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Z Á P I S 
 

z 6. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného 

dne 10.09.2019 v 16:00 hodin v zámeckém skleníku 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., Ing. Jan 

Nádvorník, RNDr. Vladimír Ochmanský, RNDr. Jaroslav Oldřich, RNDr. Karel 

Ošlejšek, Ing. Jiří Pevný, 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, Mgr. Tomáš Pléha, MUDr. Martina Přichystalová 

Omluveni:  Hana Nedomová, Josef Opatřil 

 

 

Program: 

1. Zahájení   

2. Kontrola úkolů MS-Ho OKT 

3. Dotazy a připomínky občanů   

4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru člen ZM OKT 

5. Návrh volby nového člena osadního výboru Hrádkov MS-Ho OKT 

6. Cena města Boskovice v oblasti kultury - návrh na doplnění ve statutu 

Ceny 

MS-Ho OKT 

7. Výpověď Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace 

Moravský kras a okolí 

MS-Ma OKT 

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice 

na rok 2019 -TJ SOU zemědělské Boskovice,  z.s. 

MS-Ma OKT 

9. Smlouva o úvěru pro pořízení nového vozidla MP– ČSOB Leasing, a.s. starosta OKT 

10. Smlouva o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu 

třinácti měst - CONCENTUS MORAVIAE 

starosta OKT 

11. Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s. starosta OKT 

12. Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s. starosta OKT 

13. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 starosta SOC 

14. Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice pro rok 2020 starosta SOC 

15. Podpora v oblasti sociálních služeb - metodika a vyhlášení dotačního 

programu pro rok 2020 

starosta SOC 

16. Sociálně-terapeutické dílny Betany Boskovice - dofinancování z důvodů 

hodných zvláštního zřetele 

starosta  SOC 
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17. Záměr prodeje části pozemku - paní P. starosta OSM 

18. Záměr prodeje části pozemku - pan Š. starosta OSM 

19. Záměr prodeje části pozemku - paní P. starosta OSM 

20. Záměr prodeje části pozemku - pan Ž. starosta OSM 

21. Záměr prodeje částí pozemku - manželé K., paní K., pan R.  starosta OSM 

22. Záměr prodeje pozemků - Lesy ČR, s. p. starosta OSM 

23. Záměr prodeje části pozemku - manželé M. starosta OSM 

24. Záměr prodeje části pozemku -  manželé T. starosta OSM 

25. Záměr prodeje části pozemku - E.ON Distribuce, a. s. starosta OSM 

26. Záměr prodeje pozemků -  pan T. starosta OSM 

27. Záměr prodeje pozemků - T-CAR spol. s r. o. starosta OSM 

28. Záměr prodeje částí pozemků - pan Ř. starosta OSM    

29. Záměr směny částí pozemků - pan H. starosta OSM 

30. Záměr směny částí pozemků - pan S. starosta OSM 

31. Bezúplatný převod pozemků - Státní pozemkový úřad starosta OSM 

32. Darování pozemku - MP Holding, a. s. starosta OSM 

33. Návrh na změnu katastrální hranice - DEAS, spol. s r. o. starosta OSM 

34. Návrh směnné smlouvy - manželé K. starosta OSM 

35. Návrh dodatku č. 2 - manželé J. starosta OSM 

36. Návrh kupní smlouvy - FIKO CZ s. r. o. starosta OSM 

37. Návrh kupní smlouvy - manželé K. starosta OSM 

38. Návrh kupní smlouvy - paní H. starosta OSM 

39. Návrh kupní smlouvy - ČR-ÚZSVM starosta OSM 

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

41. Aktualizace sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém 

majetku Města Boskovice 

starosta OSM 

42. Informace - zápis z jednání ve věci prodeje pozemků starosta OSM 

43. Revokace umístění sportovní haly v areálu Červená zahrada MS-Ma ORMI 

44. Umístění sportovní haly MS-Ma ORMI 

45. Závěrečný účet svazků obcí starosta FIN 

46. Rozpočtové opatření č. 4/2019 starosta FIN 

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

48. Podněty a připomínky členů ZM   

49. Ukončení zasedání   
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ad 1) Zahájení 

 
V úvodu pan starosta přivítal přítomné členy i hosty na 6. 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 Borková, pracovnice Městského úřadu Boskovice. 

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

nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města a tím bylo Zastupitelstvo města schopno 

právoplatně se usnášet. 

 

Zápis z 5. zasedání ZM ověřili Mgr. Dagmar Hamalová a Ing. Jiří Pevný, k zápisu nevznesli 

připomínky. 

 

Schválení programu dnešního jednání ZM: 

Hlasování: 20 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 2 nehlasovali, 5 nepřítomno 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni:    Ing. Petr Axman, Ph.D. 

  RNDr. Karel Ošlejšek 

Hlasování: 17 pro, 4 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 6 nepřítomno 

Do návrhové komise byli navrženi:  RNDr. Vladimír Ochmanský 

  Radek Stříž  

 

Radek Šamšula – sdělil, že dne 03.09.2019 obdržel současně s paní Znamenáčkovou e-mail 

od paní Borkové, ve kterém byli požádání, zda jsou ochotni na ZM č. 6 dělat návrhovou 

komisi. Na tento e-mail odpověděli, že souhlasí. Dne 10.09.2019 jim bylo telefonicky paní 

Borkovou sděleno, že návrhovou komisi dělat nebudou, že pan starosta zvolí někoho jiného. 

Dotázal se, zda je toto běžný postup a co k tomuto postupu pana starostu vedlo. 

pan starosta – sdělil, že starosta nevolí, volí zastupitelstvo. Starosta navrhuje, a protože je 

osoba, která svolává toto jednání, osoba, která ze zákona řídí toto jednání, má tedy i právo 

provést návrh na orgány. Paní Borková se mnou tuto záležitost nekonzultovala z důvodu mé 

nepřítomnosti na úřadě. Bez jakýchkoliv postranních úmyslů a netajím se tím, že je možné 

a ze zkušenosti předpokládám emočně nabitou atmosféru a debatu s pozměňujícími návrhy 

k bodu č. 43 a 44, které se týkají sportovní haly. Proto jako předsedající tohoto orgánu si 

dovolil navrhnout zkušeného politika pana Ochmanského a k němu ještě kolegu Stříže, aby 

http://www.boskovice.cz/
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návrhovou komisi dělal ten, který tady již mnoho zastupitelstev působí. Toto právo mám a 

o tom, kdo bude v návrhové komisi rozhodnou zastupitelé hlasováním. Po vysvětlení pan 

starosta znovu přečetl návrh na členy návrhové komise a nechal hlasovat. 

 

Do návrhové komise byli navrženi:  RNDr. Vladimír Ochmanský 

  Radek Stříž 

Hlasování: 13 pro, 9 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 5 nepřítomno – nepřijato 

pan starosta – sdělil, že pokud se někdo domnívá, že tím, že nebyla zvolena návrhová 

komise, zastupitelstvo končí, tak se mýlí. Vzhledem k tomu, že by si návrhy musel číst sám, 

což by určitě zvládl, navrhl náhradní variantu a do návrhové komise dnešního jednání navrhl 

paní Vítkovou a paní Hamalovou. 

Do návrhové komise byly navrženy a schváleny:  Mgr. Dagmar Hamalová 

  Ing. Jaromíra Vítková 

Hlasování: 15 pro, 7 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 5 nepřítomno 

Příchod – MUDr. Jan Machač – 16:08 hodin – 23 přítomných členů 

ad 2) Kontrola úkolů 

Z předcházejících zasedání ZM zbývá k datu 29.08.2019 splnit úkoly, které jsou přílohou tohoto 

materiálu. 

 

pan místostarosta – upozornil, že návrhy na změny termínů jsou na stránce 3 a 4 přílohy tohoto 

materiálu. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Kontrola úkolů – ZM č. 6 – 2019-06-11-ZM 

 

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: 23 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni 

ad 3)  Dotazy a připomínky občanů 

občan pan Machek – sdělil, že bude hovořit za část občanů lokality Na Výsluní, Květná a 

Hybešova. Rád by se vyjádřil za tyto občany a za sebe, jako majitele nemovitosti Na Výsluní. 

Požádal zastupitele, aby zvážili své hlasování v bodě č. 44 o výběru lokality na umístění 
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sportovní haly. Znovu by chtěl deklarovat, že v případě výběru lokality na Hybešově ulici, jsou 

obyvatelé ulic Na Výsluní, Květná a Hybešova připraveni se proti této výstavbě bránit. 

pan starosta – poděkoval za podnět. Sdělil, že neví, za kterou část občanů pan Machek hovoří, 

protože dne 09.09.2019 byl na podatelnu městského úřadu doručen dopis adresovaný všem 

zastupitelům a ten jim byl předložen na stůl, kde je podepsáno cca 30 obyvatel ulice Květná a 

v tomto dopise vyjadřují podporu výstavby sportovní haly v lokalitě na ulici Hybešova. Uvedl, 

že je to doplnění k podnětu pana Machka. 

 ad 4) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

 
Na podkladě tohoto materiálu je podávána pravidelná informace o činnosti kontrolního výboru 

(KV).  Kontrolní výbor se sešel na svém 4. zasedání dne 20.08.2019. Zasedání kontrolního 

výboru proběhlo v usnášeníschopném stavu a byly na něm projednány výsledky kontrol plnění 

usnesení RM a ZM za předchozí období. Podrobnější informace o proběhlém jednání KV a o 

jeho kontrolách jsou součástí zápisu ze zasedání KV, který tvoří přílohu tohoto materiálu.  

 

Příští zasedání KV je plánováno na 19.11.2019 v 17.00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 

Boskovice, Masarykovo nám. 

 

K předloženému materiálu 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 činnost Kontrolního výboru ze dne 20.08.2019 

Hlasování: 23 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni 

ad 5) Návrh volby nového člena osadního výboru Hrádkov 

Dne 13.05.2019 bylo doručeno odstoupení paní Kateřiny Jordánkové z členství osadního výboru 

Hrádkov, a to z důvodu změny trvalého bydliště. Změnou trvalého bydliště členství paní 

Jordánkové v osadním výboru Hrádkov ze zákona zaniklo, neboť nezbytnou zákonnou 

podmínkou členství je trvalý pobyt v části obce, pro kterou je člen do osadního výboru zvolen. 

 

V této souvislosti navrhl osadní výbor Hrádkov ke zvolení novým členem paní Lenku Krásovou, 

bytem Hrádkov 62. 

 

Volba člena osadního výboru je v pravomoci zastupitelstva města. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

5.2. ZM volí paní Lenku Krásovou členem osadního výboru Hrádkov 

5.3. ZM ukládá informovat paní Lenku Krásovou o zvolení členem osadního výboru 

Hrádkov 

T: 30.09.2019 
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O: OKT  

Hlasování: 23 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni 

ad 6) Cena města Boskovice v oblasti kultury - návrh na doplnění ve statutu 

Ceny 

Odbor kancelář tajemníka předkládá materiál na základě doporučení Kulturní komise RM, která 

v rámci projednávání postupu při vyhlašování Cen města Boskovice v oblasti kultury navrhla 

úpravu (rozšíření) oficiálního dosud platného statutu Ceny. Přílohou materiálu je upravený návrh 

statutu Ceny města Boskovice za kulturu. Změny jsou zvýrazněny červeně. Nově byl statut 

doplněn o třetí kategorii ocenění. Mimo již stávající Ceny za celoživotní přínos v oblasti kultury 

a Ceny za výjimečný počin uplynulého období v oblasti kultury je navržena třetí kategorie Cena 

za výjimečný počin uplynulého období v oblasti kultury pro mladé promotéry a umělce do 26 

let. Dle názoru členů kulturní komise má tato nově doplněná kategorie za cíl upozornit na práci 

mladých lidí, kterým není kulturní dění ve městě lhostejné a aktivně se na něm podílejí a Cena 

je chápána jako výrazná morální podpora jejich činnosti ze strany města. 

Ceny města Boskovice v oblasti kultury by měly být uděleny v roce 2020 za období 2017 - 2019. 

Dle platného statutu musí RM také zřídit komisi pro udělování Cen tj. hodnotící komisi. Ta se 

dle statutu skládá ze 3 členů zastupitelstva města Boskovice, 3 členů stávající komise Rady města 

Boskovice, jejíž předmětem činnosti jsou kulturní záležitosti a 3 členů z řad odborné veřejnosti, 

které jmenuje RM Boskovice. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Návrh Statut ceny města Boskovice 2019 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – uvedl, že se jedná o návrh ze strany Kulturní komise a 

vznikl z důvodu motivace mladých, šikovných lidí, aby ve městě kulturně pracovali a 

spolupracovali na kulturních akcích v Boskovicích. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

6.2.  ZM schvaluje návrh statutu Ceny města Boskovice v oblasti kultury 

Návrh statutu tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM 

Hlasování: 23 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni 

ad 7) Výpověď Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace 

Moravský kras a okolí 

Odbor kancelář tajemníka předkládá ZM návrh výpovědi Dohody o spolupráci při propagaci 

turistické destinace Moravský kras a okolí. 

 

Dohoda o spolupráci při propagaci turistické destinace Moravský kras a okolí byla podepsána 

zástupci měst Boskovice, Blansko a K Brewery Trade, a.s. (tj. nástupce pivovaru Černá Hora) 

dne 13.10. 2010. Cílem bylo podpořit prezentaci regionů Blanenska a Boskovicka v rámci 
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turistické destinace Moravský kras a okolí a také propagovat produkty vyrobené v pivovaru v 

Černé Hoře. Jednou z forem spolupráce bylo každoroční společné zahájení turistické sezóny, 

které se konalo vždy první dubnovou neděli v pivovaru Černá Hora.  V mezidobí došlo k 

právnímu nástupnictví, kdy právním nástupcem K Brevery Trade, a.s. se stala společnost 

Pivovary Lobkovicz,a.s., která je v současné době účastníkem smlouvy spolu s městem 

Boskovice a městem Blanskem. 

 

Dohoda o spolupráci se uzavřela na dobu neurčitou a zaniká písemnou výpovědi kteréhokoliv 

z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

 

V současné době tato akce již neplní původní záměry a očekávání ze strany turistů a občanů 

Boskovic a je snaha o nahrazení novou akcí, která by se pořádala při zahájení turistické sezóny 

v Boskovicích.  

 

Nová akce bude zahrnovat pěší pochody v okolí Boskovic s ukončením v areálu letního kina 

nebo některém z významných turistických cílů Boskovic (např. hrad, zámek ad.). Na akci se 

budou podílet Město Boskovice, KZMB, Muzeum regionu Boskovicka, KČT a MP Holding. 

Termín je plánován na neděli 5.4.2020. Podpis memoranda všech účastníků je plánován do konce 

října 2019. Do konce října 2019 bude také předložena finální podoba programu zahájení 

turistické sezóny pro rok 2020 včetně rozpočtu akce. 
 

V této souvislosti je navrženo ukončení Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace 

Moravský kras a okolí výpovědí.  

Schválení ukončení smlouvy výpovědí je v kompetenci zastupitelstva města, neboť původní 

smlouva byla zastupitelstvem města schválena. 
 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Návrh výpovědi 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – doplnil, že přestože se materiál nazývá „Výpověď 

dohody“, nic tímto nekončí, pouze se přesouvá propagace a zahájení turistické sezóny do 

Boskovic a jak bylo řečeno, chceme tomu dát nový impuls, zapojit především boskovické 

subjekty. Rádi bychom vytvořili pracovní skupinu z těchto subjektů, které předloží návrhy do 

konce října v rámci programu uspořádání rozpočtu této nové akce. Tím, že jsme přerušili 

spolupráci s Černou Horou a Blanskem neznamená, že do budoucna například s Blanskem ta 

kooperace nebude probíhat, možná bude mít pouze jinou formu.  

 

Příchod – MUDr. Martina Přichystalová – 16:19 hodin – 24 přítomných členů 
 

Mgr. Dagmar Hamalová – doplnila informaci, že již několik let funguje model zahájení 

turistické sezóny, tak, že společné zahájení bylo v Černé Hoře v neděli a zahájení turistické 

sezóny v Boskovicích probíhalo na různých místech. Myslí si, že toto se osvědčilo a uvítá, že se 

v tomto bude pokračovat. Připomněla, že letošní zahájení turistické sezóny probíhalo s hlavním 

programem na hradě v Boskovicích a bylo směřováno k historii města a vítá, že jako Muzeum 

regionu Boskovicka se na tomto mohli podílet. Předpokládá, že budou členy již zmiňované 

pracovní skupiny a budou v tomto i nadále pokračovat. Myslí si, že se jedná o model, který se 

osvědčil. Dotázala se, jakým způsobem se bude informovat o tom, jak bude zahájení turistické 

sezóny v příštím roce probíhat, aby jako zastupitelé o tomto věděli s dostatečným předstihem, 

protože ví, že se to řeší třeba až na podzim.  
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pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – sdělil, že harmonogram je takový, že do konce měsíce 

října by měl být připraven nejenom program, ale i rozpočet a následně by o tomto informovali 

zastupitelstvo a další organizace tak, aby se to dalo do programu všech pořádaných akcí.  

 

Petr Malach, DiS. – dotázal se, zda dobře chápe to, že město připravuje vlastní koncepci zahájení 

turistické sezóny třeba i v rámci zapojení místních podnikatelů. 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – sdělil, že pokud se přidají místní podnikatelé, určitě se 

tomu nebudou bránit. Zatím pracovní skupina je bez tohoto subjektu, a pokud najdou partnera, 

který se bude chtít této věci věnovat a bude chtít spolupracovat, budou určitě rádi. 

