloha č. 2: Mapka, GP 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení 

12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

12.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 4311/1 - ostatní 

plocha, jiná plocha a p. č. 4310/7 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově 

vzniklý pozemek p. č. 4311/21 o výměře 57 m² a p. č. 4310/7 o výměře 8 m² v k. ú. 

Boskovice manželům K., Boskovice za cenu 250,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 7 zápisu ze ZM 

12.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 4310/7 - ostatní 

plocha, jiná plocha a p. č. 4311/2 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná 

o pozemek p. č. 4311/2 o výměře 176 m² v k. ú. Boskovice manželům Š., Boskovice 

za cenu 250,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 8 zápisu ZM 

12.4. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 4310/7 - ostatní 

plocha, jiná plocha, p. č. 4311/2 - ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 4311/8 - ostatní 

plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o pozemek p. č. 4311/8 o výměře 418 m² v k. ú. 

Boskovice panu V., Boskovice za cenu 250,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu ZM 

12.5.  ZM ukládá uzavřít kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 4310/7, p. č. 4311/1, 

p. č. 4311/2 a p. č. 4311/8 v k. ú. Boskovice s manželi K., Boskovice, manželi Š., 

Boskovice a panem V., Boskovice za cenu 250,00 Kč/m², dle předložených návrhů. 

T: 23.04.2019 

O: OSM 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 13) Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan G. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 25. zasedání dne 21.06.2006 usnesením 

č. 18.2. záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Bezručova 1, 3, 5, 7 a nám. Dr. Snětiny 1, 

a to  pozemků p. č. 296/6, 296/7, 296/8, 296/9, 296/10 v k. ú. Boskovice, formou podílů 

vlastníkům jednotlivých bytových jednotek za kupní cenu 150,-Kč/m2. Uvedené parcely byly 

sloučeny a nově je v katastru nemovitostí evidovaná parcela č. 296/9 o výměře 1103 m2. 

Pan G., Boskovice získal do svého vlastnictví bytovou jednotku čís. 2070/34 v bytovém domě 

v Boskovicích. Město Boskovice, jako vlastníka pozemku pod budovou, požádal o prodej podílu 

824/32537 z výše uvedeného pozemku, což dle výpočtu činí 27,933 m2. Výše podílu je odvozena 

od výměry bytu a společných částí domu a ze zákona tento podíl náleží vlastníkovi bytové 

jednotky. 

Záměr prodeje byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti. Přílohou materiálu je návrh kupní 

smlouvy. 

Rada města Boskovice na své 6. schůzi dne 05.02.2019 usnesením č. 29.2. doporučila prodej 

podílu ve výši 824/32537 z výše uvedeného pozemku a usnesením č. 29.3. doporučila návrh 

kupní smlouvy. 
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K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Návrh kupní smlouvy 

Příloha č. 2: Mapka 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

13.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

13.2. ZM schvaluje prodej podílu 824/32537 z pozemku p. č. 296/9 - zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 1103 m² v k. ú. Boskovice panu G., Boskovice za kupní cenu 

150,00 Kč/m² 

13.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 824/32537 z pozemku p. č. 296/9 

- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1103 m² v k. ú. Boskovice panu G., Boskovice 

za kupní cenu 150,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 10 zápisu ZM 

13.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 824/32537 z pozemku p. č. 296/9 - 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1103 m² v k. ú. Boskovice s panem G., Boskovice 

za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu 

T: 24.04.2019 

O: OSM 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 14) Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy – pan L. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 25. zasedání dne 21.06.2006 usnesením 

č. 20.2. záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Husova 2a, 2b, a to pozemků p. č. 293/25 

293/26, 293/27, 293/30 v k. ú. Boskovice, formou podílů vlastníkům jednotlivých bytových 

jednotek za kupní cenu 150,00 Kč/m2. Parcely č. 293/25 a 293/26 byly sloučeny a nově je 

v katastru nemovitostí evidovaná parcela č. 293/25. Celková výměra pozemků p. č. 293/25, 

293/27, 293/30 činí 549 m2. 

Současně zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 25. zasedání dne 21.06.2006 

usnesením č. 19.2. záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Bezručova 9, 11, 13, 15, a 

to pozemků p. č. 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/8, 282/9 v k. ú. Boskovice, formou podílů 

vlastníkům jednotlivých bytových jednotek za kupní cenu 150,-Kč/m2. Uvedené parcely byly 

sloučeny a nově je v katastru nemovitostí evidovaná parcela č. 282/5 o výměře 920 m2. 

Pan L., Boskovice získal do svého vlastnictví bytovou jednotku čís. 2021/2 v bytovém domě a 

garáž čís. 2015/43 v Boskovicích. Město Boskovice, jako vlastníka pozemků pod těmito 

budovami, požádal o prodej podílu 770/13085 (byt) z pozemků p. č. 293/25, 293/27, 293/30, což 

dle výpočtu činí 32,306 m2 a podílu 136/28430 (garáž) z pozemku p. č. 282/5, což dle výpočtu 

činí 4,400 m2. Výše podílu je odvozena od výměry bytu a společných částí domu a ze zákona 

tento podíl náleží vlastníkovi bytové jednotky. 

Záměr prodeje byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti. Přílohou materiálu je návrh kupní 

smlouvy. 

Rada města Boskovice na své 6. schůzi dne 05.02.2019 usnesením č. 30.2. doporučila prodej 

podílu 770/13085 z pozemků p. č. 293/25, p. č. 293/27, p. č. 293/30 a prodej podílu 136/28430 

z pozemku p. č. 282/5 v k. ú. Boskovice a  a usnesením č. 30.3. doporučila návrh kupní smlouvy. 
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K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1. Návrh kupní smlouvy 

Příloha č. 2: Mapka – pozemky 293-25,27,30 

Příloha č. 3: Mapka – pozemek 282-5 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

14.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

14.2. ZM schvaluje prodej podílu 770/13085 z pozemků p. č. 293/25, p. č. 293/27, p. č. 293/30 

o celkové výměře 549 m² v k. ú. Boskovice a prodej podílu 136/28430 z pozemku 

p. č. 282/5 o výměře 920 m² v k. ú. Boskovice panu L., Boskovice za kupní cenu 

150,00 Kč/m² 

14.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 770/13085 z pozemků p. č. 293/25, 

p. č. 293/27, p. č. 293/30 o celkové výměře 549 m² v k. ú. Boskovice a prodej podílu 

136/28430 z pozemku p. č. 282/5 o výměře 920 m² v k. ú. Boskovice panu L., Boskovice 

za kupní cenu 150,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 11 zápisu ZM 

14.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 770/13085 z pozemků p. č. 293/25, 

p. č. 293/27, p. č. 293/30 o celkové výměře 549 m² v k. ú. Boskovice a prodej podílu 

136/28430 z pozemku p. č. 282/5 o výměře 920 m² v k. ú. Boskovice s panem L., 

Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu 

T: 23.04.2019 

O: OSM 

Hlasování: 25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni 

ad 15) Návrh kupní smlouvy - pan H. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 22. zasedání dne 11.09.2018, usnesením 

č. 13.2. záměr prodeje části pozemku p. č. 1635/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 

150 m2, dle geometrického plánu čís. 5056-107/2018 (GP) se jedná o část označenou písm. "a" 

o výměře 149 m2 a části pozemku p. č. 1636/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 80 m2, 

dle GP se jedná o část označenou písm. "b" o výměře 73 m2, v k. ú. Boskovice panu H., 

Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Současně uložilo zastupitelstvo města 

usnesením č. 13.5. předložit k projednání návrh kupní smlouvy - viz příloha. 

Znaleckým posudkem vypracovaným panem  M., soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví 

ceny a odhady nemovitostí byla stanovena obvyklá cena oddělovaných částí pozemků p. č. 

1635/1 a p. č. 1636/7 ve výši 400,00 Kč/m2 , tj. 88.800,00 Kč. 

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1635/1 a p. č. 1636/7 v k. ú. Boskovice byl zveřejněn 

bez připomínek veřejnosti. 

Rada města Boskovice na své 6. schůzi dne 05.02.2019 usnesením č. 31.2. návrh kupní smlouvy 

doporučila. 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Návrh kupní smlouvy 

Příloha č. 2: Mapka 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

15.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 
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15.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1635/1, dle GP 

označenou písm. "a" o výměře 149 m² a části pozemku p. č. 1636/7, dle GP označenou 

písm. "b" o výměře 73 m², v k. ú. Boskovice panu H., Boskovice, za cenu 400,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ZM 

15.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 1635/1, dle GP 

označenou písm. "a" o výměře 149 m² a části pozemku p. č. 1636/7, dle GP označenou 

písm. "b" o výměře 73 m², v k. ú. Boskovice s panem H., Boskovice, za cenu 

400,00 Kč/m², dle předloženého návrhu 

T: 23.04.2019 

O: OSM. 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 16) Návrh směnné smlouvy - manželé P. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 21. zasedání dne 12.06.2018 usnesením 

č. 13.2. záměr směny části pozemku p. č. 1688 o výměře cca 11 m2, dle geometrického plánu 

čís. 5162-163/2018 (dále jen GP) se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1688/2 o výměře 10 m2, 

v k. ú. Boskovice ve vlastnictví manželů P., Boskovice za část pozemku p. č. 6973 o výměře cca 

41 m2, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6973/2 o výměře 41 m2, v k. ú. Boskovice 

ve vlastnictví města Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem. Současně uložilo zastupitelstvo města usnesením č. 13.5 

předložit k projednání návrh směnné smlouvy - viz příloha. 

Znaleckým posudkem vypracovaným panem M., soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví 

ceny a odhady nemovitostí byla stanovena obvyklá cena směňovaných pozemků ve výši 

450,00 Kč/m2. 

Záměr směny částí předmětných pozemků byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti. 

Rada města Boskovice na své 6. schůzi dne 05.02.2019 usnesením č. 32.2. návrh směnné 

smlouvy doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Návrh směnné smlouvy 

Příloha č. 2: Mapka 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

16.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

16.2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 1688, dle GP 

se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1688/2 o výměře 10 m² v k. ú. Boskovice 

ve vlastnictví manželů P., Boskovice a části pozemku p. č. 6973, dle GP se jedná o nově 

vzniklý pozemek p. č. 6973/2 o výměře 41 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města 

Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 

450,00 Kč/m² 

Návrh směnné smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM. 

16.3.  ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu části pozemku p. č . 1688, dle GP 

se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1688/2 o výměře 10 m² v k. ú. Boskovice a části 

pozemku p. č. 6973, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6973/2 o výměře 

41 m² v k. ú. Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků 

za cenu 450,00 Kč/m², s manželi P., Boskovice, dle předloženého návrhu 
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T: 23.04.2019 

O: OSM 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 17) Návrh smlouvy o bezúplatném převodu - ČR-ÚZSVM 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je příslušný hospodařit mimo jiné 

s pozemky p. č. 7169/1 - vodní plocha o výměře 102 m2 a p. č. 7169/3 - vodní plocha o výměře 

14 m2 v k. ú. Boskovice. 

Uvedené pozemky se nacházejí na okraji sportovního areálu Červená zahrada. Na pozemcích 

se nachází dešťová kanalizace, která slouží k odvádění dešťové vody z ulice Podhradí do říčky 

Bělá a suchá svodnice, která slouží k odvádění dešťové a povrchové vody z přilehlého 

sportovního areálu a okolních pozemků při přívalových deštích. Předmětné pozemky přímo 

sousedí s pozemky města. 

Odbor správy majetku vstoupil do jednání s ÚZSVM ve věci převodu těchto pozemků 

z vlastnictví státu do vlastnictví města Boskovice.  

ÚZSVM zaslal nyní smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - 

pozemkům p. č. 7169/1 a p. č. 7169/3 v k. ú. Boskovice s omezujícími podmínkami, k podpisu. 

Přílohou předkládáme tuto smlouvu ke schválení. 

Rada města Boskovice na své 6. schůzi dne 05.02.2019 usnesením č. 34.2. doporučila bezúplatné 

nabytí výše uvedených pozemků do vlastnictví města a usnesením č. 34.3. doporučila návrh 

smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími 

podmínkami čís. sml. UZSVM/BVY/7855/2018-BVYM 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Návrh smlouvy 

Příloha č. 2: Mapka 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

17.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

17.2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p. č. 7169/1 - vodní plocha o výměře 102 m²a 

p. č. 7169/3 - vodní plocha o výměře 14 m² oba v k. ú. Boskovice z vlastnictví ČR-

ÚZSVM, IČ: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město do vlastnictví 

města Boskovice 

17.3. ZM schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 

věcem (pozemkům p. č. 7169/1 a p. č. 7169/3 v k. ú. Boskovice) s omezujícími 

podmínkami čís. sml. UZSVM/BVY/7855/2018-BVYM z vlastnictví ČR-ÚZSVM, 

IČ: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město do vlastnictví města 

Boskovice 

Návrh smlouvy o bezúplatném převodu tvoří přílohu č. 14 zápisu ZM. 

17.4.  ZM ukládá uzavřít smlouvu o bezúplatné převodu vlastnického práva k nemovitým 

věcem (pozemkům p. č. 7169/1 a p. č. 7169/3 v k. ú. Boskovice) s omezujícími 

podmínkami čís. sml. UZSVM/BVY/7855/2018-BVYM z vlastnictví ČR-ÚZSVM, 

IČ: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, do vlastnictví města 

Boskovice, dle předloženého návrhu 

T: 23.04.2019 

O: OSM 
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Hlasování: 25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni 

Odchod – MUDr. Jan Machač – 17:12 hodin – 25 přítomných členů 

ad 18) Revolvingový úvěr v souvislosti s financováním CPV 

V roce 2018 zahájilo město Boskovice výstavbu Centra polytechnické výchovy a vzdělání 

(CPV). Výdaje na tuto akci jsou schváleny ve výši 73 078 tis. Kč a dotace od IROpu ve výši 

62 448 tis.Kč. Z vlastních zdrojů tedy město zafinancuje 10 630 tis. Kč. 

Původně byly v souvislosti s financováním CPV schváleny dvě monitorovací etapy – první 

s vyúčtováním v roce 2018, kdy mělo město obdržet cca 31 mil. Kč a druhá etapa s dokončením 

akce  - tj. květen 2019, s tím, že do konce roku 2019 by město obdrželo zbývající část finančních 

prostředků. 

V důsledku prodloužení administrace projektu (schválení žádosti a vydání rozhodnutí o 

poskytnutí dotace cca 209 pracovních dnů od podání žádosti, prodloužení schválení zadávacích 

podmínek ze strany poskytovatele dotace, aby mohlo být zadávací řízení zahájeno – od prosince 

2017 do března 2018), administrativních průtahů v důsledku čekání na podklady nutné ze zákona 

k doložení před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem (smlouva byla uzavřená až 

4.6.2018), dále v začátcích realizace se stavební firma potýkal s organizačními (nedostatek 

pracovních sil na trhu) a materiálovými problémy (s ohledem na tehdejší situaci na stavebním 

trhu týkající se dodávky stavebního materiálu), došlo k situaci, že mohly být do žádosti o platbu 

zahrnuty pouze dvě faktury, a to v celkové výši 3,8 mil. Kč. Bohužel, ale i v tomto případě, došlo 

k dalším administrativním průtahům na straně poskytovatele dotace, byť město Boskovice 

podalo žádost o platbu v plánovaném termínu tj. do konce října 2018, nebyla podaná žádost o 

platbu dosud zadministrována. Po urgencích u poskytovatele dotace nám bylo sděleno, že zpráva 

o realizaci projektu a žádost o platbu jsou sice v pořádku, ale čeká se na schválení ze strany 

kontrolora veřejných zakázek.  