 

Petr Malach, DiS. – uvedl, že byl zpracován strategický plán rozvoje města, ve kterém se počítá 

s výhledem na období let 2016 – 2020 a v tomto výhledu byla i koncepce cestovního ruchu a zda 

se v tomto bude pokračovat nebo bude vytvořen nový plán, např. na období let 2020 – 2024. 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – sdělil, že se plán bude modifikovat. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

7.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

7.2. ZM schvaluje ukončení Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace 

Moravský kras a okolí výpovědí 

7.3. ZM ukládá zaslat výpověď Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace 

Moravský kras a okolí městu Blansko a obchodní společnosti Pivovary 

 T: 30.09.2019 

O: OKT 

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

ad 8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice na rok 2019 -TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s. 

Odbor kancelář tajemníka obdržel žádost od předsedy TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s., ve 

kterém se obrací na vedení města s prosbou o doplnění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Boskovice v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity“ na rok 2019., dle 

které obdržel dotaci ve výši 93.500,- Kč v II. pilíři na úhradu energií a nájemného za rok 2019 

ve vzpírárně, kterou oddíly příjemce využívají pro svoji tréninkovou činnost a ve které pořádají 

závody.  

V souvislosti se skutečností, že TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s mimo prostory vzpírárny 

používá ke své sportovní činnosti také tělocvičnu ZŠ Boskovice na ul. Slovákova, žádá o 

doplnění účelu poskytnutí dotace právě o prostory uvedené tělocvičny. 

 

OKT předkládá ZM návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice na rok 2019, kde znění čl. I. odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním: Dotace je 

poskytována v rámci Dotačního programu v II. pilíři na úhradu energií a nájemného za rok 2019 

ve vzpírárně a v malé tělocvičně ZŠ Boskovice Slovákova, které oddíly příjemce využívají pro 

svoji tréninkovou činnost a ve které pořádají závody. 
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Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě je v kompetenci zastupitelstva města, neboť původní smlouva 

byla schválena zastupitelstvem města 19.02.2019 usnesením č.7.3.  

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

Příloha č. 2: Žádost 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení:  

__________________________________________________________________________ 

 

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

8.2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s., 

nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 v předloženém znění 

 Návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM 

8.3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s., 

nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 ve schváleném znění 

T: 30.09.2019 

O: OKT 

8.4. ZM ukládá uveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s., 

nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

T: do 30 dní od uzavření smlouvy 

O: OKT 

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

ad 9) Smlouva o úvěru pro pořízení nového vozidla MP–ČSOB Leasing, a.s. 

RM na své 12. schůzi konané dne 14. 05. 2019 schválila usnesením č. 14.2 zadávací podmínky 

v rámci zadávacího řízení na akci  „Dodávka služebního vozidla s hybridním pohonem pro MP 

Boskovice“ a svým usnesením č. 14.4 uložila toto zadávací řízení vyhlásit. 

 

Bylo doporučeno vozidlo pořídit formou úvěru na dobu 4 let. V rámci zadávacího řízení bylo 

požadováno variantní předložení nabídek s akontací 100 tis., 150 tis. a 200. tis. Kč  

 

V rozpočtu města na rok 2019 je v oddílu 53 zařazena částka 200 tis. Kč na akci Pořízení nového 

vozidla. Tato částka bude použita na akontaci. 

 

Do zadávacího řízení se přihlásil jediný dodavatel, a to C & K, a.s., Vídeňská 100, 61900 Brno, 

IČ: 46972609. 

 

Nabídka dodavatelem na „Dodávku služebního vozidla s hybridním pohonem pro MP 

Boskovice“ činí 661.157,02 Kč bez DPH (800.000 Kč včetně DPH).  

Celkové podmínky financování by měly být nastaveny jako úvěr se 48 měsíčními splátkami, 

přičemž akontace měla variantně činit:  
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- v první variantě 100 000 Kč, přeplatek činil 80 911,96 Kč 

- ve druhé variantě 150 000 Kč, přeplatek činil 76 453,08 Kč  

- ve třetí variantě 200 000 K, přeplatek činil 71 994,68 Kč 

RM na své 14. schůzi konané dne 18. 6. 2019 usnesením č. 32.2. schválila výběr dodavatele 

C & K, a.s., Vídeňská 100, 61900 Brno, IČ: 46972609 v rámci veřejné zakázky na zhotovitele 

akce „Dodávka služebního vozidla s hybridním pohonem pro MP Boskovice“. Usnesením č. 32. 

4. souhlasila s návrhem Smlouvy o úvěru mezi Městem Boskovice a ČSOB Leasing, a.s., sídlem 

Na Pankráci 310/60, 140 00  Praha4, IČ: 63998980 a usnesením č. 32.7 uložila odboru OKT 

předložit tuto Smlouvu o úvěru ke schválení ZM. 

 

Odbor OKT tak předkládá tuto Smlouvu o úvěru, dle které měsíční splátka činí 13 615 Kč, 

přičemž těchto měsíčních splátek bude 48, a akontace činí 200 000 Kč, neboť jak je uvedeno 

výše, je tato varianta pro Město Boskovice nejvýhodnější s nejmenším přeplatkem. 

 

Do návrhu RO č. 4/2019 byly zařazeny finanční prostředky ve výši 41 000,- Kč na 3 měsíční 

splátky (říjen – prosinec 2019) a následně do návrhu rozpočtu na rok 2020 budou zařazeny 

finanční prostředky ve výši 164 000,- Kč na 12 měsíčních splátek. 

 

ZM je předkládána vzorová smlouva společně s návrhem kalkulace, který obsahuje konkrétní 

předmět financování, celkovou konečnou cenu, výši splátky a frekventovanost splácení. Tento 

návrh je stále platný a údaje v něm obsažené budou zaneseny do konečné podoby smlouvy. 

Společnost ČSOB Leasing, a.s., která ve smlouvě vystupuje jako věřitel, sdělila, že smlouva 

s konkrétními částkami a konkrétním zákazníkem se vyhotovuje v rámci zautomatizovaného 

věřitelova systému až na základě schválení ZM. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Smlouva o úvěru 

Příloha č. 2: Návrh kalkulace 

 

RNDr. Karel Ošlejšek – uvedl, že z materiálu vyplývá, že se jedná o pořízení nového vozidla, 

ale v návrhu leasingové smlouvy je uveden rok výroby vozidla 2017. Dotázal se, zda vozidlo 

z roku 2017 je skutečně nové. 

 

Mgr. Miluše Rozkošná – sdělila, že se jedná o smlouvu vzorovou, která bude v drobnostech ještě 

upravena. Společnost ČSOB Leasing vystaví konkrétní znění smlouvy až po přijetí usnesení 

zastupitelstva k této konkrétní záležitosti. Jakmile zastupitelstvo schválí smlouvu v základních 

záležitostech tj. v souladu se zákonem o obcích, doručí leasingová společnost konkrétní návrh 

smlouvy, která bude korespondovat v záležitostech, které jsou uvedeny v důvodové zprávě 

materiálu. Pokud je ve vzorové smlouvě uveden rok výroby 2017, tak v konkrétním návrhu 

smlouvy bude samozřejmě uveden rok výroby 2019. 

 

pan starosta – poděkoval panu Ošlejškovi za podnět a sdělil, pokud by v té definitivní smlouvě 

nebyl uveden rok výroby 2019, tak smlouvu nepodepíše. 

 

Po projednání ZM přijalo následující usnesení: 

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

9.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o úvěru mezi Městem Boskovice a ČSOB Leasing, a.s., 

sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČO: 639 98 980 

 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM 
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9.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvy o úvěru mezi Městem Boskovice a ČSOB Leasing, a.s., 

sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČO: 639 98 980 

T: 25.09.2019 

O: MP 

9.4.  ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o úvěru mezi Městem Boskovice a ČSOB Leasing, a.s., 

sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČO: 639 98 980 v registru smluv 

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

T: 08.10.2019 

O: MP 

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

ad 10) Smlouva o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního 

festivalu třinácti měst - CONCENTUS MORAVIAE 

Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. předložila návrh nové čtyřleté smlouvy 

o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst – Concentus 

Moraviae.  

Uvedená smlouva je uzavírána na dobu určitou do 31.12.2023 a týká se spolupráce Města 

Boskovice a Mezinárodního centra slovanské hudby Brno při konání ročníků festivalu v letech 

2020, 2021, 2022 a 2023. V rámci této části festivalu se uskuteční v Boskovicích v každém 

kalendářním roce dva koncerty klasické hudby. 

Ve smlouvě jsou jednak upraveny podrobné podmínky spolupráce obou smluvních stran a dále 

poskytnutí příspěvku města na uvedenou akci ve výši 45.000,- Kč ročně. Částky jsou splatné 

vždy do 10.června předcházejícího kalendářního roku. V rozpočtu města na rok 2019 je pro tuto 

akci v oddílu 33 Kultura schválena částka 45.000,- Kč. 

S ohledem na výši finančního příspěvku, který za období 4 let bude činit 180.000,- Kč, je návrh 

smlouvy předkládán ke schválení ZM. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Návrh smlouvy 

 

Po projednání ZM přijalo následující usnesení: 

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

10.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního 

festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Boskovice 

a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o p s., Polní 6, Brno, IČ: 262 35 064 

v předloženém znění 

 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM 

10.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního 

festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Boskovice 

a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, Brno, IČ: 262 35 064 

ve schváleném znění 

T: 30.09.2019 

O: OKT 
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10.4.  ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního 

festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Boskovice 

a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, Brno, IČ: 262 35 064 

v registru smluv 

T: do 30 dní od uzavření smlouvy 

O: OKT 

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

ad 11) Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s. 

Fotbalový klub FC Boskovice, z.s. požádal město Boskovice o dotaci pro hrací sezonu 2019/2020 

ve výši 400.000,- Kč. Pro podzimní část v roce 2019 žádá o 200.000,- Kč a pro jarní část v roce 

2020 rovněž o 200.000,- Kč. V souvislosti s přihlášením družstev žáků do nejvyšších soutěží 

hraných v ČR vzniknou spolku zvýšené náklady ve výši cca 600 tisíc Kč.  Dotace bude určena 

na dopravné žáků na utkání a tréninky, na dovybavení družstev sadami dresů, na získání 

odpovídajícího vzdělání trenérů a na odměny trenérů. Zbytek zvýšených nákladů bude spolek 

dokrývat ze zvýšených příspěvků od členů FC Boskovice, z.s. případně od sponzorů. 

 

Odůvodnění žádosti 

 Fotbalový klub FC Boskovice, z.s. obdržel od FAČR na období 2018-2020 statut 

sportovního střediska mládeže OFS, kategorie A 

 Družstva starších žáků U15 a U14 jsou přihlášena pro soutěžní ročník 2019/2020 do 

MSŽD - Moravskoslezská žákovská divize (druhá nejvyšší soutěž v ČR). Soupeři v této 

věkové kategorii budou týmy Znojma, Kroměříže, Vyškova, Olomouce či Třebíče. 

Družstva mladších žáků U13 a U12 budou hrát Moravskoslezskou fotbalovou ligu, která 

je nejvyšší soutěží této věkové kategorie v ČR. Soupeři jim budou i ligová mužstva 

Zbrojovky Brno, Zlína či Slovácka. Účast v těchto špičkových soutěžích bude klást velké 

nároky na trenéry i samotné hráče. 

 Pro soutěžní ročník 2019-2020 byla uzavřena dohoda o spolupráci s AFK Letovice o 

společné péči o mladší a starší žáky (ročníky narození 2005-2008) s využitím fotbalových 

hřišť v Boskovicích a Letovicích. Hráči budou trénovat a hrát na hřištích v obou městech 

a klub musí zajistit přepravu hráčů z druhého města autobusem na každý tréning i každé 

utkání. 

 Pro každý ročník narození bude k dispozici více jak 20 hráčů.  Bude třeba dovybavit 

družstva sadami dresů. 

 Bude třeba zajistit vzdělání trenérů na úroveň licence UEFA B, odpovídající soutěžím, 

ve kterých budou družstva žáků startovat a dále zajistit větší objem finančních prostředků 

na odměny trenérů. 

 

Do návrhu rozpočtového opatření č.4/2019 navrhujeme zařadit do oddílu 34 – Tělovýchovná a 

zájmová činnost novou položku Transfer pro FC Boskovice s částkou 200.000,- Kč. 
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K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Žádost 

Příloha č. 2: Návrh smlouvy 

 

Radek Stříž – uvedl, že nebude hlasovat k bodu č. 11 z důvodu možného střetu zájmů. 

 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení 

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

11.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč mezi Městem 

Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 

v předloženém znění 

 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM 

11.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a 

FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 ve schváleném znění 

T: 30.09.2019 

O: OKT 

11.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a 

FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v registru smluv 

 T: do 30 dní od uzavření smlouvy 

O: OKT 

Hlasování: 23 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni 

ad 12) Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s. 

Předseda spolku TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s. požádal město Boskovice o finanční 

podporu na činnost a přípravu jejich nejúspěšnějšího vzpěrače pana M. ve výši 100.000,- Kč.  

Odůvodnění žádosti 

Pan M. je několikanásobným Mistrem ČR ve vzpírání, a to v současné době jak v kategorii mužů, 

tak juniorů do 23 let. Dále je držitelem několika desítek českých mládežnických rekordů a taktéž 

rekordů mužských. Mezi jeho poslední úspěchy patří účast na Mistrovství Evropy mužů v Gruzii. 

O finanční podporu žádají z toho důvodu, že právě pan M. byl Českým svazem vzpírání zařazen 

do přípravy na vrcholné mezinárodní akce v tomto sportu – Mistrovství Evropy 2019, 

Mistrovství světa 2019 a především Olympijské hry v Tokiu 2020. Finanční podporu by využili 

na sportovní vybavení, sportovní výživu pro tohoto závodníka a na mezinárodní tréninková 

soustředění, kde se bude připravovat pod dohledem profesionálních trenérů. 

Do návrhu rozpočtového opatření č.4/2019 navrhujeme zařadit jako dotaci do oddílu 34 – 

Tělovýchovná a zájmová činnost novou položku Transfer pro TJ SOU zemědělské Boskovice 

s částkou 100.000,- Kč. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Žádost 

Příloha č. 2: Návrh smlouvy 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení 
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12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

12.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč mezi Městem 

Boskovice a TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s. nám. 9. května 2, Boskovice, 

IČO: 478 86 528 v předloženém znění 

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ze ZM 

12.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a TJ SOU 

zemědělské Boskovice, z.s., nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 

ve schváleném znění 

T: 30.09.2019 

O: OKT 

12.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a 

TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s., nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 

v registru smluv 

T: do 30 dní od uzavření smlouvy 

O: OKT 

Hlasování: 23 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni 

ad 13) Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 

Sociální služby vykazují znaky SGEI (tj. Services of General Economic Interest - služeb 

obecného hospodářského zájmu), proto spadají pod regulaci veřejné podpory dle práva EU. 

Vyrovnávací platba je jednou z možných variant, jak sladit způsob financování s pravidly 

Evropské unie. Vyrovnávací platba zahrnuje pokrytí čistých nákladů, které je nutno vynaložit na 

zajištění dostupnosti poskytování dané sociální služby. Cokoli nad tuto hodnotu je považováno 

za „nadměrné vyrovnání“ a musí být vráceno. 

Pokud je financování vyrovnávací platby u sociálních služeb vícezdrojové, znamená to, že je 

nutno sledovat všechny části vyrovnávací platby, poskytnuté různými subjekty, tedy sčítat 

dotace, dary atd., které poskytovatel služby obdrží od obcí, kraje, MPSV a dalších veřejných 

institucí. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je nutné financovat sociální služby 

formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou MPSV ČR.  

Přistoupení k Pověření JMK, které získají vybrané druhy sociálních služeb, znamená pro obce 

jednoduchý způsob, jak realizovat svůj finanční příspěvek na službu v souladu s pravidly 

slučitelné veřejné podpory, aniž samy musí řešit ve své gesci režim veřejné podpory. 

V souvislosti s § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o sociálních službách), má kraj povinnost, s přihlédnutím k informacím od obcí, 

určovat síť sociálních služeb, přičemž obce jsou dle § 94 zákona o sociálních službách povinny 

na určování této sítě s krajem spolupracovat. Jihomoravský kraj společně s obcemi s rozšířenou 

působností dlouhodobě řeší podobu sítě sociálních služeb a její financování tak, aby byly finance 

z veřejných zdrojů vynakládány na služby, které odpovídají potřebnosti v daném území.  

Loni byla dne 21. 6. 2018 schválena Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory 

Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb 

(příloha č. 1) a dne 20. 9. 2018 jejich Dodatek č. 1 (příloha č. 2). Dne 20. 06. 2019 byl na zasedání 

Zastupitelstva Jihomoravského kraje schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji pro rok 2020, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb v 

Jihomoravském kraji pro rok 2020.    

Výsledná podoba základní sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2020 bude doporučena ke 

schválení a spolufinancování pro rok 2020 po aktualizaci a po doložení deklarace 
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potřebnosti a finanční podpory ze strany obcí s rozšířenou působností, výsledků hodnocení 

předložených žádostí z pohledu kritérií stanovených v Pravidlech pro tvorbu sítě sociálních 

služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2020 a v Pravidlech řízení o stanovení a přiznání 

finanční podpory JMK pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.  

Její reálné financování pro rok 2020 se bude odvíjet od výše dostupných finančních 

prostředků poskytnutých JMK pro rok 2020 ze státního rozpočtu.  

Jihomoravský kraj proto vyzval obce s rozšířenou působností ke spolupráci na vytvoření návrhu 

minimální sítě sociálních služeb pro rok 2020 na svých územích (na okresní úrovni). Od roku 

2014 na okresní úrovni pracuje multidisciplinární tým v zastoupení garantů procesu komunitního 

plánování sociálních služeb (koordinátorů KPSS), vedoucích odborů sociálních věcí a zastupitelů 

místních samospráv obcí s rozšířenou působností Blansko a Boskovice.  

V rámci jednání multidisciplinárního týmu a na základě výstupů z procesů komunitního 

plánování byla projednána a vydefinována minimální síť sociálních služeb ve správních 

obvodech obcí s rozšířenou působností Blansko, Boskovice s ohledem na potřeby v území.  