 

Nyní se tedy město nachází v situaci, kdy namísto plánovaných 31 mil. Kč nemá v souvislosti 

s CPV finanční prostředky žádné. Celá situace byla konzultována s Bc. Kolářovou a firmou 

zabezpečující projektové řízení, kdy je možným řešením podání žádosti o změnu a přidat nové 

dvě etapy a s tím související dvě mimořádně žádosti o platbu, aby se zabezpečilo kontinuálnější 

proplácení finančních prostředků a ne až na konci realizace akce. Nicméně jistotu, že město 

obdrží požadované finanční prostředky v potřebném čase, stejně mít nebudeme.  

 

Z výše uvedených důvodů navrhuje odbor FIN využít možnosti zřízení revolvingového úvěru 

(RÚ) ve výši 30 mil. Kč, který bude sloužit k eventuálnímu překlenutí časového nesouladu mezi 

příjmy a výdaji města Boskovice v souvislosti s financováním CPV. Vzhledem, ke skutečnosti, 

že veškeré bankovní účty města jsou vedeny u KB, a.s., oslovil odbor FIN tuto banku. KB, a.s. 

poskytla městu dvě nabídky – kontokorentní a revolvingový úvěr (viz. příloha.) Po vyhodnocení 

podmínek doporučuje odbor FIN využít nabídku na RÚ, u kterého je navržena pohyblivá úroková 

sazba ve výši 1M PRIBOR + 0,03% p.a., přičemž rezervace finančních zdrojů je zdarma, u 

KTK je to 1 M PRIBOR + 0,08% p.a. a cena za rezervaci zdrojů je 0,07% z nečerpané části 

úvěru. Aktuální výše 1M PRIBOR je 1,89%. 

Čerpání úvěru předpokládáme od března 2019 do konce roku 2019.    

Cena služby se samozřejmě bude pohybovat v závislosti na čerpané výši RÚ a době využívání 

úvěru, maximálně však do výše 500 tis. Kč. Tento výdaj je zařazen do návrhu RO č. 1/2019 – 

odd. 61, pol. úroky. 
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Podle zákona o zdávání veřejných zakázek (134/2016 Sb., §29 písm. m) není zadavatel povinen 

zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o úvěr nebo zápůjčku, nicméně odbor FIN 

provedl průzkum trhu v oblasti poskytovaných úvěrových produktů s následujícím výsledkem:  

ČS, a.s. nabídla městu KTK s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,80% p.a., Sberbank CZ a.s. pak 

jak kontokorentní, tak revolvingový úvěr se sazbou 1M PRIBOR + 0,35% p.a. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Indikativní nabídka KB, a.s. 

Příloha č. 2: Smlouva o revolvingovém úvěru 

 

pan starosta – uvedl, že musí zmínit a není to mířeno vůči žádným osobám a není to ani o tom, 

že by neměl rád stavbu polytechnického centra jak na Facebooku popisoval pan Farský. Nicméně 

jak již uvedl pan Jakubec, že po nás zbyla díra za 6 mil. korun a nemusela to být díra, mohlo tam 

být něco jiného. Proinvestovalo se tam 6 mil. korun a rozhodlo se o stavbě centra polytechnické 

výchovy. My jsme si ještě na začátku roku mysleli a připravovali jsme radě a zastupitelstvu 

materiál, že 30 mil. korun potenciálně volných finančních prostředků, budeme mít na bankovních 

účtech a budeme z toho mít kladné úroky, ale opak je pravdou. Město již zaplatilo cca 30 mil. 

korun a od státu jako poskytovatele dotace jsme doposud neobdrželi ani korunu. Jediné co zatím 

víme od firmy, která vede projektové řízení a my jsme s tím byli seznámeni, je, že budeme s výše 

dotačního titulu kráceni, protože se našla chyba ve výběrovém řízení, že budeme v rozmezí, které 

zatím nikdo nestanovil 5 – 15% z výše dotace sankcionováni a to má všechno vliv nejenom 

v absolutní hodnotě. A dá se předpokládat, že nedostaneme tu výši dotace, se kterou jsme 

počítali, proto se rozlučme s tím, že město Boskovice mělo centrum polytechnické výchovy 

doplácet ze svého rozpočtu částkou cca 10 – 11 mil. korun. Bude to řádově o miliony více, ale to 

je jenom co se týká poskytnutí dotace a další finanční prostředky nás bude stát čerpání 

revolvingového úvěru a my opravdu nevíme, jakou výši budeme muset čerpat. Máme podle 

předpokladu v rozpočtovém opatření cca 30 mil. korun na účtech k dispozici na konci roku, ale 

je taky možné, že v letošním roce v krizové variantě nedostaneme od poskytovatele dotace vůbec 

nic, ale musíme plnit ze smlouvy závazky vůči dodavateli a nebude dlouho trvat a už budeme 

mít zaplacenou stavbu a v tuto chvíli prosíme, jestli nám od poskytovatele dotace nepřijdou 

finanční prostředky. Oslovili jsme a projednali s projektantem projektového řízení možnost 

žádosti o 2 mimořádné splátky, aby se vše urychlilo. Při tomto jednání nám však bylo sděleno, 

že nejsou žádná charita a chtějí za to peníze, což je dalších 120 tis. Kč, které jsou uvedeny 

v rozpočtu. V tuto chvíli jsme podali rozpor proti rozhodnutí o krácení dotace. Na dobu vyřešení 

tohoto rozporu je pozastavena již tak zdržená platba prvních peněz cca 6 mil. korun, kterou město 

poslalo v říjnu a je 19. února a my nemáme ani korunu a ti co dělají projektové řízení nám tvrdí, 

že je to zcela normální, a že v tom nejsme sami. To je ovšem slabá útěcha a my nejsme schopni 

říct, kdy bude ukončeno řízení o rozporu a až bude ukončeno, tak nám mohou zaplatit první 

splátku. Proto jsme se dohodli s těmi, co nám dělají projektové řízení, že podáme 2 mimořádné 

žádosti, abychom v průběhu tohoto roku dostali alespoň část finančních prostředků. Čili, my 

zatím nevíme, kolik budeme mít finančních prostředků, nevíme, kolik zaplatíme za úroky, za to, 

abychom neohrozily chod města, abychom mohli platit své závazky a platit dodavatelské firmě, 

ač s nimi budeme jednat o možnosti prodloužení splatnosti faktur. Nebojím se zopakovat to, co 

jsem včera řekl na finančním výboru, pokud někdy někdo dlužil něco městu, tak mu to teď 

vynahradil ve stavbě centra polytechnické výchovy. Proto je nutno vzít si revolvingový úvěr. 

Jednáme samozřejmě o tom, abychom finanční situaci města dostali do lepší pozice, ale jsme 

v tom opravdu dost bezbranní. Bohužel se opakuje situace, a v rozpočtu je to vidět, že jsme 

nedostali doplacení dotačního titulu za výstavbu MŠ. Toto se řeší u Nejvyššího správního soudu 

a i renomovaní právníci tvrdí, že nemáme počítat s tím, že soud rozhodne třeba letos a spíše 

nemáme počítat, že by rozhodl v náš prospěch. Takže to jsou 2 mil. korun v mínusu ze stavby 

MŠ a obáváme se toho, na kolik vyjde vyčíslení nedoplatků a vícenákladů se stavbou 

polytechnického centra. Tolik jsem ještě musel uvést, co se týká revolvingového úvěru.  
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Bc. Hana Nedomová – uvedla, že chápe vše, co pan starosta právě řekl, nicméně IROP je dotační 

titul MMR. Chtěla by vědět, zda má vedení prostřednictvím svazu měst a obcí informace od 

jiných starostů, že by tyto problémy v rámci IROPU měly i na jiných stavbách. Nejedná se jenom 

o stavbu MŠ a našeho centra, ale samozřejmě i další velká města si z tohoto programu žádala a 

uspěli, tudíž je pro ni informace o těchto problémech velmi překvapivá.  

 

pan starosta – uvedl, že neví nakolik je to překvapení pro jiná města, aly my jsme jednali s těmi, 

které minulé vedení vybralo na projektové řízení, a ti nás ubezpečují, že v tom nejsme zdaleka 

sami a bohužel IROP a MMR se takto chová. Není však vůbec podstatné, jestli obdobné 

problémy mají nebo nemají jiní, je podstatné, že kvůli ne úplně potřebné výstavbě 

polytechnického centra ten problém máme my. My musíme řešit svoji pozici, řešit svoje 

financování a svoje problémy. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

18.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

18.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi městem Boskovice 

a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 

IČO: 453 17 054 

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ze ZM. 

18.3.  ZM ukládá uzavřít Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi městem Boskovice 

a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 

IČO: 453 17 054 

T: 28.02.2019 

O: FIN 

18.4.  ZM ukládá uveřejnit Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi městem Boskovice 

a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 

IČO: 453 17 054 v registru smluv v souladu se zákonem. 340/2015 Sb., o registru 

smluv 

T: 10.03.2019 

O: FIN 

Hlasování: 25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni 

ad 19) Úvěrový rámec města Boskovice 

Město Boskovice má v plánu realizaci dvou velkých investičních akcí, kterými jsou sportovní 

hala a a městská knihovna. U obou investičních akcí bude město samozřejmě sledovat možnosti 

využití dotačních titulů, nicméně ani při jejich získání by se tyto investice neobešly bez čerpání 

úvěru. Odbor FIN navrhuje tuto situaci řešit investičním rámcem s fixní úrokovou sazbou ve výši 

120 mil. Kč. Smlouva by byla uzavřena ještě za relativně výhodných podmínek, neboť 

očekáváme, že úrokové sazby bankovních ústavů nadále porostou. Finanční prostředky by pak 

byly čerpány za konkrétních podmínek v potřebné výši.  

Podle zákona o zdávání veřejných zakázek (134/2016 Sb., §29 písm. m) není sice zadavatel 

povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o úvěr nebo zápůjčku, nicméně odbor 

FIN provedl průzkum trhu v oblasti poskytovaných úvěrových produktů s následujícím 

výsledkem:  

Komerční banka, a.s. – 1,79% p.a., Česká spořitelna, a.s. – 1,96% p.a., resp. 2,10% p.a.(bez 

vedení platebního styku), Sberbank CZ, a.s. – 2,39% . Z výše uvedených důvodů navrhuje odbor 



 

25 

 

FIN využít nejvýhodnější nabídky  KB, a.s., s pevnou úrokovou sazbou 1,79% p.a., kde jsou 

dále nulové poplatky za zpracování, za rezervaci zdrojů, za správu úvěru a za změnu 

smlouvy. KB, a.s. nepožaduje rovněž žádné zajištění úvěru. Město Boskovice by mělo 

povinnost uhradit bance náklady vzniklé pouze s předčasným splacením, resp. nedočerpáním 

úvěru.  

Čerpání úvěru předpokládáme od podpisu smlouvy, resp. od roku 2020 do konce roku 2021, 

splácení pak do 10 let od podpisu smlouvy. Cena služby by se následně odvíjela od výše 

čerpaných finančních prostředků, každopádně však tyto náklady nebudou předmětem rozpočtu 

roku 2019.  

Co se týká úvěrových možností města Boskovice, s ohledem na Zákon o rozpočtové 

odpovědnosti, můžeme aktuálně čerpat úvěr až do výše 171 mil. Kč. Pokud by byl poměr dluhu 

vyšší než 60% příjmů, musel by se každoročně snižovat o 5% (průměr příjmů za poslední čtyři 

roky je u města Boskovice 285 529 tis. Kč, z toho 60% je 171 317 tis. Kč). 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Indikativní nabídka ÚR – KB, a.s. 

Příloha č. 2: Indikativní nabídka ÚR – ČS, a.s. 

Příloha č. 3: Indikativní nabídka ÚR – Sberbank CZ, a.s. 

Příloha č. 4: Smlouva o úvěru 

 

pan starosta – doplnil, že si myslí, že je pořád ještě vhodná doba k tomu, zajistit si úvěrový 

rámec pro potencionální investice a třeba dofinancování, pokud by se podařilo získat investice, 

o kterých se hovořilo. Zajistit si možnost financování za velice slušných podmínek, protože i 

renomovaní ekonomové nepředpokládají, že by na finančním trhu peníze zlevňovaly, ba naopak, 

ty prognózy jsou zcela opačné, proto je materiál předkládán v tuto chvíli. Samozřejmě když se 

nebude čerpat, nejsou zde žádné úroky, je tam pouze jediná výjimka, ale to mají dnes všechny 

banky, pokud by se nečerpalo, bude se jednat o nákladech rezervování těchto finančních 

prostředků. Pokud se zastupitelé shodnou, že chceme v Boskovicích budovat nějaké investiční 

celky, tak bez úvěrových prostředků se neobejdeme a jen z vlastních zdrojů, byť za pomoci 

dotačních titulů, to není reálné zvládnout. 

 

Bc. Hana Nedomová – dotázala se, protože v materiálu je uvedeno, že úvěr bude použit na 

sportovní halu a knihovnu a ve smlouvě s bankou je napsáno pouze na investice, zda to znamená, 

že tak jak je uvedeno, finanční prostředky budou čerpány na tyto dvě akce. 

 

pan starosta – uvedl, že s bankou není úmluva a ani by nepodepsal smlouvu, ve které by bylo 

uvedeno, že se finance musí použít pouze na tyto dvě akce. Je to na investice města obecně a je 

otázkou do čeho se jako zastupitelé rozhodneme investovat.  

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

19.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

19.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o úvěru mezi městem Boskovice a Komerční 

bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054 

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 16 zápisu ze ZM. 

19.3.  ZM ukládá uzavřít Smlouvu o úvěru mezi městem Boskovice a Komerční bankou, a. s., 

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054 

T: 28.02.2019 

O: FIN 
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19.4.  ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o úvěru mezi městem Boskovice a Komerční 

bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054 

v registru smluv v souladu se zákonem. 340/2015 Sb., o registru smluv 

T: do 30 dnů od podpisu smlouvy 

O: FIN 

Hlasování: 24 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni 

ad 20) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024 

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je územně samosprávný 

celek (ÚSC) povinen sestavovat střednědobý výhled rozpočtu, který je pomocným nástrojem 

ÚSC. Střednědobý výhled rozpočtu slouží pro střednědobé finanční plánování. Sestavuje se na 

základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na období 2 – 5 let 

následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. S jeho pomocí ÚSC zvažuje své 

potřeby a možnosti jejich finančního zabezpečení. Podrobnost členění střednědobého výhledu 

rozpočtu zákon neupravuje, ale měl by obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a 

výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a 

potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. 

Střednědobý výhled rozpočtu se každoročně aktualizuje v návaznosti na schválený rozpočet. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024 

 

Bc. Hana Nedomová – dotázala se, proč z celého střednědobého výhledu vypadla investiční akce 

zkapacitnění zatrubněného bělského potoka a zda se s touto akcí ani do budoucna nepočítá a zda 

by bylo možné sdělit aktuální informace k ČOV, protože ta byla ze střednědobého výhledu také 

vyřazena a zda se ani s ní do budoucna nepočítá. 

 

pan starosta – uvedl, že v tuto chvíli se skutečně se zatrubněním bělského potoka nepočítá. 