Multidisciplinární tým vydefinoval návrh Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko 

pro rok 2020 a procentní finanční spoluúčasti v souladu s aktuálně platnými Pravidly řízení 

o stanovení a přiznání finanční podpory JMK pro léta 2019-2020 v oblasti podpory 

poskytování sociálních služeb. Do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 

2020 jsou zařazeny služby, které splňují podmínky pro vstup do Základní sítě sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji pro rok 2020 (záměr na vznik nové služby nebo rozšíření kapacit 

stávajících služeb musí být v souladu s rozvojovou strategií sociálních služeb v JMK pro rok 

2020). 

Dle Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-

2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb je spolufinancování ze strany obcí 

požadováno v následující podobě: 

 služby sociální prevence (bez sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, 

sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež): 20 % z nákladů služby, 

 služby sociální prevence: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež: 30 % z nákladů služby, 

 služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob, které 

jsou obětmi domácího násilí nebo trestných činů nebo osoby s poruchami příjmu 

potravy:  10 % z nákladů služby,  

 služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny: 20 % z nákladů 

služby,  

 služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 % z nákladů služby, 

 pečovatelská služba: 22 % z nákladů služby. 

Služby jsou v rámci doporučení Multidisciplinárního týmu okresu Blansko zařazeny do 

následujících kategorií:  

 skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování, 

 skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, 

 skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není 

možno služby financovat (např. příspěvkové organizace kraje, jedinečné služby v kraji 

sídlící v malých obcích apod.). 

Na území ORP Boskovice působí rovněž služby, které jsou součástí národní sítě sociálních 

služeb (nikoliv krajské) a Pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu vydává 

MPSV ČR. 

Odbor sociálních věcí ve spolupráci se členy multidisciplinárního týmu předkládá v příloze 

č. 3 návrh Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 a procentní 
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spolufinancování služeb z úrovně správního obvodu ORP Boskovice stanovené v souladu s 

Pravidly řízení o stanovení a přiznání finanční podpory JMK pro léta 2019-2020 v oblasti 

podpory poskytování sociálních služeb v aktuálním platném znění. 

Způsob zajištění požadovaného procentního podílu spolufinancování Minimální sítě sociálních 

služeb okresu Blansko pro rok 2020 ze strany obcí je v kompetenci jednotlivých ORP. Pro 

financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství v ORP Boskovice byl 

v letech 2016 - 2019 uplatněn model paušální platby stanovené na základě počtu obyvatel 

v území. Stejný model je u těchto služeb navržen i pro rok 2020. Na požadovanou spoluúčast se 

městu Boskovice navrhuje uzavřít se všemi obcemi ve správním obvodu ORP Boskovice 

Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 

poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020. Tato 

smlouva tvoří přílohu č. 4. Specifikem jsou služby sociální péče, které si budou spolufinancování 

z obcí vyjednávat individuálně podle obecní působnosti klientů, kterým jsou služby 

poskytovány.  

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 byla projednána v Komisi pro 

sociální záležitosti dne 7. 8. 2019 s doporučujícím stanoviskem ke schválení. 

Předkládaný materiál je v  souladu se Strategickým plánem rozvoje města Boskovice na období 

2016-2026 oblastí Kvalita života (opatření 4.15 Podpora a rozvoj sociálních služeb).  

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Pravidla financování JMK pro 2019-2020 v oblasti podpory poskytování soc.slu. 

Příloha č. 2: Dodatek č. 1 k Pravidlům financování JMK pro 2019-2020 

Příloha č. 3: Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevenci pro rok 2020 

Příloha č. 4: Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko 2020 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení 

13.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

13.2. ZM schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 a procentní 

spolufinancování služeb z úrovně správního obvodu ORP Boskovice 

13.3. ZM bere na vědomí systém spolufinancování sociálních služeb pro rok 2020 na základě 

platných Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory JMK pro léta 2019-

2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v následující podobě:  

•služby sociální prevence (bez sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež): 20 % z nákladů služby, 

•služby sociální prevence: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež: 30 % z nákladů služby, 

•služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob, které 

jsou obětmi domácího násilí nebo trestných činů nebo osoby s poruchami příjmu 

potravy: 10 % z nákladů služby, 

•služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny: 20 % z nákladů 

služby, 

•služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 % z nákladů služby, 

•pečovatelská služba: 22 % z nákladů služby 

13.4. ZM schvaluje navrženou strategii spolufinancování sociálních služeb na území ORP 

Boskovice pro rok 2020 v následující podobě:  
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•služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství, které jsou zařazeny 

do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020, paušálním přepočtem 

dle počtu obyvatel v území,  

 •služby sociální péče – tyto služby si budou spolufinancování z obcí vyjednávat 

individuálně podle obecní působnosti klientů, kterým jsou služby poskytovány 

13.5. ZM schvaluje vzorovou smlouvu mezi městem Boskovice a příslušnou obcí správního 

obvodu ORP Boskovice za účelem poskytnutí příspěvku na spolufinancování služeb 

sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě 

sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 

 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 7 zápisu ZM 

13.6. ZM ukládá vyjednat s obcemi ve správním obvodu ORP Boskovice uzavření smluv 

o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 

poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 

2020 

 T: 31.12.2019 

O: starosta 

Hlasování: 23 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni 

ad 14) Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice pro rok 2020 

V souvislosti s realizací individuálního projektu financovaného z Evropského sociálního fondu 

„Podpora plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV“ spolupracují aktéři 

komunitního plánování s cílem efektivně nastavené a řízené sítě sociálních služeb, která 

odpovídá potřebám zjištěným v rámci komunitního plánování a dostupným zdrojům.  

Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice pro rok 2020 je jednoletý prováděcí 

dokument Plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice na období 2018 – 2020.  Každoroční 

zpracování akčního plánu umožňuje definovat strategii rozvoje sociálních služeb s ohledem na 

potřeby, priority a aktuální dostupné finanční zdroje pro daný rok.  

Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice pro rok 2020 je přílohou č. 1 tohoto 

materiálu.   

Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice pro rok 2020 byl projednán v Komisi pro 

sociální záležitosti dne 19. 06. 2019 s doporučujícím stanoviskem. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1. Akční plán 2020 

Příloha č. 2: Rozvojová strategie sociálních služeb v JMK pro rok 2020 

 

Po projednání ZM hlasovalo o následujícím návrhu usnesení: 

14.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

14.2. ZM schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice pro rok 2020 

Hlasování: 23 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni  

ad 15) Podpora v oblasti sociálních služeb - metodika a vyhlášení dotačního 

programu pro rok 2020 
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1/ „Metodika financování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice“ – aktualizace – 

verze č. 5 (viz příloha č. 1) 

Zastupitelstvo města Boskovice na svém 22. zasedání konaném dne 11. 09. 2018 usnesením č. 

12.2. schválilo Metodiku financování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice, verze č. 4, 

která upravovala postupy a nastavovala pravidla pro přidělování dotací na podporu 

registrovaných sociálních služeb, zařazených do sítě sociálních služeb. Metodika byla sestavena 

v souladu s platnými Pravidly řízení  o stanovení a přiznání finanční podpory poskytování 

sociálních služeb Jihomoravského kraje pro daný rok.  

Předkládaná „Metodika financování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice“, verze č. 5, 

je aktualizována v souladu s Pravidly řízení o stanovení a přiznání finanční podpory poskytování 

sociálních služeb Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020, která byla schválena na 15. zasedání 

Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 21. 06. 2018 a následně její Dodatek č. 1 byl schválen 

na 16. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 20. 09. 2018 (viz příloha č. 2 a č. 3). 

Finanční podporu  v souladu s touto Metodikou a vyhlášeným dotačním programem mohou 

získat registrované sociální služby, které dostaly pověření k poskytování služby v obecném 

hospodářském zájmu vydané Jihomoravským krajem a jsou zařazené do Minimální sítě 

sociálních služeb okresu Blansko. Finanční prostředky přidělované obcemi v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  a zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, musí být 

poskytovány ve shodě s výše uvedenými „Pravidly“, neboť sociální služby jsou zařazeny mezi 

služby obecného hospodářského zájmu „SGEI“.  Na tyto služby se proto vztahují pravidla 

veřejné podpory.  

Do metodiky je zapracována procentní spoluúčast obcí v souladu s Pravidly JMK: 

 

a) služby sociální prevence (bez sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahových zařízení pro 

děti a mládež) -  (dle § 53 - § 70 zákona o sociálních službách, vyjma § 62, § 65, § 66): 20 % 

z nákladů služby, 

b) služby sociální prevence: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -  

(dle § 62, §  65, § 66): 30 % z nákladů služby, 

c) služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob, které jsou 

obětmi domácího násilí nebo trestných činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy -  (dle § 37 

odst. 3 zákona o sociálních službách):  10 % z nákladů služby,  

d) služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny -  (dle § 37 odst. 3 zákona 

o sociálních službách): 20 % z nákladů služby,  

e) služby sociální péče (bez pečovatelské služby)  - (dle § 38 zákona o sociálních službách): 8 % 

z nákladů služby, 

f) pečovatelská služba -  (dle § 40 zákona o sociálních službách): 22 % z nákladů služby. 

2/ Vyhlášení dotačního programu/výzvy „Podpora sociálních služeb na území ORP 

Boskovice pro rok 2020“ (viz příloha č. 4) 

Dotační program v oblasti sociálních služeb vyhlašuje město Boskovice v návaznosti na § 105 

zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s platnou „Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice“. 

Cílem dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb zapsaných 

v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů. Podporováno bude především poskytování sociálních služeb, které 

jsou součástí Základní krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2020 a 

Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020, které projdou hodnocením dle 
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Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 

v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a získají pověření ze strany Jihomoravského 

kraje. 

Dotace budou poskytovány za účelem: 

a) zachování optimální struktury a dostupnosti sociálních služeb na území správního obvodu 

ORP Boskovice v souladu s platným „Plánem rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice“, 

b) zajištění sociální stability a uspokojení potřeb osob v nepříznivé sociální situaci žijících na 

území správního obvodu ORP Boskovice, 

c) zachování systému vícezdrojového financování sociálních služeb na území Jihomoravského 

kraje. 

Objem finančních prostředků bude stanoven podle schváleného rozpočtu města Boskovice pro 

rok 2020 v oddíle 43 Sociální péče.  

Oba materiály byly projednány v Komisi pro sociální záležitosti dne 19. 06. 2019 

s doporučujícím stanoviskem ke schválení.   

Předkládané materiály jsou v  souladu se Strategickým plánem rozvoje města Boskovice na 

období 2016-2026 oblastí Kvalita života (opatření 4.15 Podpora  

a rozvoj sociálních služeb). 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Metodika financování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice 

Příloha č. 2: Pravidla + financování pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování soc.sl. 

Příloha č. 3: Dodatek č. 1 k Pravidlům pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskyt. soc. sl. 

Příloha č. 4: Dotační program pro podporu sociálních služeb na území ORP Boskovice 2020 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

15.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

15.2. ZM schvaluje Metodiku financování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice 

15.3. ZM schvaluje vyhlášení dotačního programu/výzvy „Podpora sociálních služeb 

na území ORP Boskovice pro rok 2020“ 

15.4.  ZM ukládá zveřejnit dotační program „Podpora sociálních služeb na území ORP 

Boskovice pro rok 2020“ 

T: do 14.09.2019 

O: SOC 

S: OKT 

Hlasování: 23 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni 

ad 16) Sociálně-terapeutické dílny Betany Boskovice - dofinancování 

z důvodů hodných zvláštního zřetele 

Sociální služba Sociálně-terapeutické dílny Betany Boskovice poskytovatele Oblastní charity 

Blansko si v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice 

pro rok 2019“ (schváleného na 22. zasedání ZM dne 11. 09. 2018 usnesením č. 12.3) podala 

žádost a dosud jí nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky.  

Splnila sice požadavky formální a obsahové správnosti žádosti, ale Sociálně-terapeutické dílny 

Betany Boskovice jsou zařazeny v Minimální síti sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019 

v kategorii C, tzn. jako služba potřebná, ale bez garance finanční spoluúčasti ze strany obcí 
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v ORP Boskovice.  Služba je v letošním roce, stejně jako v minulém, zařazena v individuálním 

projektu Jihomoravského kraje, který je zaměřen na vybrané služby sociální prevence a je 

spolufinancován ze zdrojů EU (z Operačního programu Zaměstnanost).  

V době vstupu služby do projektu nebyla požadována finanční spoluúčast ze strany obcí. Ovšem 

v průběhu projektu došlo na popud Řídícího orgánu (MPSV ČR) k pokynu, aby bylo zajištěno 

spolufinancování z úrovně samosprávy. Stávající výše dotace EU nestačí na pokrytí 100 % 

nákladů služby (rozpočet ve schválené síti pro rok 2019 činí 2. 914.080,- Kč) a byl vznesen 

požadavek na zajištění 20 % spoluúčasti ze strany obcí.  

 Odpovídající podíl ORP Boskovice, v případě garance finanční spoluúčasti ve výši 20 %, 

(jako je to u služeb zařazených v kategorii A) by činil částku přesahující 500.000,- Kč.   

 Dle reálného počtu klientů a uživateloměsíců města Boskovice (70 %) se jedná  

o částku 352.000,- Kč.  

Dle článku 13 bodu 13.4 dotačního programu „Podpora sociálních služeb na území ORP 

Boskovice pro rok 2019“ je poskytnutí mimořádných finančních prostředků z důvodu hodných 

zvláštního zřetele, a to pouze službám, které splňují podmínky pro účast v dotačním programu, 

plně v kompetenci města Boskovice. 

V oddíle 43 Sociální péče nejsou zařazeny finanční prostředky na dofinancování sociální služby 

Sociálně-terapeutické dílny Betany Boskovice. V případě jejich schválení je nutné jejich zařazení 

v rámci RO č. 4/2019 do výdajové části rozpočtu města Boskovice na rok 2019, do oddílu 43 

Sociální péče – Spolufinancování sítě služeb prevence a odborného sociálního poradenství. 

Vzhledem k tomu, že požadovaná částka pro poskytovatele Diecézní charitu Brno, Oblastní 

charitu Blansko přesahuje hranici 50.000,- Kč, je třeba předložit návrh na dofinancování 

Sociálně-terapeutické dílny Betany Boskovice ke schválení do ZM. 

Materiál byl projednán v Komisi pro sociální záležitosti dne 07. 08. 2019 s doporučujícím 

stanoviskem ke schválení. 

Předkládaný materiál je v  souladu se Strategickým plánem rozvoje města Boskovice na období 

2016-2026 oblastí Kvalita života (opatření 4.15 Podpora a rozvoj sociálních služeb). 

Návrh Dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na 

poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovatelem sociálních služby 

Sociálně-terapeutické dílny Betany Boskovice   

- Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, je přiložen ke schválení v ZM. V případě 

přiznání finanční podpory z dalších zdrojů v průběhu roku nad rámec výše rozpočtu ve schválené 

síti pro rok 2019, tj. nad rámec schválené částky 2. 914.080,- Kč, musí být vrácena poměrná část 

dotace poskytnutá městem Boskovice do 15 pracovních dnů ode dne podpisu rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice 

 

pan starosta – uvedl, že jednal s panem ředitelem Oblastní charity. Na tomto jednání bylo řečeno, 

že se pokusíme charitě, pod kterou Betany spadá, pokud možno co nejvíce pomoci. Nicméně 

tady nahrazujeme to, že byly nejdříve přísliby ze strany státu, že toto bude financovat, bohužel 

to však nevyšlo, k dofinancování nedošlo. Proběhlo i jednání na úrovni JmK, kde nám bylo 

sděleno, že toto není schopen dofinancovat a my tak stojíme před problémem a nechceme a 

nemůžeme si dovolit nechat Betany a jejich klienty alespoň z části bezprizorní. Je tady návrh, 

aby město Boskovice ze svého rozpočtu a nejedná se o malou část peněz, tuto částku, která se 

týká klientů z Boskovic, zafinancovalo a tuto částku vykrylo. Bude nás čekat spousta jednání a 

možná to budeme řešit i příští rok, ale musíme se smířit s tím, že od tohoto dává stát tak trochu 

ruce pryč, kraj už na to příliš prostředků nemá, ale ani možnosti města nejsou bezmezné. 

Naprosto souhlasím s tím, aby se materiál přijal, budeme i nadále vyjednávat, nenecháme občany 
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z Boskovic, kteří Betany využívají, bez pomoci. Je to však nesystémové řešení, ale bohužel toto 

život přináší, chce, abychom to věděli. Financujeme to tak trochu nestandartně, protože dříve se 

toto financovalo jinak. Dále, je v rozpočtovém opatření zahrnuta nemalá částka na opravu 

havarijního stavu střechy a vzhledem k tomu, že se zima blíží, je nutno toto vyřešit. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

16.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

16.2. ZM schvaluje poskytnutí dotací v oblasti vyhlášeného dotačního programu „Podpora 

sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2019“ dle předloženého návrhu 

ve výši 352.000,- Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, sídlo třída 

kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 

678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260 

16.3.  ZM schvaluje návrh Dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovatelem 

sociálních služeb - Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída 

kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 

678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260) 

Návrh dodatku č. 2 smlouvy je přílohou č. 8 zápisu ZM 

16.4.  ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice 

a poskytovatelem sociálních služeb - Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, 

sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), 

Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260, ve schváleném 

znění 

T: 10.10.2019 

O: SOC 

16.5. ZM ukládá zveřejnit Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Boskovice na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice 

uzavřenou mezi městem Boskovice a poskytovatelem sociálních služeb Diecézní charitou 

Brno, Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 

602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), 

IČ: 449 90 260, ve schváleném znění, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 T: do 30 dní po podepsání 

 O: SOC 

16.6. ZM ukládá do návrhu na RO č. 4/2019 zařadit navýšení výdajové části rozpočtu města 

Boskovice na rok 2019 v oddílu 43 Sociální péče – Spolufinancování sítě služeb prevence 

– o částku 352 tisíc Kč z částky 750 tisíc Kč na částku 1.102 tisíc Kč 

 T: 10.09.2019 

 O: FIN 

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

ad 17) Záměr prodeje části pozemku - paní P. 

Paní P., Bačov  požádala o odkoupení části pozemku p. č. 104/1 - ostatní plocha, neplodná půda 

o výměře cca 400 m2 v k. ú. Bačov.  
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Jedná se o svažitý travnatý pozemek, nacházející se podél polní cesty. Přes pozemek je přístup 

na sousední pozemky p. č. 102 a p. č. 103, které vlastní rodiče paní P. Požadovaný pozemek je 

dle územního plánu součástí území označeného jako plochy smíšené nezastavěného území 

přírodní. Žadatelka podala návrh na změnu využití území, zahrnující pozemky p. č. 102, p. č. 103 

a část p. č. 104/1, na plochu smíšenou obytnou venkovskou z důvodu záměru realizovat na těchto 

pozemcích stavbu rodinného domu. Návrh na tuto změnu využití území byl projednán ZM dne 

23.04.2019 a byl zahrnut do návrhu Zadání změny č. 3 Územního plánu Boskovice. 

Osadní výbor Bačov s prodejem pozemku souhlasí. 

Prodej pozemku bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem. Pokud záměr prodeje pozemku schválí ZM, objedná odbor OSM vypracování 

znaleckého posudku. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku bude předkládán k projednání již 

s konkrétní cenou.  

Rada města Boskovice na své 14. schůzi dne 18.06.2019 usnesením č. 12.2. záměr prodeje části 

pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Bačov za cenu stanovenou znaleckým posudkem doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Mapka, foto 

 

Petr Malach, DiS. – dotázal se, co je plánováno s tímto pozemkem v územním plánu. 

 

Ing. Pavel Musil – uvedl, že v současné době je v územním plánu tento pozemek uveden jako 

zahrada, ale v návrhu Zadání změny č. 3 ÚP Boskovice je s tímto pozemkem počítáno jako 

s pozemkem pro výstavbu rodinného domu.  

 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

17.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

17.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 104/1 - ostatní plocha, neplodná půda 

o výměře cca 400 m² v k. ú. Bačov paní P., Bačov za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem 

17.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 104/1 - ostatní plocha, neplodná 

půda o výměře cca 400 m² v k. ú. Bačov 

T: 30.09.2019 

O: OSM 

17.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje 

T: 10.12.2019 

O: OSM 

17.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní 

smlouvy na prodej části pozemku p. č. 104/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 

cca 400 m² v k. ú. Bačov paní P., Bačov za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 

k projednání ZM 

 T: 29.02.2020 

O: OSM 

Hlasování: 24 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni 
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ad 18) Záměr prodeje části pozemku - pan Š. 

Pan Š., Mladkov požádal o odkoupení části pozemku p. č. 113 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 50 m2 v k. ú. Mladkov u Boskovic za účelem vybudování parkovacích 

míst před domem a nájezdu na pozemky p. č. 132/1 a p. č. 114. 

Jedná se o travnatý pás mezi komunikací a pozemky pana Š. 

Osadní výbor Mladkov s prodejem požadovaného pozemku souhlasí. 

Prodej pozemku bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem. Pokud záměr prodeje pozemku schválí ZM, objedná odbor OSM vypracování 

znaleckého posudku. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku bude předkládán k projednání již 

s konkrétní cenou. 

Rada města Boskovice na své 14. schůzi dne 18.06.2019 usnesením č. 13.2. záměr prodeje části 

pozemku p. č. 113 v k. ú. Mladkov u Boskovic za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Mapky – lokalita, ortofoto 

Příloha č. 2: Foto 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

18.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

18.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 113 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 50 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic panu Š., Mladkov  za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem 

18.3.  ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 113 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 50 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic 

T: 30.09.2019 

O: OSM 

18.4.  ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje 

T: 10.12.2019 

O: OSM 

18.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní 

smlouvy na prodej části pozemku p. č. 113 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře cca 50 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic panu Š., Mladkov  za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem, k projednání ZM 

T: 29.02.2020 

O: OSM 

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

ad 19) Záměr prodeje části pozemku - paní P. 

Paní P., Mladkov požádala o odkoupení pozemku p. č. 497 - zahrada o výměře 656 m2 v k. ú. 

Mladkov u Boskovic. Pozemek se nachází nedaleko domu paní P. a chtěla by jej využívat za 

účelem sadařství a včelařství, k umístění několika včelích úlů. Jedná se o travnatý pozemek ve 

svažitém a nerovném terénu. Na pozemku je několik přestárlých ovocných stromů. Na severní a 

severovýchodní straně sousedí pozemek s komunikací. Odbor OSM doporučuje ponechat část 
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pozemku v šíři cca 2 - 3 m podél komunikace ve vlastnictví města a odprodat část pozemku o 

výměře cca 540 m2. 

OV Mladkov s prodejem pozemku souhlasí. 

Prodej pozemku bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem. Pokud záměr prodeje pozemku schválí ZM, objedná odbor OSM vypracování 

znaleckého posudku. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku bude předkládán k projednání již 

s konkrétní cenou. 

Přílohou materiálu je snímek ortofoto s vyznačenou částí pozemku a fotografie z místního 

šetření. 

Rada města Boskovice na své 14. schůzi dne 18.06.2019 usnesením č. 14.2. záměr prodeje části 

pozemku p. č. 497 v k. ú. Mladkov u Boskovic za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Mapka - lokalita 

Příloha č. 2: Foto 

Příloha č. 3: Ortofoto 

 

Petr Malach, DiS. – znovu se dotázal, co zde plánuje územní plán, protože dle výměry se jedná 

o zahradu, ale vypadá to jako krásný stavební pozemek. 

 

Ing. Pavel Musil – uvedl, že územní plán říká, že se jedná o plochy smíšené, nezastavěného 

území, zemědělské. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

19.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

19.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 497 - zahrada o výměře cca 540 m² 

v k. ú. Mladkov u Boskovic paní P., Mladkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

19.3.  ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 497 - zahrada o výměře 

cca 540 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic 

T: 30.09.2019 

O: OSM 

19.4.  ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje 

T: 10.12.2019 

O: OSM 

19.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní 

smlouvy na prodej části pozemku p. č. 497 - zahrada o výměře cca 540 m² v k. ú. 

Mladkov u Boskovic paní P., Mladkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 

k projednání ZM 

T: 29.02.2020 

O: OSM 

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

ad 20) Záměr prodeje části pozemku - pan Ž. 
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Pan Ž., bytem Hrádkov  požádal o odkoupení části pozemku p. č. 205/2 o výměře cca 50 m2 v k. 

ú. Hrádkov za účelem vybudování přístupové cesty do dvora svého rodinného domu. 

Požadovaný pozemek přímo sousedí s pozemky žadatele p. č. 206/5, p. č. 206/1 a p. č. 207/2 v 

k. ú. Hrádkov. Na severní straně je pozemek ohraničen nově vybudovaným odtokovým žlabem.  

Osadní výbor Hrádkov nemá k požadavku pana Ž. o odkoupení žádné výhrady a prodej pozemku 

doporučuje. 

Prodej pozemku bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem. Pokud záměr prodeje schválí ZM, objedná odbor OSM vypracování znaleckého 

posudku. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku bude předkládán k projednání již s konkrétní 

cenou.   

Přílohou materiálu je situační zákres oddělení pozemku a fotografie pořízené z místního šetření. 

Rada města Boskovice na své 15. schůzi dne 01.07.2019 usnesením č. 11.2. záměr prodeje části 

pozemku p. č. 205/2 v k. ú. Hrádkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Mapka-lokalita 

Příloha č. 2: Mapka 

Příloha č. 3: Foto 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

20.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

20.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 205/2 o výměře cca 50 m² v k. ú. 

Hrádkov panu Ž., Hrádkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

20.3.  ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 205/2 o výměře cca 50 m² v k ú. 

Hrádkov 

T: 30.09.2019 

O: OSM 

20.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje 

T: 10.12.2019 

O: OSM 

20.5.  ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní 

smlouvy na prodej části pozemku p. č. 205/2 o výměře cca 50 m² v k. ú. Hrádkov panu 

Ž., Hrádkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM 

T: 29.02.2020 

O: OSM 

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

ad 21) Záměr prodeje částí pozemku - manželé K., paní K., pan R. 

Manželé K., Boskovice a paní K., Boskovice a pan R., Brno požádali o odkoupení částí pozemku 

ve vlastnictví města p. č. 2017/24 - zahrada v k. ú. Boskovice. Požadované části pozemku 

bezprostředně navazují na pozemky v jejich vlastnictví a účelem žádosti je majetkové 

vypořádání. 

Předmětné části pozemku se nachází za rodinnými domy žadatelů, jsou oplocené spolu s 

pozemky žadatelů, jsou dlouhodobě využívány jako zahrada a zázemí rodinného domu. Přístup 
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na pozemky je možný pouze přes pozemky žadatelů. Z jižní strany sousedí pozemky s areálem 

VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice. Požadované části pozemku jsou samostatně 

pro potřeby města nevyužitelné. 

Prodej pozemku bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem. Pokud záměr prodeje pozemku schválí ZM, objedná odbor OSM vypracování 

znaleckého posudku. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku bude předkládán k projednání již 

s konkrétní cenou. 

Přílohou materiálu je mapka s vyznačenými požadovanými částmi pozemku. 

Rada města Boskovice na své 15. schůzi dne 01.07.2019 usnesením č. 12.2. a 12.3. záměr prodeje 

částí pozemku p. č. 2017/24 v k. ú. Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapka 

Příloha č. 2: Mapka-lokalita 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

21.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

21.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2017/24 - zahrada o výměře 

cca 100 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem 

21.3.  ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2017/24 - zahrada o výměře 

cca 110 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví paní K., Boskovice a panu 

R., Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

21.4. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p. č. 2017/24 o výměře cca 100 m² a 

cca 110 m² v k. ú. Boskovice 

T: 30.09.2019 

O: OSM 

21.5.  ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje 

 T: 10.12.2019 

O: OSM 

21.6.  ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrhy kupních 

smluv na prodej částí pozemku p. č. 2017/24 v k. ú. Boskovice manželům K., 

Boskovice a paní K., Boskovice a panu R., Brno za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem, k projednání ZM 

 T: 29.02.2020 

O: OSM 

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

ad 22) Záměr prodeje pozemků - Lesy ČR, s. p. 

Lesy České republiky, s. p. (dále jen LČR), Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 

Brno požádal o odkup pozemků p. č. 7166/1 - vodní plocha o výměře 2360 m2, p. č. 7166/2 - 

vodní plocha o výměře 5132 m2 a p. č. 7166/15 - vodní plocha o výměře 3996 m2 v k. ú. 

Boskovice. Uvedené pozemky jsou součástí koryta vodního toku Boskovický potok, jehož je 
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státní podnik LČR správcem. Na většině výměry požadovaných pozemků se nachází stavba 

podélné úpravy toku "HB Boskovický potok II", kterou mají LČR zařazenu ve svém majetku. 

LČR by do budoucna chtěly plánovat údržbu toku a následné možné investice do stavby podélné 

úpravy na toku se nacházející, z tohoto důvodu mají zájem sjednotit vlastnictví stavby a 

pozemku. Nevyřešené majetkoprávní vztahy limitují možnou investici do opravy a údržby, která 

by na nevypořádaných pozemcích nemohla být realizována.  

Stanovisko města k žádosti o prodej pozemků požadují sdělit v termínu do 15.09.2019.  

V případě, že záměr prodeje ve prospěch LČR nebude schválen, upozorňují na "skutečnost, která 

vznikla v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku, tj. zákona 89/2012 Sb. Na základě 

tohoto zákona ustupuje povrch půdě a vzhledem k tomu, že dle stávající judikatury a soudní 

praxe nejsou většinou vodní díla samostatnou stavbou, splývá jejich vlastnictví s vlastnictvím 

pozemku. Tímto jsou vlastníci upozorněni na povinnosti vlastníka stavby, která se nachází na 

jejich pozemku, vyplývající zejména ze stavebního zákona a zákona o vodách. Na základě těchto 

zákonů jsou vlastníci povinni udržovat stavbu v řádném stavu, udržovat její návrhovou kapacitu 

odstraňováním nánosů a dodržovat další povinnosti vlastníků dle těchto zákonů, přičemž je 

zároveň nutné dodržovat další související zákony, jako jsou např. zákon o ochraně přírody a 

krajiny, zákon o odpadech ... " V praxi by to znamenalo, že pokud bude ze strany LČR 

naplánovaná investiční akce na dané stavbě podélné úpravy toku, bude tato provedena pouze v 

úsecích, kde jsou pozemky pod stavbou LČR majetkově vypořádány, úseky nevypořádané budou 

muset být vynechány. Pokud dojde k porušení stávající stavby, může příslušný vodoprávní úřad 

vyzvat vlastníka pozemku k opravě a nápravě na jeho náklady. 

Na části požadovaného pozemku p. č. 7166/1 se nachází stavba zatrubnění Boskovického potoka 

ve vlastnictví města. Odbor OSM po projednání s vodoprávním úřadem doporučuje tuto 

zatrubněnou část pozemku ponechat ve vlastnictví města. LČR s odkoupením jen nezatrubněné 

části pozemku p. č. 7166/1 o výměře cca 1320 m2 souhlasí.  

Prodej pozemků bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem. Pokud ZM schválí záměr prodeje pozemků, zajistí LČR vypracování znaleckého 

posudku a geometrického plánu. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemků bude předkládán k 

projednání již s konkrétní cenou. 

Rada města Boskovice na své 15. schůzi dne 01.07.2019 usnesením č. 22.2. záměr prodeje části 

pozemku p. č. 7166/1 a pozemků p. č. 7166/2 a p. č. 7166/15 v k. ú. Boskovice za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapky 

Příloha č. 2: Mapka-lokalita 

 

Petr Malach, DiS. – dotázal se ve vazbě na rozšíření ČOV a popřípadě ve vazbě na Boskovickou 

spojku, zda toto nebude mít nějaký vliv. 

 

pan starosta – uvedl, že na rozšíření ČOV nikoliv a myslí si, že ani na Boskovickou spojku, že 

toto je poněkud výš. 

 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

22.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

22.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 7166/1 - vodní plocha o výměře 

cca 1320 m² a pozemků p. č. 7166/2 - vodní plocha o výměře 5132 m² a p. č. 7166/15 - 

vodní plocha o výměře 3996 m² v k. ú. Boskovice do vlastnictví Lesy ČR, s. p., se 
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sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČ: 421 96 451, 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

22.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 7166/1 - vodní plocha o výměře 

cca 1320 m² a pozemků p. č. 7166/2 - vodní plocha o výměře 5132 m² a p. č. 7166/15 - 

vodní plocha o výměře 3996 m² v k. ú. Boskovice 

T: 30.09.2019 

O: OSM 

22.4.  ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje 

 T: 10.12.2019 

 O: OSM 

22.5.  ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní 

smlouvy na prodej části pozemku p. č. 7166/1 - vodní plocha o výměře cca 1320 m² a 

pozemků p. č. 7166/2 - vodní plocha o výměře 5132 m² a p. č. 7166/15 - vodní plocha 

o výměře 3996 m² v k. ú. Boskovice do vlastnictví Lesy ČR, s. p., se sídlem 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČ: 421 96 451, za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM 

 T: 29.02.2020 

 O: OSM 

Hlasování: 22 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 5 nepřítomno 

ad 23) Záměr prodeje části pozemku - manželé M. 

Manželé M., Vratíkov  požádali o odkoupení části pozemku p. č. 270/1 - ostatní plocha o výměře 

39 m² v k. ú. Vratíkov. Dle geometrického plánu č. 294-11227/2018 (dále jen GP) se jedná o 

nově vzniklý pozemek p. č. 270/4 o výměře 29 m² užívaný jako předzahrádka, vstup a vjezd do 

domu, zázemí rodinného domu a pozemek p. č. 270/5 o výměře 10 m² zastavěný stavbou garáže. 

Požadovaný pozemek bezprostředně navazuje na pozemky ve vlastnictví žadatelů, je jimi 

dlouhodobě užíván a účelem žádosti je majetkové vypořádání tohoto pozemku.  

Osadní výbor Vratíkov s prodejem části pozemku souhlasí. 

Přílohou materiálu je situační zákres pozemku a fotografie pořízená z místního šetření. 

Prodej pozemku bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem. Pokud záměr prodeje schválí ZM, objedná odbor OSM vypracování znaleckého 

posudku. Návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku bude předkládán k projednání již s 

konkrétní cenou.   

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 38.2. záměr prodeje části 

pozemku p. č. 270/1 v k. ú. Vratíkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapka, foto 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

23.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

23.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 270/1, dle GP se jedná o nově vzniklý 

pozemek p. č. 270/4 o výměře 29 m² a pozemek p. č. 270/5 o výměře 10 m² v k. ú. 

Vratíkov manželům M., Vratíkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem 



29 

 

23.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 270/1, dle GP se jedná o nově 

vzniklý pozemek p. č. 270/4 o výměře 29 m² a pozemek p. č. 270/5 o výměře 10 m² 

v k. ú. Vratíkov 

T: 30.09.2019 

O: OSM 

23.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje 

 T: 10.12.2019 

 O: OSM 

23.5.  ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní 

smlouvy na prodej části pozemku p. č. 270/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek 

p. č. 270/4 o výměře 29 m² a pozemek p. č. 270/5 o výměře 10 m² v k. ú. Vratíkov 

manželům M., Vratíkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM 

 T: 29.02.2020 

 O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 23 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni 

ad 24) Záměr prodeje části pozemku -  manželé T. 