Intenzivně o tom jednal s náměstkem VAS a.s. panem Mikuláškem a vysvětloval mu i situaci 

s ČOV. Ta určitě z tohoto výhledu nevypadla a považujeme ji za jednu z priorit. Momentálně 

probíhá další projektová část, aby se mohlo požádat o územní rozhodnutí. Ve výhledu to není 

uvedeno z jediného důvodu a to proto, že není doposud rozhodnuto, jaká bude finanční výše a 

nevíme, kolik se podaří získat z dotačního titulu. Tam jsme bohužel propásli díky přístupu vedení 

města v minulém volebním období ohledně ČOV dobu, kdy se v těchto titulech dalo žádat. Model 

je takový, že město již druhým rokem nečerpá žádnou plusovost, šetříme tyto peníze, které jsou 

nashromážděné na Svazku a přes VAS a.s. a až budeme vědět výši, na kolik projektant stavbu 

odhaduje a budeme vědět, jestli jsme schopni dosáhnout slušné dotace, tak potom bychom toto 

samozřejmě dofinancovali nebo zařadili do rozpočtu prostředky, které by chyběly. V tuto chvíli 

mají problémy s ČOV Skalice a Jabloňany. Bylo by vhodné intenzifikovat ČOV s pomocí 

dotačních titulů. Lepšího hodnocení a tím pádem vyšší dotace by bylo možné dosáhnout 

projektem s přesně obrácenou formou než se před 20-ti lety uvažovalo. Skalice a Jabloňany by 

se připojili k Mladkovu a přečerpávalo by se to do Boskovic a v Boskovicích čistilo. Proto 

z těchto důvodů není ve střednědobém výhledu uvedena ČOV, protože nevíme jak a kdy ji 

financovat, ale rozhodně nevypadla z potřebnosti. 

 

Bc. Hana Nedomová – poděkovala za komentář a uvedla, že minulé vedení nežádalo o dotaci, 

protože nebyl schválený územní plán. Změnu územního plánu č. 1 jsme schválili, a 

v projektování se pokračovalo, takže vy jste to teď všechno zopakoval. Důležité je, že tento 

střednědobý výhled supluje zájmy současné koalice, to chápe. Na závěr uvedla, že je rozdíl ve 
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sloupečku pro rok 2022 a rok 2023, v součtu je uvedeno jiné číslo na webových stránkách a jiné 

číslo je uvedeno v materiálu, který zastupitelé obdrželi. 

 

Ing. Dana Baláčová -  upřesnila, že střednědobý výhled byl zveřejněn podle zákona 15 dnů před 

projednáváním v zastupitelstvu. Mezi tím ho projednávala RM, která k němu přijala pozměňující 

návrhy, a v této souvislosti s doporučením RM byl materiál do zastupitelstva upraven. Zveřejněn 

byl pochopitelně tak, jak byl původně navržen.   

 

Petr Malach, DiS. – dotázal se, zda se v rámci střednědobého výhledu počítá o dalším možném 

odkoupení pozemků pana Paroulka v Červené zahradě ať už by tam hala stála nebo. Myslí se, že 

se jedná o strategické místo a město by o tom mělo jednat. 

 

pan starosta – uvedl, že Ing. Musil z majetkového odboru byl již pověřen, aby jednání zahájil. 

Dále sdělil, že osobně se s panem Paroulkem ještě nesetkal, ale předpokládá, až se začnou 

vyjasňovat stanoviska nebo se sbližovat naše představy, tak se určitě setkáme a o těchto jednáních 

budete informováni. Souhlasí s tím, že se jedná o odkup strategických pozemků a kalkulujeme 

v částkách, které jsou ve střednědobém výhledu uvedeny. 

 

Mgr. Dagmar Hamalová – sdělila, že co se týká střednědobého výhledu, tak všechny podstatné 

akce a projekty, které byly rozpracovány v minulém období, zde zůstaly, až na již zmíněné 

zkapacitnění boskovického potoka, což nám bylo již objasněno. Využili jsme možnosti dotazů 

jak na finančním výboru tak u vedoucího odboru rozvoje a investic pana Zouhara a myslí si, že 

je důležité, že jsou zde dopravní stavby a pokračuje se v projektech, které byly již rozpracovány. 

Znamená to, že můžeme očekávat řešení některých kritických křižovatek a komunikací ve městě. 

Co se týká dalších investic, měli jsme ještě doplňující dotaz na to, proč se změnila částka na letní 

kino z plánovaných řádově 12 mil. na 17 mil. korun. Bylo nám sděleno, že se jedná o zpřesnění 

na základě aktuálních cen a jsou tam zařazeny ještě některé zpevněné plochy, které je určitě dobré 

do tohoto projektu zařadit. Sdělila, že KDU-ČSL tento materiál určitě podpoří. 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – sdělil, že v tomto výhledu se počítá také s budovou 

osadního výboru Hrádkov, s tím, že osobně věří, že se to podaří již v tomto roce. Další informace 

se týká letního kina, kde jsme postoupili v jednáních ohledně skácení stromů pod letním kinem, 

kdy nám bylo agenturou potvrzeno, že tyto čtyři stromy můžeme skácet, s tím, že však dojde ke 

krácení dotace. Bude následovat komunikace s ministerstvem životního prostředí s informací, že 

nám agentura doporučila tuto situaci vyřešit skácením všech čtyř stromů. Nepůjde tedy o 

přesazování, ale o skácení stromů. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

20.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

20.2. ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024 dle předloženého 

materiálu 

Hlasování: 25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni 

Odchod – MUDr. Miroslav Klíma – 17:30 hodin – 24 přítomných členů 

ad 21) Informace - Rozpočtové opatření č. 5A/2018 
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Usnesením ze dne 14.02.2011 vymezilo Zastupitelstvo města pravomoc Radě města provádět 

nezbytná rozpočtová opatření v souvislosti s dotačními tituly. V souladu s výše uvedeným 

schválila Rada města RO č.5A/2018 s nezbytnými úpravami. 

 

 

Rekapitulace navrhovaného rozpočtového opatření č. 5A/2018: 

 

Daňové příjmy                              0 tis. Kč Běžné výdaje        0 tis. Kč 

Nedaňové příjmy                  0 tis. Kč Kapitálové výdaje        0 tis. Kč 

Převody z HČ                                0 tis. Kč 

Kapitálové příjmy                  0 tis. Kč  

Transfery  -        8 767 tis. Kč    

 

Příjmy celkem  -        8 767 tis. Kč Výdaje celkem                0 tis. Kč 

Financování    +        8 767 tis. Kč 

 

Příjmy + Financování = Výdaje 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: RO 5A – 2018, RM 

ad 22) Rozpočtové opatření č. 1/2019 

Rekapitulace navrhovaného rozpočtového opatření č. 1/2019: 

 

Daňové příjmy              +       2 091 tis. Kč Běžné výdaje +     3 078 tis. Kč 

Nedaňové příjmy          +          638 tis. Kč Kapitálové výdaje +   27 389 tis. Kč 

Převody z HČ                               0 tis. Kč 

Kapitálové příjmy  -          500 tis. Kč  

Transfery  +    14 892 tis. Kč    

 

Příjmy celkem  +     17 121 tis. Kč Výdaje celkem   +    30 467 tis. Kč 

Financování     +     13 226 tis. Kč 

 

Příjmy + Financování = Výdaje. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: RO 1 – 2019 ZM 