Manželé T.,  Boskovice požádali o odkoupení části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře 

cca 240 m2 v k. ú. Boskovice. Požadovaný pozemek se nachází v zahrádkářské kolonii Rovná a 

žadatelé jej dlouhodobě užívají spolu se svým pozemkem p. č. 3516/12 jako zahradu. Severní 

hranice pozemku přímo sousedí s pozemkem p. č. 3516/12 ve vlastnictví žadatelů, z jižní strany 

je pozemek ohraničen plotem zahrádkářské kolonie.  

Přílohou materiálu je situační zákres pozemku a fotografie pořízené z místního šetření. 

Prodej pozemku bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem. Pokud záměr prodeje pozemku schválí ZM, objedná odbor OSM vypracování 

znaleckého posudku. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku bude předkládán k projednání již 

s konkrétní cenou. 

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 41.2. záměr prodeje části 

pozemku p. č. 3516/13 v k. ú. Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapka - ortofoto 

Příloha č. 2: Mapka - lokalita 

Příloha č. 3: Foto 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

24.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

24.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře 

cca 240 m² v k. ú. Boskovice manželům T., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem 

24.3.  ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře 

cca 240 m² v k. ú. Boskovice 

 T: 30.09.2019 

O: OSM 
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24.4.  ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje 

 T: 10.12.2019 

O: OSM 

24.5.  ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní 

smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře cca 240 m² v k. ú. 

Boskovice manželům T., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 

k projednání ZM 

 T: 29.02.2020 

 O: OSM 

__________________________________________________________________________ 

Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni 

ad 25) Záměr prodeje části pozemku - E.ON Distribuce, a. s. 

Společnost E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400 

požádala o odkoupení části pozemku p. č. 4309/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 30 

m2 v k. ú. Boskovice za účelem napravení majetkoprávních vztahů.  

Požadovaný pozemek se nachází v lokalitě U Lomu a je zastavěný stavbou trafostanice. 

Přílohou materiálu je situační zákres pozemku a fotografie pořízené z místního šetření. 

Prodej pozemku bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem. Pokud záměr prodeje pozemku schválí ZM, objedná odbor OSM vypracování 

znaleckého posudku. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku bude předkládán k projednání již 

s konkrétní cenou. 

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 36.2. záměr prodeje části 

pozemku p. č. 4309/1 v k. ú. Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapka - ortofoto 

Příloha č. 2: Mapka - lokalita 

Příloha č. 3: Foto 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

25.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

25.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4309/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

o výměře cca 30 m² v k. ú. Boskovice společnosti E.ON Distribuce, a. s., 

F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 280 85 400 za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem 

25.3.  ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 4309/1 - ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře cca 30 m² v k. ú. Boskovice 

 T: 30.09.2019 

O: OSM 

25.4.  ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje 

 T: 10.12.2019 

 O: OSM 

25.5.  ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní 

smlouvy na prodej části pozemku p. č. 4309/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
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cca 30 m² v k. ú. Boskovice společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice, IČ: 280 85 400 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 

k projednání ZM 

 T: 29.02.2020 

 O: OSM 

___________________________________________________________________________ 

Hlasování: 23 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni 

ad 26) Záměr prodeje pozemků -  pan T. 

Pan T., Boskovice požádal o odkoupení pozemků p. č. 4148/2 - orná půda o výměře 410 m2, p. 

č. 4149 - trvalý travní porost o výměře 744 m2 a p. č. 4150/2 - trvalý travní porost o výměře 949 

m2 v k. ú. Boskovice. Pozemky se nacházejí v lokalitě Milánovy nedaleko pozemku a domu 

žadatele, jsou zatravněny, na části jsou náletové dřeviny. Pan T. má zájem využívat pozemky 

jako zahradu - ponechat travní porost, vysadit ovocné stromy. 

Požadované pozemky jsou dle platného územního plánu součástí rozvojové plochy smíšené 

obytné městské a jsou součástí území, pro které byla v souladu s územním plánem zpracována 

územní studie lokality Z11 „Milánovy I“. V uvedené studii je na požadovaných pozemcích 

navržena plocha veřejného prostranství, plocha komunikace a plocha pro umístění stavby 

rodinného domu.  

Vzhledem k tomu, že jsou požadované pozemky města určeny územní studií pro veřejné 

prostranství, dopravní obsluhu, uložení inženýrských sítí, a dále z důvodu potřeby těchto 

pozemků pro případné směny, odbor OSM jejich prodej nedoporučuje. 

Přílohou materiálu je situační zákres pozemků, územní studie a fotografie pořízená z místního 

šetření. 

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 40.2. záměr prodeje 

pozemků p. č. 4148/2, p. č. 4149 a p. č. 4150/2 v k. ú. Boskovice nedoporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapka 

Příloha č. 2: Mapka-lokalita 

Příloha č. 3: Foto 

Příloha č. 4: Územní studie Milánovy I. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

26.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

26.2. ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 4148/2, p. č. 4149 a p. č. 4150/2 

v k. ú. Boskovice panu T., Boskovice 

26.3.  ZM ukládá sdělit svoje stanovisko panu T., Boskovice 

 T: 31.10.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 23 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni 

ad 27) Záměr prodeje pozemků - T-CAR spol. s r. o. 
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Zastupitelstvo města Boskovice projednalo na svém zasedání dne 23.04.2019 žádost T-CAR 

spol. s r. o., Dřevařská 2263/31, Boskovice, IČ 25303732 o odkoupení pozemků p. č. 3337/7 - 

orná půda o výměře 557 m2 (v přiložené mapce vyznačený růžovou barvou) a p. č. 3336/2 - 

zahrada o výměře 56 m2 (v přiložené mapce vyznačený zelenou barvou) v k. ú. Boskovice a 

nepřijalo k záměru prodeje pozemků usnesení. 

Pozemky se nachází po pravé straně při výjezdu z města směr Mladkov za kruhovým objezdem 

a jsou ohraničeny silnicí II/150 (vlastník Jihomoravský kraj) a původní silnicí (vlastník město). 

Na západní straně sousedí s pozemky ve vlastnictví manželů K.  

Pozemky jsou přístupné z původní silnice, jsou zatravněné. Dle územního plánu jsou součástí 

území označeného jako plochy smíšené nezastavěného území zemědělské (NSz). 

Část pozemku p. č. 3337/7 o výměře 8 m2 užívá T-CAR spol. s r. o. na základě nájemní smlouvy 

ze dne 20.06.2008 za účelem umístění reklamního zařízení. Nájemné za pronájem pozemku činí 

6.960,00 Kč ročně. 

Nyní T-CAR spol. s r. o. požádala znovu o odkoupení uvedených pozemků z důvodu umístění 

reklamního poutače na vlastním pozemku. V případě vlastnictví těchto pozemků chce společnost 

vybudovat reprezentativnější reklamní poutač, na pozemku umístit jeden až dva vozy na 

nájezdových rampách a v budoucnu vybudovat dobíjecí stanici elektromobilů. 

T-CAR spol. s. r. o. současně předložila znalecký posudek, kterým byla stanovena cena v místě 

a čase obvyklá požadovaných pozemků ve výši 400,-Kč/m2, tj. celkem 245.200,00 Kč. 

Společnost navrhuje prodejní cenu 250.000,00 Kč.  

Přílohou materiálu je ortofoto s vyznačenými pozemky.  

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 37.2. záměr prodeje 

pozemků p. č. 3337/7 a p. č. 3336/2 v k. ú. Boskovice za kupní cenu 250.000,00 Kč doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapka 

 

Petr Malach, DiS. – uvedl, že se tímto materiálem zabýval celkem hlouběji, protože na 

předminulém zastupitelstvu byl velkým kritikem tohoto materiálu. Měl pocit, že je poměrně 

zbytečné, aby město prodávalo pozemek na začátku města. V současné chvíli se s materiálem 

více seznámil a zjistil, že to není zcela tak, jak bylo uváděno, že i když město pozemek prodá, 

tak v rámci ochranných zón a toho ostatního, vznikne zde pozemek zhruba 300 až 398 m², že ta 

plocha nebude skutečně tak velká, jak se v materiálu popisuje. Za sebe tento materiál tentokrát 

podpoří. Chápe, že někteří můžou namítat, že se toto nachází na začátku města, ale není to natolik 

strategické místo, aby město tento pozemek neprodalo. Ví, že chtěl znát i stanovisko PČR, která 

zde nedoporučuje sjezd nebo nějaké velké změny. 

 

Příchod – Mgr. Tomáš Pléha – 16:54 hodin – 25 přítomných členů 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – uvedl, že se v tomto bodu hlasování zdrží vzhledem 

k tomu, jak by měla být plocha využita. Jelikož se o nás říká, že jsme kulturní město, nesouhlasí 

s tím, aby při vjezdu do města byly umístěny 1 nebo 2 vozidla na nájezdových rampách nebo 

dobíjecí stanice elektromobilu, která může být umístěna na jiném místě. 

 

Ing. Jan Nádvorník – uvedl, že za Piráty nechtějí podporovat prodej městských pozemků za 

účelem reklamy. Myslí si, že město by mělo a konkrétně na tomto místě bojovat proti vizuálnímu 

smogu. Těm, kteří neví, co je vizuální smog, vysvětlil, že se jedná o možná hodně subjektivní 

věc. Konstatoval, že na cestě z Mladkova do Boskovic je možné napočítat kolem 15 billboardů 

a jediný způsob jak tuto reklamu městem regulovat, je tyto pozemky městem vlastnit. Piráti tento 

návrh určitě nepodpoří a těší se na příště, pokud nějaký další bude. 
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pan starosta – uvedl, že by bylo asi ideální skoupit všechny pozemky asi tak kilometr od 

Boskovic, abychom zabránily jakémukoliv vizuálnímu smogu, ale to se zřejmě nepovede. Sdělil, 

že nemá nic proti názoru pana Nádvorníka a Pirátů, ale zatím se tady léta přeme a zatím 

neúspěšně, jak by vůbec měl vypadat vjezd do města, tzn. kruhový objezd. Jestli se všichni 

přikloníme k názoru, že cokoliv se někde umístí, je vizuální smog, tak se asi nedohodneme nikdy 

co případně do prostoru kruhového objezdu umístit, jiná města si různě tyto prostory  zkrášlují. 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – doplnil k billboardům, které zmínil pan Nádvorník. Toto 

se stavebním odborem řešili, ale nejedná se vlastně o billboardy, protože se jedná o umístění 

reklamy na kolech a dá se s tímto pohybovat, tak to není stavebně uvedeno jako billboard, jako 

stavební záležitost. Tudíž možností, co s tímto můžeme dělat, je v současné době minimum. Co 

se týká kruhového objezdu, proběhlo jednání s policejním inspektorem panem Tesařem. Z jeho 

pohledu je velmi omezené, co se v tomto prostoru dá umístit, ale věří, že snad už koncem tohoto 

roku, případně v nadcházejícím roce dojde k nějaké možnosti realizace, co by zde mohlo 

vzniknout, protože osobně si myslí, že by se tento prostor mohl vizuálně zlepšit.  

 

Ing. Jiří Pevný – doplnil, že jedna reklama vedle druhé má zabetonovaná kola a majitelé 

nemůžou tvrdit, že se s tímto dá pohybovat. Dvě třetiny reklam mají fiktivní kolečka, která jsou 

však betonová, nepohyblivá a dle jeho názoru zde nemají co dělat. 

 

 

Po projednání ZM hlasovalo o následujícím návrhu usnesení: 

27.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

27.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 3337/7 - orná půda o výměře 557 m² a 

p. č. 3336/2 - zahrada o výměře 56 m² v k. ú. Boskovice T-CAR spol. s r. o., 

Dřevařská 2263/31, Boskovice, IČ: 253 03 732 za kupní cenu 250.000,00 Kč 

27.3.  ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 3337/7 - orná půda o výměře 557 m² 

a p. č. 3336/2 - zahrada o výměře 56 m² v k. ú. Boskovice 

 T: 30.09.2019 

O: OSM 

27.4.  ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje 

 T: 10.12.2019 

 O: OSM 

27.5.  ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní 

smlouvy na prodej pozemků p. č. 3337/7 - orná půda o výměře 557 m² a p. č. 3336/2 - 

zahrada o výměře 56 m² v k. ú. Boskovice T-CAR spol. s r. o., Dřevařská 2263/31, 

Boskovice, IČ: 253 03 732 za kupní cenu 250.000,00 Kč, k projednání ZM 

 T: 29.02.2020 

 O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 11 pro, 10 se zdrželo, 4 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni - nepřijato 

ad 28) Záměr prodeje částí pozemků - pan Ř. 
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Pan Ř., Boskovice požádal o odkoupení částí pozemků p. č. 6997/2 a p. č. 2093/1 o celkové 

výměře cca 600 m2 v k. ú. Boskovice za účelem výstavby několika garáží. Jedná se o plochu za 

stávajícími garážemi na ulici Svatopluka Čecha. Dle platného územního plánu jsou pozemky 

součástí stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury - dopravní vybavení.  

Nad pozemky je umístěno venkovní vedení vysokého napětí. E.ON Distribuce, a. s. plánuje v 

rámci rekonstrukce vedení VN, zrušení jeho venkovního vedení a uložení nového kabelového 

vedení VN mimo jiné do požadovaných pozemků.  

Vzhledem k tomu, že E.ON vyžaduje pro uložení kabelového vedení vlastnictví pozemků 

městem, odbor OSM záměr prodeje částí pozemků nedoporučuje.     

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 42.2. záměr prodeje částí 

pozemků p. č. 6997/2 a p. č. 2093/1 v k. ú. Boskovice nedoporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapka 

Příloha č. 2: Mapka - ortofoto 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

28.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

28.2. ZM neschvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 6997/2 a p. č. 2093/1 o celkové 

výměře cca 600 m² v k. ú. Boskovice panu Ř., Boskovice 

28.3.  ZM ukládá sdělit svoje stanovisko panu Ř., Boskovice 

 T: 31.10.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni 

ad 29) Záměr směny částí pozemků - pan H. 

Pan H., Boskovice požádal o odkoupení části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře cca 

50 m2 v k. ú. Boskovice. Požadovaný pozemek se nachází v zahrádkářské kolonii Rovná a žadatel 

jej dlouhodobě užívá spolu se svým pozemkem p. č. 3516/6 jako zahradu. Severní hranice 

pozemku přímo sousedí s pozemkem p. č. 3516/6 ve vlastnictví žadatele, z jižní strany je 

pozemek ohraničen plotem zahrádkářské kolonie.  

Část pozemku p. č. 3516/6 pana H. se nachází vně oplocení zahrádkářské kolonie a zasahuje do 

travnatého pásu podél komunikace. Odbor OSM navrhuje tuto část pozemku výměře cca 7 m2 s 

panem H. vzájemně směnit. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků doplatí pan H. za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem. 

Pan H. s touto směnou pozemků souhlasí. Pokud záměr směny pozemků schválí ZM, objedná 

odbor OSM vypracování znaleckého posudku. Návrh směnné smlouvy bude předkládán k 

projednání již s konkrétní cenou. 

Přílohou materiálu je situační zákres pozemků a fotografie pořízené z místního šetření. 

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 43.2. záměr směny částí 

pozemků p. č. 3516/13 a p. č. 3516/6 v k. ú. Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře 

směňovaných pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem, doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapka 
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Příloha č. 2: Foto 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

29.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

29.2. ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře cca 50 m² 

v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 3516/6 - zahrada 

o výměře cca 7 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana H., Boskovice, s doplatkem 

rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

29.3.  ZM ukládá zveřejnit záměr směny části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře 

cca 50 m² v k. ú. Boskovice a části pozemku p. č. 3516/6 - zahrada o výměře cca 7 m² 

v k. ú. Boskovice 

 T: 30.09.2019 

O: OSM 

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

 T: 10.12.2019 

 O: OSM 

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

smlouvy na směnu části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře cca 50 m² v k. ú. 

Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 3516/6 - zahrada 

o výměře cca 7 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana H., Boskovice, s doplatkem 

rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 

k projednání ZM 

 T: 29.02.2020 

 O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

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

ad 30) Záměr směny částí pozemků - pan S. 

Pan S., Boskovice požádal o odkoupení části pozemku p. č. 4241/2 - ostatní plocha o výměře cca 

50 m2 v k. ú. Boskovice. Požadovaný pozemek navazuje na pozemek p. č. 4242/24 ve vlastnictví 

pana S., nachází se před oplocením jeho rodinného domu a je přes něj přístup na pozemky pana 

S. Část požadovaného pozemku je spolu s částí pozemku pana S. a p. č. 4242/24 zpevněná plocha, 

užívána k parkování vozidel, část pozemku tvoří travnatý svah. 

Vzhledem k tomu, že východní hranice parcely č. 4242/24 pana S. se nachází v blízkosti 

komunikace vedoucí na Kamenici a komunikace do boční ulice Ludvíka Vojtěcha, navrhuje 

odbor OSM z důvodu zachování a zajištění dostatečného prostoru při odbočování, část této 

parcely o výměře cca 2 m2 oddělit a s panem S. vzájemně směnit. Rozdíl ve výměře směňovaných 

pozemků doplatí pan S. za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

Pan S. s touto směnou pozemků souhlasí. Pokud záměr směny pozemků schválí ZM, objedná 

odbor OSM vypracování znaleckého posudku. Návrh směnné smlouvy bude předkládán k 

projednání již s konkrétní cenou. 

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 39.2. záměr směny částí 

pozemků p. č. 4241/2 a p. č. 4242/24 v k. ú. Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře 

směňovaných pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem, doporučila. 
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K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapka 

Příloha č. 2: Foto 

 

Ing. Pavel Musil – upozornil zastupitele, že v důvodové zprávě materiálu je v první větě chybně 

uvedeno číslo pozemku p.č. 4241/1 a požádal zastupitele, aby si toto opravili na číslo pozemku 

p.č. 4241/2, s tím, že v usnesení je uvedeno číslo již správně. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

30.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

30.2. ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 4241/2 o výměře cca 50 m² v k. ú. 

Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4242/24 o výměře 

cca 2 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana S., Boskovice, s doplatkem rozdílu 

ve výměře směňovaných pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

30.3.  ZM ukládá zveřejnit záměr směny části pozemku p. č. 4241/2 o výměře cca 50 m² 

v k. ú. Boskovice a části pozemku p. č. 4242/24 o výměře cca 2 m² v k. ú. Boskovice 

 T: 30.09.2019 

O: OSM 

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

 T: 10.12.2019 

 O: OSM 

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

smlouvy na směnu části pozemku p. č. 4241/2 o výměře cca 50 m² v k. ú. Boskovice 

ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4242/24 o výměře cca 2 m² v k. ú. 

Boskovice ve vlastnictví pana S., Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře 

směňovaných pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM 

 T: 29.02.2020 

 O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

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

ad 31) Bezúplatný převod pozemků - Státní pozemkový úřad 

Město Boskovice je vlastníkem stavby chodníku ke hřbitovu, umístěné mimo jiné na pozemcích 

p. č. 4415/217 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2 a p. č. 4415/227 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k. ú. Boskovice. Uvedené pozemky jsou ve 

vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit má Státní pozemkový úřad, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov, IČ: 01312774 (dále jen SPÚ). 

Souhlas SPÚ se stavbou chodníku byl podmíněn jednak uzavřením nájemní smlouvy před 

realizací stavby a dále majetkoprávním vypořádáním stavbou dotčených pozemků po dokončení 

stavby.  

Pozemky pod místními nebo účelovými komunikacemi, pokud obec uvedené komunikace vlastní 

a prokáže existenci tělesa pozemní komunikace, převede podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 

Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, SPÚ na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví bezúplatně.  

Nezbytnou součástí žádosti je souhlas zastupitelstva města s bezúplatným převodem pozemků. 
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Přílohou materiálu je ortofoto s vyznačenými pozemky. 

Rada města Boskovice na své 14. schůzi dne 18.06.2019 usnesením č. 16.2. bezúplatný převod 

pozemků p. č. 4415/217 a p. č. 4415/227 v k. ú. Boskovice doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapka 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

31.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

31.2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p. č. 4415/217 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 43 m² a p. č. 4415/227 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 21 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví ČR-Statní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov, IČ: 013 12 774 do vlastnictví města Boskovice 

31.3.  ZM ukládá předložit návrh smlouvy na bezúplatný převod pozemků p. č. 4415/217 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m² a p. č. 4415/227 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 21 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví ČR-Statní 

pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov, IČ: 013 12 774 do vlastnictví 

města Boskovice, k projednání ZM 

 T: 31.12.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

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

ad 32) Darování pozemku – MP Holding, a. s. 

MP Holding, a. s., Hradní 638/6, Boskovice, IČ 49968394 učinila městu Boskovice nabídku 

darování pozemku p. č. 4475 - lesní pozemek o výměře 151 m² v k. ú. Boskovice. Pozemek se 

nachází mezi lesními pozemky p. č. 4474 a p. č. 4477/2 ve vlastnictví města, je užíván jako cesta. 

Nabídka byla projednána s odborným lesním hospodářem, který převod pozemku do vlastnictví 

města doporučuje. 

Rada města Boskovice na své 15. schůzi dne 01.07.2019 usnesením č. 20.2. darování pozemku 

p. č. 4475 v k. ú. Boskovice do vlastnictví města Boskovice doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapka – ortofoto 

Příloha č. 2: Mapka – lokalita 

 

Dominik Božek – oznámil svoji podjatost k tomuto materiálu. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

32.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

32.2. ZM schvaluje darování pozemku p. č. 4475 - lesní pozemek o výměře 151 m² 

v k. ú. Boskovice z vlastnictví MP Holding, a. s., Hradní 638/6, Boskovice, 

IČ: 499 68 394 do vlastnictví města Boskovice 

32.3.  ZM ukládá předložit návrh darovací smlouvy na darování pozemku p. č. 4475 - lesní 

pozemek o výměře 151 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví MP Holding, a. s., 
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Hradní 638/6, Boskovice, IČ: 499 68 394 do vlastnictví města Boskovice, k projednání 

ZM 

 T: 10.12.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 22 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 5 nepřítomno 

ad 33) Návrh na změnu katastrální hranice - DEAS, spol. s r. o. 

Areál firmy DEAS, spol. s r. o., Rovná 2146/11, Boskovice, IČO 46961968 (dále jen společnost) 

se nachází z části v katastrálním území Boskovice a z části v katastrálním území Lhota Rapotina. 

Společnost požádala o směnu částí pozemků v jejím vlastnictví mezi těmito katastry dle 

přiloženého geometrického plánu č. 5262(Bce),446(L.R.)-2620/2019 (dále jen GP). 

Důvodem je výstavba nové administrativní budovy, která by ležela na dvou katastrálních 

územích, což dle stavebního zákona není možné. 

Dle GP se jedná o část pozemku p. č. 675/7 v k. ú. Lhota Rapotina, která by přešla do k. ú. 

Boskovice jako p. č. 7200 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 392 m2.  Dále o část pozemku 

p. č. 3881/13 v k. ú. Boskovice, která by přešla do k. ú. Lhota Rapotina jako p. č. 1372 - ostatní 

plocha, neplodná půda o výměře 392 m2.  

Směňované pozemky jsou ve vlastnictví společnosti, mají stejnou výměru a jedná se o pozemky 

stejného druhu i způsobu využití. 

Směna pozemků vyžaduje změnu katastrální hranice. Změna katastrální hranice je vyznačena v 

GP. Návrh na schválení změny hranice katastrálního území u katastrálního úřadu podá 

společnost. K návrhu je třeba doložit souhlas zastupitelstva města se změnou katastrální hranice. 

Přílohou materiálu je GP, ortofoto s vyznačenou změnou katastrální hranice a GP s vyznačenými 

pozemky, dotčenými změnou katastrální hranice mezi k. ú. Boskovice a k. ú. Lhota Rapotina. 

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 54.2.  změnu katastrální 

hranice mezi katastrálními územími Boskovice a Lhota Rapotina dle geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku, změnu hranice katastrálního území, č. 5262 (Bce), 446 (L.R.) - 2620/2019, 

vypracovaného ADITIS s. r. o., schváleného KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Boskovice dne 

15.07.2019, doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapka – ortofoto 

Příloha č. 2: Mapka – GP 

Příloha č. 3: GP č. 5262 (Bce), 446 (L.R.) – 2620/2019 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

33.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

33.2. ZM schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálními územími Boskovice a Lhota 

Rapotina, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, změnu hranice katastrálního 

území, č. 5262 (Bce), 446 (L.R.) - 2620/2019, vypracovaného ADITIS s. r. o., 

schváleného KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Boskovice dne 15.07.2019 

33.3.  ZM ukládá vystavit souhlas se změnou katastrální hranice mezi katastrálními územími 

Boskovice a Lhota Rapotina, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, změnu 

hranice katastrálního území, č. 5262 (Bce), 446 (L.R.) - 2620/2019, vypracovaného 

ADITIS s. r. o., schváleného KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Boskovice dne 15.07.2019 
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 T: 30.11.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

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

ad 34) Návrh směnné smlouvy - manželé K. 

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

11.2. záměr směny pozemku p. č. 4208/9 - trvalý travní porost o výměře 189 m2 v k. ú. Boskovice 

ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4208/3 - trvalý travní porost o výměře cca 

20 m2, dle geometrického plánu čís. 5204-4355/2018 (GP) se jedná o část označenou písm. a) o 

výměře 17 m2 v k. ú. Boskovice ve vlastnictví manželů K., Boskovice s doplatkem rozdílu ve 

výměře směňovaných pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Současně 

zastupitelstvo města usnesením č. 11.5. uložilo předložit k projednání návrh směnné smlouvy. 

Návrh směnné smlouvy byl předložen k projednání RM 26.02.2019 a byl stažen.  

Odbor OSM provedl znovu místní šetření - pozemek p. č. 4208/9 se nachází na okraji 

zahrádkářské kolonie Pod Střelnicí - Dubina, přímo sousedí s pozemky ve vlastnictví manželů 

K., je poměrně svažitý, neudržovaný, zarostlý náletem dřevin a je dlouhodobě nevyužívaný. Měl 

by sloužit jako přístupová cesta k jednotlivým parcelám, které se podél pozemku nachází. Nyní 

většinu těchto parcel vlastní K. Jako přístup na zbývající dva pozemky p. č. 4208/6 a p. č. 4208/7 

není požadovaný pozemek dlouhodobě využíván - viz přiložené foto. Na tyto dva pozemky je 

možný přístup ze severní strany z pozemku města p. č. 4209/1.  

Manželé K. jsou vlastníky pozemku p. č. 4208/3, který zasahuje do komunikace vedoucí 

zahrádkářskou kolonií z ulice Pod Střelnicí až na Dva Dvory. V případě umístění oplocení na 

hranici pozemku p. č. 4208/3, by byla tato komunikace téměř neprůjezdná. Z důvodu 

majetkového vypořádání části tohoto pozemku užívaného jako komunikace, byla navržena 

vzájemná směna pozemků. 

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

ceny a odhady nemovitostí byla stanovena obvyklá cena pozemků ke směně ve výši 225,00 

Kč/m2. Doplatek rozdílu ve výměře směňovaných pozemků činí 38.700,-Kč.  

Záměr směny pozemků byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti.  

Přílohou materiálu předkládáme návrh směnné smlouvy, ortofoto s vyznačenou směnou 

pozemků a vlastnickými vztahy a fotografie z místního šetření. 

Rada města Boskovice na své 14. schůzi dne 18.06.2019 usnesením č. 15.2. návrh směnné 

smlouvy doporučila. 

 

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

Příloha č. 2: Ortofoto, GP 

Příloha č. 3: Foto 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

34.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

34.2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu pozemku p. č. 4208/9 - trvalý travní 

porost o výměře 189 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části 

pozemku p. č. 4208/3 - trvalý travní porost, dle GP se jedná o část označenou písm. a) 

o výměře 17 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví manželů K., Boskovice s doplatkem 

rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 225,00 Kč/m² 
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Návrh směnné smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu ZM 

34.3.  ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu pozemku p. č. 4208/9 - trvalý travní 

porost o výměře 189 m² v k. ú. Boskovice a části pozemku p. č. 4208/3 - trvalý travní 

porost, dle GP se jedná o část označenou písm. a) o výměře 17 m² v k. ú. Boskovice, 

s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 225,00 Kč/m², 

s manželi K., Boskovice, dle předloženého návrhu 

 T: 31.12.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

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

ad 35) Návrh dodatku č. 2 - manželé J. 

Město Boskovice uzavřelo dne 19.05.2015 kupní smlouvu s manželi J. Předmětem kupní 

smlouvy byl prodej pozemku p. č. 4415/146 v k. ú. Boskovice na ulici Lipová. 

V uvedené kupní smlouvě se kupující zavázali, že postaví na předmětu smlouvy do stanoveného 

termínu stavbu rodinného domu a zapíší ji vkladem do veřejného seznamu vedeného příslušným 

Katastrálním úřadem. V případě, že kupující nesplní tento závazek, vzniká městu právo na 

smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč.  Zajištění smluvní pokutou je nezbytné z důvodů 

případných sankcí ze strany poskytovatele dotace, pokud by došlo k porušení dotačních 

podmínek. Dodatkem č. 1 ke smlouvě ze dne 27.12.2017 byl termín stanoven na 30.06.2019. 

Manželé J. požádali o prodloužení doby na realizaci stavby rodinného domu, a to do 30.09.2020. 

Nesplnění závazku v dodatkem stanoveném termínu zdůvodňují obtížemi se zajištěním odborně 

způsobilých a pracovně nevytížených dodavatelů pro jednotlivé části stavby, technickými 

překážkami při realizaci stavby. 

V souladu s dotačními podmínkami je nutno stavbu rodinného domu dokončit do listopadu 2020. 

Odbor správy majetku doporučuje vyhovět žádosti manželů J. a posunout termín kolaudace 

rodinného domu do 30.09.2020. Stavba je ve fázi rozestavěnosti, nyní probíhá zhotovování 

rozvodů vody, elektroinstalace a následovat budou vnitřní omítky, podlahové vytápění a podlahy. 

Lze tedy předpokládat, že by stavba měla být v tomto termínu dokončena.  

Změna termínu kolaudace bude upravena dodatkem č. 2 ke kupní smlouvě -viz příloha. 

Rada města Boskovice na své 14. schůzi dne 18.06.2019 usnesením č. 20.2. uzavření dodatku č. 

2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 19.05.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.12.2017 

doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Návrh dodatku č. 2 

 

Ing. Petr Axman, Ph.D. – sdělil, že manželé J. jsou jeho sousedé a hlasovat tedy nebude, 

nicméně ví, že práce na stavbě intenzivně probíhají, ale situace je taková, jaká je. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

35.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

35.2. ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 19.05.2015, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.12.2017 s manželi J., Boskovice 

Návrh dodatku č. 2 tvoří přílohu č. 10 zápisu ZM 
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35.3.  ZM ukládá uzavřít dodatek č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 19.05.2015, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 27.12.2017 s manželi J., Boskovice, dle předloženého návrhu 

 T: 30.10.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni 

ad 36) Návrh kupní smlouvy – FIKO CZ s. r. o. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 4. zasedání dne 23.04.2019, usnesením č. 

12.2. záměr prodeje částí pozemků p. č. 500/2, p. č. 500/3, p. č. 6921/1, dle geometrického plánu 

č. 5166-3298/2018 (GP) se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 500/4 o výměře 20 m2 v k. ú. 

Boskovice společnosti FIKO CZ s. r. o., IC 06381073, se sídlem Komenského 323/17, Boskovice 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Současně uložilo zastupitelstvo města usnesením č. 

12.5. 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. 500/2, 

p. č. 500/3 a p. č. 6921/1 ve výši 700,00 Kč/m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební pozemek 

dle zákona o DPH, bude ke kupní ceně připočítána zákonná sazba DPH (21 %). 

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 500/2,p. č. 500/3 a p. č. 6921/1 v k. ú. Boskovice byl zveřejněn 

bez připomínek veřejnosti. 

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 44.2. 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: 

36.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

36.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 500/2, p. č. 500/3, 

p. č. 6921/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 500/4 o výměře 20 m² v k. ú. 

Boskovice společnosti FIKO CZ s. r. o., IČ: 063 81 073, se sídlem 

Komenského 323/17, Boskovice za cenu 700,00 Kč/m² + zákonná sazba DPH 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 11 zápisu ZM 

36.3.  ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 500/2, p. č. 500/3, 

p. č. 6921/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 500/4 o výměře 20 m² v k. ú. 

Boskovice s FIKO CZ s. r. o., IČ: 063 81 073, se sídlem Komenského 323/17, 

Boskovice za cenu 700,00 Kč/m² + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu 

 T: 31.12.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 22 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 5 nepřítomno 

ad 37) Návrh kupní smlouvy - manželé K. 
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Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 4. zasedání dne 23.04.2019, usnesením č. 

13.2. záměr prodeje pozemku p. č. 4308/1 - trvalý travní porost o výměře 20 m2 v k. ú. Boskovice 

manželům K., 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 pozemku ve výši 200,00 Kč/m2.  

Záměr prodeje pozemku p. č. 4308/1 v k. ú. Boskovice byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti. 

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 45.2. návrh kupní smlouvy 

doporučila. 

 

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

Příloha č. 2: Mapka - ortofoto 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

37.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

37.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 4308/1 - trvalý travní 

porost o výměře 20 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu 

200,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ZM 

37.3.  ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 4308/1 - trvalý travní porost 

o výměře 20 m² v k. ú. Boskovice s manželi K., Boskovice za cenu 200,00 Kč/m², dle 

předloženého návrhu 

 T: 31.12.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 22 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 5 nepřítomno 

ad 38) Návrh kupní smlouvy - paní H. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 5. zasedání dne 11.06.2019, usnesením č. 

10.2. záměr prodeje pozemků p. č. 2073/45 - zahrada o výměře 24 m2 a p. č. 2073/46 - zahrada 

o výměře 86 m2 v k. ú. Boskovice paní H., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

Současně uložilo zastupitelstvo města usnesením č. 10.5. 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 pozemku ve výši 200,00 Kč/m2, tj. 

celkem 22.000,00 Kč.  

Záměr prodeje pozemků p. č. 2073/45 a p. č. 2073/46 v k. ú. Boskovice byl zveřejněn bez 

připomínek veřejnosti. 

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 46.2. návrh kupní smlouvy 

doporučila. 

 

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

Příloha č. 2: Mapka  
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Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

38.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

38.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 2073/45 - zahrada 

o výměře 24 m² a p. č. 2073/46 - zahrada o výměře 86 m² v k. ú. Boskovice paní H., 

Boskovice za cenu 200,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM 

38.3.  ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 2073/45 - zahrada o výměře 

24 m² a p. č. 2073/46 - zahrada o výměře 86 m² v k. ú. Boskovice s paní H., Boskovice 

za cenu 200,00 Kč/m², dle předloženého návrhu 

 T: 31.12.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 22 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 5 nepřítomno 

ad 39) Návrh kupní smlouvy - ČR-ÚZSVM 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) je příslušný hospodařit 

mimo jiné s pozemky v k. ú. Vratíkov, a to pozemky p. č. 237/2 – trvalý travní porost o výměře 

105 m², p. č. 239/3 – trvalý travní porost o výměře 65 m², p. č. 242/2 – trvalý travní porost o 

výměře 5 m² a p. č. 353/6 – trvalý travní porost o výměře 99 m². 

Uvedené pozemky tvoří jednotný celek s lesními pozemky ve vlastnictví města.  

Na základě informace ÚZSVM o záměru realizace převodu těchto pozemků, vstoupil odbor OSM 

do jednání s ÚZSVM ve věci přímého prodeje těchto pozemků do vlastnictví města Boskovice.  

ÚZSVM zaslal nyní kupní smlouvu na prodej výše uvedených pozemků k podpisu. Kupní cena 

za převáděné pozemky činí 6.700,-Kč. 

Přílohou předkládáme tuto smlouvu ke schválení. 

Rada města Boskovice na své 14. schůzi dne 18.06.2019 usnesením č. 17.2. doporučila 

odkoupení pozemků p. č. 237/2, p. č. 239/3, p. č. 242/2 a p. č. 353/6 vše v k. ú. Boskovice za 

kupní cenu 6.700,-Kč a usnesením č. 17.3. doporučila návrh kupní smlouvy č. 

UZSVM/BVY/2333/2019-BVYM. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapky 

Příloha č. 2: Návrh kupní smlouvy  

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

39.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

39.2. ZM schvaluje odkoupení pozemků p. č. 237/2 - trvalý travní porost o výměře 105 m², 

p. č. 239/3 - trvalý travní porost o výměře 65 m², p. č. 242/2 - trvalý travní porost 

o výměře 5 m², p. č. 353/6 - trvalý travní porost o výměře 99 m² vše v k.ú. Vratíkov 

z vlastnictví ČR-ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, 

IČ: 697 97 111 do vlastnictví města Boskovice za kupní cenu 6.700,- Kč 

39.3.  ZM schvaluje návrh kupní smlouvy č. UZSVM/BVY/2333/2019-BVYM na odkoupení 

pozemků p. č. 237/2 - trvalý travní porost o výměře 105 m², p. č. 239/3 - trvalý travní 

porost o výměře 65 m², p. č. 242/2 - trvalý travní porost o výměře 5 m², p. č. 353/6 - 

trvalý travní porost o výměře 99 m² vše v k.ú. Vratíkov z vlastnictví ČR-ÚZSVM, 
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se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, IČ: 697 97 111 do vlastnictví 

města Boskovice za kupní cenu 6.700,- Kč 

 Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu ZM 

39.4.  ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu č. UZSVM/BVY/2333/2019-BVYM na odkoupení 

pozemků p. č. 237/2 - trvalý travní porost o výměře 105 m², p. č. 239/3 - trvalý travní 

porost o výměře 65 m², p. č. 242/2 - trvalý travní porost o výměře 5 m², p. č. 353/6 - 

trvalý travní porost o výměře 99 m² vše v k.ú. Vratíkov z vlastnictví ČR-ÚZSVM, 

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

města Boskovice za kupní cenu 6.700,- Kč, dle předloženého návrhu 

 T: 31.12.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 22 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 5 nepřítomno 

ad 40) Návrh smlouvy o bezúplatném převodu - ČR-ÚZSVM 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM), Rašínovo nábřeží 390/42, 

Nové Město, Praha, IČ 69797111 je příslušný hospodařit mimo jiné s pozemkem p. č. 156/44 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k. ú. Boskovice.  

Uvedený pozemek se nachází v lokalitě za finančním úřadem, v místě, kde se ulice 17. listopadu 

napojuje na spojnici z ulice nám. 9. května. Na části pozemku se nachází účelová komunikace -

chodník, část pozemku tvoří zeleň.  

Odbor OSM vstoupil do jednání s ÚZSVM ve věci převodu tohoto pozemku z vlastnictví státu 

do vlastnictví města Boskovice. Převod pozemku naplňuje podmínku veřejného zájmu a 

pozemek bude na město Boskovice převeden bezúplatně. 

Přílohou předkládáme ke schválení návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 

UZSVM/BVY/3286/2019-BVYM s omezujícími podmínkami.  

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 47.2. doporučila 

bezúplatné nabytí pozemku p. č. 156/44 v k. ú. Boskovice a usnesením č. 47.3. doporučila návrh 

smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami 

č. UZSVM/BVY/3286/2019-BVYM. 

 

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

Příloha č. 2: Mapka  

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

40.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

40.2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 156/44 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 11 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM, se sídlem 

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

Boskovice 

40.3.  ZM schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 

věci (pozemku p. č. 156/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m² v k. ú. 

Boskovice) s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/3286/2019-BVYM 

z vlastnictví ČR-ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, 

IČ: 697 97 111 do vlastnictví města Boskovice 
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 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ZM 

40.4.  ZM ukládá uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

(pozemku p. č. 156/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m² v k. ú. 

Boskovice) s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/3286/2019-BVYM s ČR-

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

dle předloženého návrhu 

 T: 31.12.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

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

ad 41) Aktualizace sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen 

na nemovitém majetku Města Boskovice 

Dle úkolu PV č. 5/7 provedl odbor OSM porovnání aktuálního sazebníku za zřizování věcných 

břemen na nemovitém majetku Města Boskovice se sazebníky jiných měst. Aktuální sazebník 

vychází ze sazebníku úhrad Jihomoravského kraje, městský sazebník používá pro výpočet 

výsledné částky za zřízení věcného břemene stejné položky jako krajský a ceny jednotlivých 

položek se příliš neliší. 

Kromě krajského sazebníku byly porovnány ceny za zřizování věcných břemen na nemovitém 

majetku Města Boskovice se sazebníky měst Blansko, Šlapanice a Břeclav. 

Porovnávat ceny za zřizování věcných břemen je obtížné, neboť sazebníky jsou rozděleny 

v jednotlivých městech na různé položky. Obecně lze říci, že ve Šlapanicích jsou o proti 

Boskovicím více zvýhodněni stavebníci nepodnikatelé a je více zvýhodněn přechod komunikace 

protlakem před otevřeným výkopem. 

V Blansku je systém plateb za zřízení věcných břemen na městských nemovitostech odlišný. Za 

samotné zřízení věcného břemene je žadateli účtována jednotná částka 100,- Kč za běžný metr 

vedení inženýrské sítě + DPH. Tato částka je stejná pro fyzické i právnické osoby a není 

rozlišeno, jakým druhem pozemku inženýrská síť vede, zda jsou přechody komunikací řešeny 

překopem či protlakem atd. Stavebníkovi je však zvlášť zpoplatněna realizace stavby. 

Také v Břeclavi není při zřizování věcného břemene rozlišován druh pozemku ani kategorie 

stavebníka, za běžný metr vedení inženýrské sítě je účtováno 200,- Kč + DPH. 

Odbor OSM doporučuje zachovat stávající systém sazebníku, pouze navrhujeme změnit 

v sazebníku částky položek pro přechody komunikací tak, aby byli stavebníci více motivováni 

využívat k přechodům komunikací protlaky, nikoliv otevřené výkopy, jejichž uvedení do 

původního stavu bývá komplikované. V aktuálním sazebníku je pro nepodnikatele stanovena za 

1 běžný metr protlaku pod komunikací částka 250,- Kč, zřízení startovací/cílové jámy mimo 

vozovku 300,- Kč a překop komunikace 3.000,- Kč/případ. U podnikatelů je účtováno za 1 běžný 

metr protlaku pod komunikací 350,- Kč, zřízení startovací/cílové jámy mimo vozovku 500,- Kč 

a překop komunikace 5.000,- Kč/případ. 

U překopů komunikací navrhujeme změnit účtování z ceny za jednotlivé případy na cenu za 

běžný metr překopu pro nepodnikatele 1.000,- Kč a pro podnikatele 2.000,- Kč. Za běžný metr 

protlaku pod vozovkou a zřízení startovací/cílové jámy mimo vozovku navrhujeme pro 

nepodnikatele 100,- Kč a pro podnikatele 200,- Kč.  

Například při přechodu komunikace šíře 6m otevřeným překopem platí v současnosti stavebník 

(podnikatel) 5.000,- Kč a v případě protlaku pod vozovkou 3.100,- Kč. Po navrhovaná změně by 

bylo podnikatelům za otevřený překop komunikace šíře 6m účtováno 12.000,- Kč a při využití 

protlaku pod vozovkou 1.400,- Kč. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. 
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Cílem navrhované změny je přimět stavebníky více využívat technologii protlaku, jejíž realizace 

je výrazně dražší než uložení nového vedení do otevřeného překopu, ale nepoškozuje povrch 

městských komunikací. 

Stávající i navrhovaný sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku 

Města Boskovice a sazebníky Jihomoravského kraje, Šlapanic a Břeclavi tvoří přílohu tohoto 

materiálu. 

Rada města Boskovice na své 17. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 49.3. návrh nového 

sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku města Boskovice 

doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen - aktuální 

Příloha č. 2: Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen – návrh 

Příloha č. 3: Sazebník úhrad JMK 

Příloha č. 4: Ceník jednorázových úhrad Břeclav 

Příloha č. 5: Ceník jednorázových úhrad Šlapanice  

 

Ing. Pavel Musil – uvedl, že zastupitelé dostali na stůl Návrh sazebníku, ve kterém byly 

provedeny úpravy oproti sazebníku, který byl zastupitelům zaslán elektronicky. V původně 

zaslaném materiálu byla u překopu vozovky jak u podnikatelů, tak u fyzických osob uvedena 

pouze částka červeně v tisících za běžný metr. Původně to bylo uvedeno za případ a ne za běžný 

metr, tak abychom tyto překopy nezlevňovali, tak bylo do závorky doplněno  minimálně 3.000 

Kč u fyzických osob a minimálně 5.000 Kč u podnikatelů. Požádal zastupitele, aby si u 

předloženého materiálu vyměnily přílohu Sazebníku, a schvalovat se bude ten, který byl 

zastupitelům předložen na stůl. 

 

Petr Malach, DiS. – dotázal se, zda desátá položka seshora má být 25.000 Kč nebo to mám být 

2.500 Kč. Zda tam není překlep, aby se neschválila cenově jiná položka. 

 

Ing. Pavel Musil -  sdělil, že se jedná o 25.000 Kč. Jedná se o částku nad 50 běžných metrů, 

čemuž odpovídá i cena. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

41.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

41.2. ZM schvaluje návrh nového sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen 

na nemovitém majetku města Boskovice v předloženém znění 

 Návrh nového sazebníku tvoří přílohu č. 16 zápisu  ZM 

41.3.  ZM ukládá používat pro výpočet ceny věcného břemene nový sazebník úhrad 

za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku města Boskovice 

 T: 01.10.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

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

ad 42) Informace - zápis z jednání ve věci prodeje pozemků 
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Přílohou předkládáme zápis z jednání s JUDr. Paroulkem, konaného dne 29.05.2019, ve věci 

prodeje pozemků p. č. 1383, 1384, 1387/1, 1387/2, 1392/1 v k. ú. Boskovice. 

JUDr. Paroulek vznesl při tomto jednání požadavek, aby se zápisem z jednání byla seznámena 

rada a zastupitelstvo města. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Zápis z jednání 

 

občan pan Sušil – sdělil, že na stole kde jsou materiály i s přílohou k dispozici občanům, právě 

projednávaný materiál nenašel, dotázal se, zda se jedná o tajný materiál pro občany. 

 

pan starosta – sdělil, že se nejedná o tajný materiál pro občany. Z veškerých materiálů, které 

mají k dispozici zastupitelé, není tajné nic. 

 

občan pan Sušil – materiál obdržel od vedoucí odboru. Sdělil, že když si chtěl materiál 

prohlédnout, nebyl zrovna k dispozici a zřejmě ho měl zapůjčený někdo jiný. 

 

ad 43) Revokace umístění sportovní haly v areálu Červená zahrada 

Tento materiál předkládá návrh na revokaci usnesení ZM ze dne 8.12.2015 č. 11.2. - „ ZM 

schvaluje umístění sportovní haly v areálu Červená zahrada“. Návrh na  usnesení je součástí 

tohoto materiálu. 

RM na své schůzi dne 27.08.2019 přijala usnesení pod bodem č. 17.2., kterým doporučila ZM 

revokaci usnesení ZM ze dne 8.12.2015 č. 11.2. 

 

Petr Malach, DiS. – dotázal se předkladatele materiálu, zda je nutné tento bod revokovat, zda to 

bude mít na něco návaznost. 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – sdělil, že proto, aby se mohlo pokračovat v diskusi 

k bodu č. 44, tak se musí revokovat usnesení zastupitelstva  

 

pan starosta – uvedl, že z čistě právního hlediska se bod revokovat nemusí. Přiznal, že je ten, 

který na RM předkládal program zastupitelstva a považuje to za logické. Usnesení o umístění 

může být vícero, ale pokud se nějaký návrh realizuje, tak se buď v jiné časové ose realizuje návrh 

původní a nebo se taky nerealizuje nikdy, protože jestli má někdo představu, že za 30 let 

fungování města, kdy existuje městské zastupitelstvo, všechno co se nějakým způsobem 

rozhodlo, se vždycky úplně detailně revokovalo, pokud bylo něco podobného nebo obdobného 

usneseno v minulosti, tak tomu tak není. Když předkládal radním návrh programu zastupitelstva, 

tak to považoval za správné nebo logické, jestli se máme někam posunout, tak původní usnesení 

zrevokujme a možná rozhodneme o dalším. Nicméně to neznamená, když tento návrh neprojde, 

že by se nemohl projednávat návrh další. Tolik informace, které obdržel od právníků a myslí si, 

že se nemýlí.   

 

Vladimír Farský – odcitoval prohlášení obou místostarostů i pana starosty v tom smyslu, že 

pokud bude v budoucnu zvolena jiná varianta, která je předložena v dalším bodě, v budoucnu by 

se mohla postavit další hala v areálu Červené zahrady, toto v tomto okamžiku okomentuji tak, že 

je naprosto zbytečné tento bod revokovat. Protože to, co pan starosta před chvílí řekl, nevylučuje 

stavbu třeba celého souboru hal v okruhu kompletně celých Boskovic. Toto usnesení ničemu 

nevadí. Uvedl, že pan starosta na tiskové konferenci prohlásil, že je víceméně pro revokaci 
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usnesení z roku 2015 z toho důvodu, aby zabránil stavbě haly na pozemku bývalého Dvořáčkova 

mlýna, že by potom nebylo možné stavět, dokončit, opravit nebo obnovit běžecký okruh, což je 

samozřejmě nesmysl, protože to usnesení z 08.12.2015, které máme revokovat zní: ZM města 

schvaluje umístění sportovní haly v areálu Červené zahrady a nehovoří se tam nic o tom, že by 

měla být umístěna na místě Dvořáčkova mlýna. Víme všichni, kdo se v této problematice trochu 

orientuje, že těch variant tam bylo předloženo několik a nakonec můžeme předkládat eventuálně 

další varianty. To co tady bylo řečeno a zdůvodňováno pravda není. Ptá se tedy, proč se takto 

demagogicky lidem lže, protože to usnesení nic takové neobsahuje. Podpoří, pokud bude 

předložen návrh ke stažení materiálu, protože vidí jako zcela zbytečné tento bod schvalovat.  

 

pan starosta – uvedl, že se nebude s panem Farským pouštět do polemiky, odmítá však výrok, 

že lže nebo podobně. Neví o tom, že by byl pan Farský na inkriminované tiskové konferenci. 

Uvedl, že celou dobu tvrdí, že v tuto chvíli jinde než na Dvořáčkově mlýně stavět halu nelze, 

protože tam nejsou žádné jiné pozemky města. Sdělil, že cílem je v tuto chvíli někde postavit 

halu a zamyslet se a společně se pokud možno domluvit, jak a co umístit v Červené zahradě 

včetně výstavby víceúčelové haly. Je to, ale hodně problematické, neříká, že nemožné i 

z finančního hlediska postavit halu v místě Dvořáčkova mlýna a potom tam budovat atletický 

ovál, ale o tom bude hovořit až v dalším bodě programu.  

 

Mgr. Dagmar Hamalová – dotázala se na informace, které zazněly i na Finančním výboru a 

myslí si, že to zaznělo i na setkání s veřejností, že jednání s panem Paroulkem pokračují ohledně 

výkupu pozemků, zda je toto pravda a zda dobře chápe vyjádření vedení města, že s rozvojem 

tohoto sportovního areálu do budoucna se počítá, i když to bude třeba bez haly. Myslí si, že je 

důležité, aby to zde zaznělo, že to neznamená, že se tento sportovní areál nebude nějakým 

způsobem řešit architektonicky a stavebně, ale že se i v tomto bude pokračovat.  

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – zareagoval na slova pana Farského, ať už usnesení je 

nebo není, ať už nám vadí nebo nevadí, je stejná logika toho, proč to usnesení existuje. Pokud 

existuje a nemá závazný charakter nebo nebrání tomu, aby se jednalo o výstavbě haly v jiné 

lokalitě, tak stejně pokud to usnesení bude zrušeno, neznamená to, že umístění sportovní haly 

jako takové je navždy zablokováno. Odpověděl paní Hamalové, že z jeho pozice jakožto garanta 

a zástupce sportu, je to jakýsi menší dluh, který cítí vůči Červené zahradě. Hovořili o tom na 

vedení města a jsou připraveni přijít s návrhem na využití Červené zahrady na současných 

pozemcích města. Dává si závazek, aby byl co nejdříve předložen ať už návrh nebo studie s tím, 

že by tam rádi viděli zohlednění některých základních věcí, tzn. zohlednění venkovních sportů, 

požadavky sportovních klubů, ale především a zásadně, aby do této lokality dostali lidi.  

 

Mgr. Dagmar Hamalová – požádala ještě o zodpovězení otázky, zda jednání s panem Paroulkem 

o odkupu pozemků dále pokračují nebo byla ukončena.  