Příloha č. 2: Komentář RO 1 – 2019 

 

pan starosta – uvedl, že si připravil diskuse ze zastupitelstva z let 2014 a 2015, nebude je však 

citovat. Týká se to víceprací, jak tehdy byli strašně špatní, že jsme nevěděli, co tam přesně 

všechno bude a jaké bylo zděšení, že se musí přebudovat zakládací podmínky. Uplynulo pět let 

a je tady vzorně připravený projekt na centrum polytechnické výchovy a znovu říkám, že nemám 

nic proti osobám ani proti stavbě, ale proti tomu principu ano. Stavba si najednou v tuto chvíli 

vyžádá vícepráce za zhruba milion korun, protože se tam zapomněla udělat nebo naprojektovat 

část kanalizace, že se zapomnělo na to, že půjde o přesuny velkého množství hlíny a mnoho 

dalšího. Nebudu se chovat jako kolegové zastupitelé opoziční v té době, nicméně jednu větu 

musím uvést a říkal jsem to i panu Farskému na kontrolním dnu a není to v osobní rovině. V tom 

zápisu ze zastupitelstva města z 28.04.2014 a nebudu tu diskusi číst celou, ale v jednom z těch 

bodů je uvedeno a cituji pana Farského: „podle zde udaného složení vody, která může narušovat 
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betonové i železné konstrukce, bych stromy touto vodou nezaléval“. A z této vody tam nyní bude 

vodní plocha, na které bude něco jako biotop a budou si tam hrát a učit se naše děti nebo děti 

našich dětí, ale já tím opravdu nikam nemířím, jenom chci říct, že v tomto je ten svět spravedlivý 

a nebudu se chovat jako kolegové v té době, protože to tak prostě je, když se něco staví.  Ale tato 

Vámi, tak strašně perfektně připravená akce, má také vícepráce.  

 

Ing. Jiří Pevný – dotázal se, na co budou použity navýšené prostředky příspěvku na výkon státní 

správy ve výši 4 mil. korun. 

 

pan starosta – uvedl, že to není účelově vázáno, jedná se o příjmovou část rozpočtu. Je to příjem 

města, my jsme předpokládali, že bude nižší, naštěstí je vyšší. Přenesený výkon státní správy 

město stojí finanční prostředky, což je uvedeno v nákladech ve výdajích. Není klíčově uvedeno, 

že tyto prostředky máme na něco použít. Došlo k navýšení platů, tudíž nám stát tuto část 

dorovnává. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

22.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

22.2. ZM schvaluje RO č. 1/2019 dle předloženého materiálu 

Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni 

ad 23) Informace – Zpráva o činnosti FV 

Materiál byl zastupitelům města předložen na stůl. 

ad 24) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní akci "Vlajka pro 

Tibet" 

Dne 11.02.2019 byla doručena žádost Spolku Lungta o připojení se města k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“. Žádost je obsažena v příloze k tomuto materiálu. V letošním roce 

se jedná o připomenutí 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. 

 

Spolek žádá o oficiální projednání žádosti a připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet 2019, 

a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2019 na budově úřadu nebo jiném čestném místě. 

V roce 2015, 2016 a 2018 se město k uvedené akci připojilo, v roce 2017 nepřijalo zastupitelstvo 

v této záležitosti usnesení, takže se město k akci nepřipojilo. 

 

Na internetových stránkách spolku bylo zjištěno, že mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” 

vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších 

symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel 

ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 

Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80.000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů 

zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. 

Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika 

se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká 

města. V loňském roce se k akci připojilo 737 obcí, měst, městských částí nebo krajů (jejich 

seznam lze dohledat na webových stránkách www.lungta.cz). Stovky vlajek vlají každoročně 

např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně 

Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR 
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probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu. Kampaň Vlajka pro Tibet má především 

symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním 

z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její 

vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení. Vlajka je pro účely vyvěšení k dispozici na 

úřadě. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Žádost – vlajka pro Tibet 

 

Mgr. Miluše Rozkošná – upřesnila, že v materiálu jsou uvedeny dvě varianty na usnesení. První 

varianta schvaluje připojení města Boskovice k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“. Druhá 

varianta neschvaluje připojení se k této akci. Nejdříve se bude hlasovat o první variantě, a pokud 

bude schválena, nebude se již o druhé variantě hlasovat. 

 

pan starosta – uvedl, že se jedná o každoroční materiál, nicméně v tomto složení zastupitelstva 

se bude hlasovat poprvé. Sdělil, že většinou se někdo do diskuse přihlásil, dnes tomu tak není.  

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

24.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

24.2. ZM schvaluje připojení města Boskovice k mezinárodní akci "Vlajka pro Tibet" dne 

10.03.2019 

24.3. ZM ukládá vyvěsit tibetskou vlajku na budově radnice 

T: 10.03.2019 

O: OKT 

Hlasování: 16 pro, 5 se zdrželo, 2 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni 

Příchod – MUDr. Jan Machač – 17:55 hodin – 25 přítomných členů 

ad 25) Podněty a připomínky členů ZM 

Petr Malach, Dis. – sdělil, že má tři podněty. První se týká chodníku na ulici Bílkova za bytovým 

domem Popelka, konkrétně u dětského hřiště. Když tam naprší nebo nasněží, vznikne tam 

obrovská kaluž, zda by bylo možné toto částečně zapravit. Druhým podnětem je úklid překladiště 

SUEZU, po roztání sněhu se ukázalo, jak je to zde znečištěno.  Posledním podnětem je úklid 

psích exkrementů. 

pan starosta – poděkoval za všechny tři podněty a sdělil, že budou předány na jednotlivé odbory 

k řešení. Konstatoval, že co se týče psích exkrementů, souhlasí, že po zimě se vždycky ukáže, 

v jak velkém množství jsou prostranství znečištěna. Problémem je, že se musí počkat, než půda 

trochu proschne, aby mohl čistící vysavač začít s čištěním. Je to bohužel letitý nešvar, a kdyby 

někdo věděl, jak tento nešvar řešit, tak by získal minimálně cenu od města Boskovice. Nicméně 

toto prověříme a budeme řešit. 

Petr Malach, DiS. – poprosil, zda by nemohlo být košů na psí exkrementy více. Kolem bytových 

domů nějaké jsou, ale co se týče lokalit s rodinnými domy, konkrétně na ulici Květná tak tam 

není téměř žádný. Nabízí k umístění i svůj vlastní plot, pokud to bude zapotřebí. 

pan starosta – uvedl, že i na svůj plot zavěsí sáčky, ale obává se, že je dříve někdo ukradne, než 

použije na tyto exkrementy. 
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 RNDr. Karel Ošlejšek – sdělil, že by se rád podělil o zkušenost, kterou má jako ředitel školy 

s projektem IROP, který škola André Citroëna právě dokončila. Nechce to hodnotit, jenom by 

rád vyjmenoval fakta, že situace s čerpáním těchto prostředků není jednoduchá a určitá zdržení 

tam občas nastávají. Co se týká projektu, který jsme realizovali, ten se týkal zjednodušeně centra 

výuky strojírenských a elektrotechnických oborů, vlastní práce byly dokončeny v měsíci prosinci 

minulého roku, celkové náklady na tento projekt byli nižší než u centra polytechnické výchovy, 

byly cca 50 mil. korun. K vlastnímu průběhu uvedl, že co se týká využití a potvrdí mi to i další 

kolegové a odborníci, že vzhledem k tradici a především pokračování strojírenského a 

elektrotechnického školství v Boskovicích, byl tento projekt nutný, protože vybavení, které se 

nacházelo v dílnách na Dřevařské ulici, bylo ze šedesátých, sedmdesátých let minulého století. 

Kromě vybavení těchto dílen se řešila i svářečská škola. Chtěl by však přejít k samotnému 

průběhu a s tím spojeným určitých potíží, se kterými se pravděpodobně setkává již i město 

Boskovice. Co se týká soutěží, proběhlo pět výběrových řízení, tady bylo určitě pozitivní, že se 

nám podařilo vysoutěžit cenu o 5,2 mil. korun nižší. Nejenom, že tam nenaběhly žádné vícepráce, 

ale bylo dosaženo úspory 5,2 mil. korun. Během letních prázdnin se podařilo ve spolupráci 

s Jihomoravským krajem a integrovaným regionálním operačním programem respektive CRR 

nadstandartně dosáhnout dohody, že tato částka 5,2 mil. korun byla vyčerpána, tak že byla 

čerpána celá dotace a my jsme ihned na začátku ledna podali žádost o platbu a v tuto chvíli musím 

říct, že uplynul měsíc a půl a bohužel ani my ze strany CRR nemáme žádnou přesnější informaci, 

kdy bude řešena první platba. Takže rovněž jako město Boskovice jsme nuceni čerpat úvěr a 

čerpání tohoto úvěru bohužel může trvat tři, čtyři, pět nebo i šest měsíců. Co se týká výsledku, 

tak vedeme s CRR spor o 180 tis. korun neuznatelných nákladů, což ale není v té částce 5,2 mil. 

korun částka zase tak vysoká a vzhledem k tomu, že se nám podařilo penalizovat dodavatele této 

akce za určitá zpoždění ve výši 530 tis. korun, tak si myslím, že celkově tato akce by měla vyjít 

dobře a snad i lehce do plusu. A to bych pochopitelně přál i akci centra polytechnické výchovy, 

ale plně chápu, že tady ta situace je mnohem komplikovanější a složitější. Bohužel i já mám tu 

zkušenost a snažím se získat informace, kdy proběhne první platba a v jaké výši. V závěru uvedl, 

že úroky, které bude škola po dobu měsíců platit, jsou jakousi nutnou daní, za to, že tato akce 

byla zrealizována.  

Josef Opatřil – sdělil informaci ke komunikaci, která spojuje ulici na Hrázi a Dva dvory. 

V minulém období se do této komunikace investovalo několik set tisíc korun. Když se 

v Boskovicích prováděla rekonstrukce ulice Dukelská, tak zde byl náhradní provoz, byl tam 

zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 tuny. Dnes tudy jezdí všechny automobily, protože 

je to určitě dobrá zkratka směrem na Vratíkov. Doporučil, aby byly nákladní automobily z tohoto 

provozu vyřazeny. Vozovka je zde úzká, a když tudy nákladní vozidlo projíždí, nevyhne si 

s chodcem natož s kočárkem. Tyto nákladní automobily nerespektují šíři vozovky a najíždí do 

okolního terénu a cesta se tak stává blátivou a v některých místech je již dost poškozená. Bylo 

by vhodné zvážit, zda je dobré tam nákladní dopravu ponechat. Na minulém zastupitelstvu pan 

starosta uvedl, že to zůstane tak jak to je, nicméně si myslím, že by bylo vhodné to znovu zvážit, 

aby ta vozovka zůstala v zachovalém stavu. 

Mgr. Dagmar Hamalová –  k podnětu pana Opatřila uvedla, že když končila rekonstrukce ulice 

Dukelská tak jsme i na základě podnětu občanů vyvíjeli tlak, aby omezení na této komunikaci 

bylo. Bohužel jsme však byli neúspěšní, rozhodnutí není na městě, ale je to záležitost Policie ČR, 

případně na jednání v dopravní komisi, ale ta má jenom doporučující hlas. Myslím si, že by to 

bylo určitě vhodné, protože občané využívají tuto komunikaci i pro pěší, jezdí zde i spousta 

cyklistů. Doporučovala by tento podnět předložit dopravní komisi. 

MUDr. Milan Janáč – uvedl, že chtěl hovořit o stejném problému, co se týče cesty směrem na 

Šmelcovnu. Tato je v takové sportovně rekreační oblasti a nikdy tam provoz nebyl. Osobně bych 

navrhoval, aby se to vrátilo ke stavu, že tam auta běžně jezdit nebudou a jezdit tam může jenom 

ten, kdo tam má zahradu nebo pozemek. Je to zde nebezpečné, protože si tam nevyhnou ani dvě 

osobní auta. Dále se dotázal k podobnému místu, zda se plánuje změna územního plánu města 



 

32 

 

Boskovice, protože si všiml, že na pozemek jsou navezeny cihly, slyšel, že zde má stavět pan 

Kindermann dva domy na pozemcích města, které jsou v současné době využívány jako pastviny, 

že je o to zájem na převod a odkoupení a další výstavbu směrem na Šmelcovnu. Požádal o zaslání 

informací od příslušného odboru. 

pan starosta – uvedl, že o výše uvedeném nic neví, ale slíbil, že dotčeným odborem bude 

prověřeno. 

Ing. Jaromíra Vítková – pozvala všechny přítomné na besedu k D43 a k opravám, které se 

chystají na I/43. Tuto besedu pořádá s Městysem Černá Hora a bude se konat 4. března 2019 

v 17:00 hod v prostorách školy a MŠ, říká se tomu zámeček. Přizváni jsou a účast potvrdili 

zástupci ministerstva dopravy, ředitelství silnic a dálnic, Jihomoravského kraje. Situace se 

posunuje, připravujeme jednání centrální komise ministerstva dopravy, kde by mělo být již 

řečeno, zda se sever bude projektovat k územnímu řízení. K diskusím, které zde před chvílí 

probíhaly, uvedla, že taky byla dlouhou dobu ve vedení města, vnímá situaci týkající se 

vícenákladů, ale je nutno si říci otevřeně, že to není první stavba, u které se tady toto stalo. Snad 

velké štěstí byl sportpark a single traily, ale byly v minulosti i jiné stavby, kde se tady toto 

diskutovalo. Sdělila, že pokud by bylo z její strany zapotřebí oslovit někoho, kdo by mohl pomoci 

ať už na ministerstvu nebo případně jako Jihomoravský zastupitel, tak je samozřejmě k tomuto 

připravena. Co se týká D43, tak s panem místostarostou Holíkem jsme se spojili. Některé věci 

řešíme s panem starostou a určitě bude dobře, když tyto věci budeme řešit bez ohledu na koalici 

a opozici.  

pan starosta -  uvedl, že pokud bude moci, využijeme nabídky paní senátorky. Dále sdělil, že 

doufá, že to někdo nepochopil jako výčitku, jednalo se o konstatování, že všichni, kteří něco 

staví, vědí, že se toto stává, a když se něco řeší v zemi, zejména v takové lokalitě jako je ulice 

Slovákova. Nechce tím nikoho zatěžovat, ale pokud bude mít někdo zájem, ať si přečte diskuse 

ze zastupitelstva z roku 2014 a 2015. 

Bc. Hana Nedomová – k objízdné trase kolem Šmelcovny uvedla, že když tato objízdná trasa 

končila tak se zadával úkol na odbor správy majetku, aby prověřili stav mostu, protože po 

ukončení této objížďky by bylo vhodné zjistit, jestli ten most není narušen. Přimlouvá se za to, 

aby tudy nejezdila nákladní vozidla, protože ta cesta byla původně pro ty, kteří zde mají 

nemovitosti. Dále se dotázala, zda jsou nějaké nové informace o hospodaření nemocnice a zda 

jsou pravdivé informace, které proběhly tiskem. Pokud nechce vedení odpovídat, poprosila o 

písemné zaslání.  

pan starosta – uvedl, že odpoví, tak jak odpověděl na dotaz novinářů, není to nic tajného. 

V minulém nebo předminulém týdnu proběhlo jednání mezi mnou a panem jednatelem. Pan 

jednatel učinil akt a já ho nebudu v tuto chvíli naprosto komentovat, protože je slušné nejdříve o 

tom co na jednání proběhlo a co se navrhuje, informovat ty, kteří jsou přímo odpovědni a to jsou 

členové valné hromady nemocnice. Valná hromada potažmo rada města se sejde 26.02.2019 a 

novináři, veškerá obec veřejná i zastupitelé se dozví informace 27.02.2019, tedy po jednání valné 

hromady, kde chci seznámit valnou hromadu s výsledkem mého jednání s panem jednatelem. Je 

slušné nevzkazovat si nic přes tisk a jednat prvně s těmi, kteří mají tu odpovědnost a musí 

v těchto věcech něco udělat. Ve středu 27.02.2019 podle toho co přijme valná hromada bude 

sdělen výsledek  na tiskové konferenci a pokud to budete požadovat, informaci Vám zašlu 

písemně. 

pan Sušil (občan) – dotázal se na udržitelnost projektu centra polytechnické výchovy, protože 

určitě ti, kteří nám dotaci přidělili, se budou zajímat o to, jaká zde bude náplň. Zda se připravuje 

program do tohoto centra, pokud nebude využití, tak se může stát, že město bude muset celou 

dotaci vrátit pro neudržitelnost tohoto projektu, pokud ji tedy dostaneme. Osobně si nedovede 

představit, že zde budou docházet žáci ze dvou dalších pracovišť na výuku pracovních činností 
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nebo přírodopisu. Pokud se v tomto ohledu nic nedělá, tak vyzívá, aby se co nejdříve začala řešit 

náplň tohoto centra, nebo nakonec město bude muset tuto dotaci vracet. 

RNDr. Vladimír Ochmanský – uvedl, že o udržitelnosti má zcela jasné povědomí a vůbec nemá 

obavy o využití učeben z hlediska školy. Určitě tam nebudou chodit děti ze Zelené a Sušilovy, 

to by bylo špatné hospodaření s časem, kdy máme děti vyučovat. Tím nechce tvrdit, že tam 

nebudou chodit vůbec, ale určitě tam nebudou chodit v rámci rozvrhu. Z hlediska naplnění budov 

školy, tam budou běžné učebny, které budeme využívat. Velké obavy mám ovšem z hlediska 

udržitelnosti spolupráce, tak jak bylo podepsáno s jinými školami, ale já jim nic nemůžu přikázat, 

pokud nebudou mít zájem. A těžko se s nimi budu soudit, pokud nedodrží to, co původně 

podepsaly. Program budeme muset vymýšlet, z toho mám také obavy. Bude tam určitě 

spolupráce s učilištěm André Citroëna a s dalšími středními školami v regionu i s panem 

ředitelem Vlachem. Horší to bude s okolními vesnicemi, protože návštěva Boskovic pro ně bude 

znamenat celodenní výlet a nevím, jak dlouho budou ochotni toto dělat. S využitím přírodopisné 

učebny nemám žádné obavy, dílny nebudou využity zcela, ale využívány budou a co se týká 

učebny technologií, to bude horší, ale největší obavy mám ze spolupráce s dalšími subjekty. 

Petr Malach, DiS. – doplnil, že v pondělí proběhla schůzka pana ministra Plagy a premiéra 

Babiše s tím, že pan ministr školství navrhuje, aby od příštího roku na druhém stupni ZŠ byl 

povinně zaveden obor technika, která by měla spojovat současné manuální práce. 

Bc. Hana Nedomová – uvedla, že respektuje názor pana ředitele Ochmanského a právě proto již 

v minulosti jednali přímo na jednotlivých pracovištích základních škol a ten projekt se 

představoval, aby kantoři věděli, jaké bude vybavení tohoto centra. Teď jste tady jako zastupitel 

a odpovídáte jako ředitel školy a bude na Vás, jak s tímto projektem naložíte. Máte možnost 

využít i MAPy a připravit si osnovy a nevidím problém v tom, aby základní školy, se kterými 

byla dohoda sem přijely na jeden den a tím se splní indikátor. Takže je to o tom, jak se celý ten 

provoz v centru uchopí a jak bude organizačně zajištěn. Myslím si, že to určitě zvládnete, protože 

máte velmi šikovné kantory na všech pracovištích. 

RNDr. Vladimír Ochmanský – uvedl, že si asi deset let píše seznamy předmětů, které by se měly 

na základní škole učit. Myslí si, že jde o kampaň, kdy ministr něco pronese, pak to proběhne 

například Mladou frontou dnes, vyjadřují se odborníci a vždycky se to ukáže jako nejdůležitější 

ze všech předmětů a ředitel školy, který ten předmět nezavede, je prostě zpátečník. Odcitoval 

seznam desítky předmětů, které by se měly na základní škole učit. Vždy bylo navrhováno, aby 

se jednalo o samostatný předmět, reagoval tak na informaci pana Malacha o výuce techniky. 

pan starosta -  uvedl, že žáky matematika a český jazyk příliš nebaví a některé předměty by je 

mohly začít bavit hlavně od sedmé třídy a výše. Určitě to nebude jednoduché, ve škole jsou 

zajisté šikovní, ale v tuto chvíli říct, že si s tím škola nějak poradí, není dostačující. Vše se mělo 

řešit globálně se všemi důsledky při vzniku toho projektu.  

Ing. Jaromíra Vítková – navázala na pana ředitele Ochmanského. Tím o čem mluvil, se zabývala 

výroční zpráva České školní inspekce a já jsem tuto obdržela jako zpravodaj, ve kterém právě na 

toto poukazují inspektoři. Rozsah, který je ve vzdělávacích programech je zbytečně obsáhlý a že 

se tam pořád jenom něco přidává a nikdy se neřeklo, že se tam určitá výchova přidá a jiná ubude. 

Dojde možná k tomu, že se najde prostor pro tu techniku a pro budoucí studenty a učně, aby 

mohli v budoucnu pokračovat třeba na učilišti André Citroëna, případně někde jinde. Proběhlo 

jednání s okresní hospodářskou komorou a ta také usiluje o to, aby začaly naše děti vnímat 

techniku. Jsem tedy optimista.  Již před pěti lety jsem jednala se zástupci středních škol i 

s podnikateli, kteří nabízeli exkurse a zbytkové materiály, aby je mohly děti využívat v mateřské 

škole. Vznikl zde projekt technická mateřská škola, kam se přijeli podívat i moji kolegové ze 

senátu. Je celkem do budoucna jasno, že by u nás měly být vzdělaní lidé, kteří budou schopni 

instruovat a vést pracovníky manuální, kteří sem přichází ze zahraničí a se, kterými je těžká 
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dohoda. Pokud se nám to podaří a vývoj se bude ubírat tímto směrem, tak toto centrum své 

opodstatnění mít bude. 

Vladimír Farský – sdělil, že se zde hovořilo o CPV ohledně seznamu subjektů nebo škol, které 

mají o tuto spolupráci zájem. Vytiskl si materiál ze zastupitelstva 24.01.2017 kde je uvedeno, že 

o spolupráci mají zájem ZŠ Jabloňany, ZŠ Šebetov, ZŠ a MŠ Vanovice, ZŠ a MŠ Žďárná, ZŠ a 

MŠ Skalice, škola André Citroëna a firmy Beewatec a Vyšší odborná škola ekonomická a 

zdravotnická a střední škola Boskovice. Je možno sdělit, zda z tohoto seznamu někdo ubyl nebo 

naopak přibyl, zda se objevili další zájemci. 

RNDr. Vladimír Ochmanský – uvedl, že se jednalo o součást projektové žádosti, kterou 

zpracovalo město, součástí byly smlouvy s těmito subjekty, takže nemohl nikdo přibýt ani ubýt. 

Do tohoto seznamu nemůžeme již nikoho vpasovat. Toto jsou školy, které pak budeme muset 

psát do monitorovacích zpráv o realizaci, jak se zde diskutovalo. 

ad 26) Ukončení zasedání 

Pan starosta ukončil 3. zasedání Zastupitelstva města v 18:17 hodin a poděkoval všem za dnešní 

účast. 

  

 

V souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Boskovice ve znění schváleném dne 

23.02.2016 zapsala Ladislava Uhlířová. 
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