 

pan starosta – uvedl, že jednání pokračují, bohužel se v tuto chvíli pohybujeme na dost 

nesourodých stanoviscích.  Za sebe říká, že pro cenu 3.500 Kč, tak jak to chce pan Paroulek, 

nebude hlasovat, tuto cenu neakceptuje. Pan Paroulek odmítá jinou alternativu, zatím odmítá i 

to, že by prodal pouze část pozemku a znovu jsme se dohodli na jediném a to na tom, že se na 

podzim sejdeme a budeme diskutovat, jestli se naše stanoviska přiblížila nebo ne. Od města má 

neustále nabídku, kterou nemůžu garantovat, ale tu bych klidně předkládal zastupitelstvu, že 

pokud celá tato výměra a v tom stavu jakém je, tak je akceptovatelná cena kolem 3.000 Kč za 

m². Pokaždé, když se však dostaneme k tomu magickému a to jsou čísla, a finance za m², tak 

diskuse ihned skončí. V tuto chvíli se neumíme dohodnout.  
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Petr Malach, DiS. – uvedl, že si myslí, že dnešní zastupitelstvo je k tomu, aby se o této věci 

diskutovalo. Stáhl si debatu, dotazy a připomínky některých zastupitelů zpětně zhruba od roku 

2015, kde se hovořilo o možném umístění sportovní haly. I pan Mgr. Vlach prosazoval možnost 

umístění v areálu Červené zahrady, pan Schwarzer se k tomu vyjadřoval také stejně. V roce 2017 

vystoupil tehdejší předseda hnutí Ano a současný místostarosta Holík s tím, že vize hnutí Ano je 

taková, že chtějí halu a atletický ovál a dále uvedl, že jsou pro variantu, aby obě sportoviště byla 

umístěna v Červené zahradě. Osobně si myslí, že by se k tomuto materiálu a k těmto informacím 

měli postavit a proto předloží protinávrh k bodu č. 43: 

 

43.1.  ZM bere na vědomí předložený materiál 

43.2.  ZM nesouhlasí s revokací usnesení ze dne 8.12.2015 č. 11.2., kterým schválilo umístění 

sportovní haly v areálu Červená zahrada 

 

Ing. Jaromíra Vítková – uvedla, že nebude hovořit o tom, zda bude v Červené zahradě umístěna 

hala, atletický ovál nebo jiná sportoviště, ale za sebe, za občany této části i za ty, kteří se v této 

části pohybují, by chtěla požádat, pokud pan Paroulek nechce vyjednávat, ať tedy co nejdříve 

předloží městu nějakou vizi. Minimálně od roku 2000, kdy tam byla na kontrole ještě jako 

inspektorka ČIŽP, je tam stav docela hodně kritický a když jedete kolem, tak toto místo opravdu 

hyzdí město. Neví, zda je možné se opřít o zákon o obcích, který v té době říkal, že pokud někdo 

hyzdí životní prostředí, tak může zaplatit pokutu v té době až ve výši 100.000 Kč. 

Nekontrolovala, zda je to tak i nyní, ale určitě by se s tímto něco dělat mělo.  

 

MUDr. Martina Přichystalová – sdělila, že se zdrží hlasování proti stažení nebo zamítnutí 

revokace tohoto materiálu, ale patrně se zdrží i při hlasování revokace, protože jestli to dobře 

pochopila, je možné najít jiné místo, aniž bychom revokovali tento materiál. Zkrátka, že není 

nutné revokovat materiál Červená zahrada k tomu, aby se následně schválilo umístění haly na 

jiném místě.  

 

JUDr. David Škvařil, LL.M. – uvedl, že z čistě právního hlediska není nutné toto usnesení 

revokovat, aby mohlo být následně projednáváno usnesení pod dalším bodem. 

 

MUDr. Martina Přichystalová – uvedla, že se tedy ubezpečila, že toto pochopila správně. Bude 

pro, aby se stavěla hala na jiném místě, protože halu potřebujeme rychle a myslí si, že kdybychom 

ji chtěli stavět v této chvíli v Červené zahradě, tak se to bude neúnosným způsobem protahovat, 

nicméně si myslí, že si můžeme nechat zadní vrátka právě k tomu, abychom někdy v budoucnosti 

tento areál mohli rozvinout takovým způsobem, aby se tam skutečně mohla zahrnout všechna 

sportoviště včetně sportovní haly.  

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – sdělil, že stejně jako není nutná revokace toho usnesení, 

tak nedává smysl, proč tedy tady toto usnesení vzniklo. Uvedl, že ho k tomuto kroku vede to, že 

musí respektovat fakt, že v současné situaci tyto pozemky městu nepatří, jednání se táhnou již 

několik let a čekat několik dalších let si myslí, že není nasnadě. Požádal návrhovou komisi o 

přečtení protinávrhu a nechal hlasovat. 

 

návrhová komise – přečetla protinávrh, který předložil Petr Malach, DiS. 

 

Návrh na usnesení: 

43.1.  ZM bere na vědomí předložený materiál 
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43.2.  ZM nesouhlasí s revokací usnesení ze dne 8.12.2015 č. 11.2., kterým schválilo umístění 

sportovní haly v areálu Červená zahrada 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 7 pro, 13 se zdrželo, 5 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni – nepřijato 

 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – sdělil, že protinávrh nebyl přijat a požádal návrhovou 

komisi o přečtení návrhu na usnesení a nechal hlasovat. 

 

Návrh na usnesení: 

43.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

43.2. ZM revokuje svoje usnesení ze dne 8.12.2015 č. 11.2., kterým schválilo umístění 

sportovní haly v areálu Červená zahrada 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 13 pro, 5 se zdrželo, 6 proti, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni – nepřijato 

pan starosta – sdělil, že i přesto, že hlasoval, tak se jeho hlasování nezobrazilo a požádal o 

opakované hlasování. 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – požádal, aby si všichni zastupitelé zkontrolovali svá 

hlasovací zařízení a sdělil, že na základě podnětu a oznámení technické závady se bude 

opakovaně hlasovat o předloženém návrhu k bodu č. 43 . 

 

Návrh na usnesení: 

43.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

43.2. ZM revokuje svoje usnesení ze dne 8.12.2015 č. 11.2., kterým schválilo umístění 

sportovní haly v areálu Červená zahrada 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 14 pro, 6 se zdrželo, 5 proti, 0 nehlasoval, 2 nepřítomni – návrh byl přijat 

ad 44) Umístění sportovní haly 

Varianta A – lokalita Sušilova 

 

Sportovní hala je navržena na místě dvou stávajících tělocvičen ZŠ na ulici Sušilova. Hrací 

plocha má velikost 45 x 25m a je určena pro většinu halových sportů včetně prostorově 

nejnáročnějších florbalu a házené. Zázemí haly bude tvořit 6 šaten pro sportovce + soc. zázemí, 

místnost pro sportovní náčiní, 2 šatny + soc. zázemí pro trenéry a rozhodčí, které je navrženo 

v dvoupodlažní přístavbě v místě nevyužívané plochy areálu ZŠ a v jednopodlažní přístavbě 

spojující novou halu s halou Jízdárna. Obě haly tak mohou provozně fungovat společně nebo 

každá zvlášť. Počítá se s realizací gymnastického sálu a posilovny. Pro diváky bude určeno 

zázemí s občerstvením a tribunou s kapacitou 500 diváků.  

 

Územní plán 
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Z hlediska územního plánování je záměr realizace nové haly u ZŠ Sušilova v souladu s platným 

ÚP Boskovice. Pozemky parc. č. 1221/3, 1221/4 a 1221/6 v k.ú. Boskovice, jsou z hlediska 

„Regulačního plánu části MPZ Boskovice“ součástí bloku R. Ten je v RP vymezen jako 

stabilizované pozemky sportu a rekreace. V současnosti probíhá řízení o změně regulativů na 

základě, kterého bude provedena změna indexu zastavěnosti pozemku (IZP), který umožní 

zastavět téměř celou plochu bloku. V dotčené lokalitě je stále v platnosti stavební povolení ze 

dne 31.03.2014 na akci „Sportovně relaxační centrum Jízdárna“, které vydal odbor STAV pod 

č.j. DMBO 4735/2014, kde investorem je pan Ř. 

 

Památková péče 

Záměr výstavby haly a propojení s halou Jízdárna byl předběžně konzultován s pracovníkem 

NPÚ Brno Ing. arch. Č. Rekonstrukce haly Jízdárna a její propojení se sportovní halou 

jednopodlažní přístavbou v duchu současné architektury, je v souladu se zájmem ochrany 

památek.  Samotná sportovní hala se nachází mimo MPZ Boskovice, proto k její realizaci není 

třeba závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. 

 

Dopravní řešení 

Pro účel prověření dopravního řešení zájmové lokality ve vztahu nejen k nové hale (letní kino, 

zámecký park), byla zpracována studie dopravního řešení celé lokality včetně prostoru před 

městskými lázněmi. Studie řeší zlepšení dopravní situace z hlediska nedostatečného počtu 

parkovacích míst, absence odstavných ploch pro autobusy a pohyb chodců.  Pro navýšení počtu 

parkovacích míst se počítá s využitím plochy před objektem TJ Rytmus (bývalé volejbalové 

hřiště). Dle varianty se počítá s celkovým navýšením až o 60 parkovacích míst. 

 

Inženýrské sítě, zásobování energiemi 

V rámci prověření záměru stavby haly, byly prověřeny kapacity inženýrských sítí. Všechny sítě 

(NN, voda, plyn, kanalizace, telekomunikace) mají dostatečnou kapacitu pro připojení nové 

sportovní haly i haly Jízdárna. Dle zkušenosti z obdobných budov lze předpokládat, že potřebný 

max. el. výkon se bude pohybovat v úrovni do 250 kW a potřebný max. tepelný výkon v úrovni 

do 350 kW. V případě realizace sportovní haly a rekonstrukce Jízdárny by stálo za úvahu zřízení 

energetické soustavy Boskovice střed, která by zahrnovala kromě haly a Jízdárny také ZŠ a lázně, 

případně další objekty v majetku města.  V oblasti zásobování el. energií by byla uvedena 

varianta tvořena vlastními el. zdroji (fotovoltaické panely a kogenerační jednotky) a doplňkovým 

napájením z distribuční sítě NN a propojenou vlastní lokální distribuční sítí mezi uvedenými 

budovami. Takové řešení by umožňovalo vytvoření jednoho společného odběrného místa jak pro 

el. energii, tak pro odběr zemního plynu a optimální využití stávající FVE a kombinované výroby 

el. energie a tepla. 

 

Stanovisko městského architekta Ing. arch. Z. Fránka 

Záměr postavit sportovní halu v tomto místě je dobrý, praktický, vzniká jakýsi sportovní kampus 

vedle městských lázní v rekreační části Boskovic. Dobré je umístění v blízkosti centra města 

a dobrá je i návaznost na školní budovu, kulturní zařízení, jako letní kino a oranžerie a 

historickou zástavbu. Její propojení s novou architekturou dává Boskovicím punc odvahy k 

propojení historie s aktuální přítomností a nadlouho se tím kvalitně vyřeší dlouhodobě neutěšený 

stav blízkých historických budov. Taktéž dobrá je zvolená velikost a kapacita tělocvičny. Studii 

lze považovat za urbanistickou, neboť kvalitně řeší celé území včetně komunikací a parkování. 

Jako takovou je nutno ji nyní vybavit architektonickou podobou celého areálu. Vzhledem ke 

zvýšení architektonické úrovně nejen Boskovic jako města, ale i k náročnosti řešeného území, 

kdy se pracuje ve stísněných urbanistických souvislostech v bezprostředním kontaktu s 
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historickými, v tomto případě neogotickými budovami, doporučuji zpracovat kvalitní 

architektonickou studii celého řešeného prostoru. 

 

Časový harmonogram 

Přípravné práce na stavbu haly jsou závislé na délce stavebního řízení a výběrového řízení na 

dodavatele. V případě hladkého průběhu stavebního i výběrového řízení (podlimitní zakázka 

zadávaná v otevřeném řízení) je doba přípravných prací včetně výběru projektanta formou 

architektonické soutěže a zpracování projektové dokumentace, odhadována na 18 měsíců. 

Samotná doba realizace stavby potrvá přibližně 14 měsíců.   

Celková doba přípravy a výstavby haly je odhadována na 32 měsíců. 

 

Majetkoprávní vztahy 

Sportovní hala včetně přístavby zázemí je z většiny půdorysné plochy navržena na pozemcích 

ve vlastnictví města (p.č. 1228/15, 1228/2, 1228/4). Část půdorysu haly zasahuje do pozemku p. 

č. 1221/4 (cca 220m2), který je majetkem pana Ř. a p. č. 1221/6, který je majetkem pana S. 

Spojovací přístavba mezi halou a Jízdárnou je celá navržena na pozemcích p. č. 1221/3 a 1221/4, 

které jsou spolu s halou Jízdárna majetkem pana Ř. 

V návaznosti na uvedené bylo jednáno s oběma vlastníky pozemků dotčených předmětnou 

stavbou. 

V případě pozemku p. č. 1221/6, majitel pan S. vznesl připomínku, že realizací záměru stavby 

haly mu bude znemožněn příjezd techniky (vozidel nad 3,5 t) k objektu v jeho vlastnictví. Pan S. 

má k nemovitosti zajištěn příjezd a přístup na základě věcných břemen. Řešením je vybudování 

nové příjezdové komunikace z parkoviště za muzeem v délce cca 80 m, na pozemku v majetku 

města (parc. č. 1228/8 a 1228/3) v místě kde se nyní nachází sportovní hřiště s umělým povrchem 

(areál ZŠ). Pan S. souhlasí s darováním cca 200 m2 pozemku p. č. 1221/6 městu za účelem 

realizace sportovní haly za podmínky, že město zajistí příjezdovou komunikaci (pro vozidla nad 

3,5 t) k objektu v jeho vlastnictví. 

 

Varianta B – lokalita Hybešova 

 

Sportovní hala je navržena na místě málo využívané zatravněné ploše v jihozápadní části areálu 

střední školy na ulici Hybešova. Hrací plocha má velikost 45 x 25m a je určena pro většinu 

halových sportů včetně prostorově nejnáročnějších florbalu a házené. Zázemí haly bude tvořit 6 

šaten pro sportovce + soc. zázemí, místnost pro sportovní náčiní, 2 šatny + soc. zázemí pro 

trenéry a rozhodčí. Počítá se s realizací gymnastického sálu a posilovny. Pro diváky bude určeno 

zázemí s občerstvením a tribunou s kapacitou 500 diváků.  

 

Územní plán 

Z hlediska územního plánování je záměr realizace haly na ulici Hybešova v souladu s platným 

ÚP Boskovice. Pozemky parc. č. 2019/22, 2017/1, 2017/2, 2019/19, 2019/1, 2019/21,  2019/20 

a 2020/1 k.ú. Boskovice, jsou součástí funkční plochy občanského vybavení – veřejné 

infrastruktury, která stavbu haly umožňuje, za podmínky že stavba svým charakterem a kapacitou 

nemění charakter území, neovlivňuje negativně související území svým provozem a neklade 

zvýšené nároky na dopravní zatížení. 

 

Dopravní řešení 

Příjezd k hale je navržen z ulice Hybešova. Stávající účelová komunikace bude rozšířena na 

dostačujících 5,5m a bude navazovat na parkovací plochu před halou, kde je uvažováno cca 65 

parkovacích míst. Počítá se také s odstavnou plochou pro autobusy. 
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Inženýrské sítě, zásobování energiemi 

V rámci prověření záměru stavby haly, byly prověřeny kapacity inženýrských sítí. Všechny sítě 

(NN, voda, plyn, telekomunikace) mají dostatečnou kapacitu pro připojení nové sportovní haly. 

Dle zkušenosti z obdobných budov lze předpokládat, že potřebný max. el. výkon se bude 

pohybovat v úrovni do 250 kW a potřebný max. tepelný výkon v úrovni do 350 kW. Jako 

nejvhodnější zdroj tepla se jeví plynová kotelna.  V rámci stavby bude nezbytné přeložit stávající 

telekomunikační vedení a trasu VN a NN. Napojení haly na veřejnou kanalizaci na ul. Hybešova 

bude možné až po její rekonstrukci.  

 

Stanovisko městského architekta Ing. arch. Z. Fránka 

Jednodušší a levnější je varianta Hybešova. Jde o to, jestli je průchodnější. Pokud ano, nevidím 

žádná omezení k realizaci. Já se ale přesto lehce přikláním k variantě Sušilova, protože je to blíž 

centra, dodělá se kus centra na hotovo, vzhledem k blízkosti lázní, letního kina a skleníku a snad 

někdy panského dvora, zde může rodina strávit celý den, k čemuž tato centra do budoucna 

směřují. Láká mne i zde blízkost historických budov, a pod…  Ale je to vše složitější. Za tu 

druhou variantu bych se nezlobil, ale očekává se prý odpor sousedů. Na Sušilové nic takového 

nehrozí. 

 

Časový harmonogram 

Přípravné práce na stavbu haly jsou závislé na délce stavebního řízení a výběrového řízení na 

dodavatele. V případě hladkého průběhu stavebního i výběrového řízení (podlimitní zakázka 

zadávaná v otevřeném řízení) je doba přípravných prací včetně výběru projektanta formou 

architektonické soutěže a zpracování projektové dokumentace, odhadována na 18 měsíců. 

Samotná doba realizace stavby potrvá přibližně 14 měsíců.   

Celková doba přípravy a výstavby haly je odhadována na 32 měsíců. 

 

Majetkoprávní vztahy 

Sportovní hala včetně příjezdové komunikace a parkovací plochy  je navržena na pozemcích ve 

vlastnictví Jihomoravského kraje (p.č. 2019/22, 2017/2, 2019/19, 2019/1, 2019/21, 2017/1, 

2020/1 a 2019/20). Pouze část příjezdové komunikace (p.č. 6992) je umístěna na pozemku ve 

vlastnictví města.  

Město Boskovice požádalo Jihomoravský kraj o bezúplatný převod výše uvedených pozemků a 

částí pozemků v areálu Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy 

Boskovice, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje na ulici Hybešova v Boskovicích za 

účelem výstavby sportovní haly. Darovací smlouva, jejíž součástí je závazek věcného břemene, 

služebnosti a bezplatného užívání haly střední školou pro výuku po dobu 14 let, byla schválena 

v Radě JMK dne 20. 5. 2019 a v ZM Boskovice dne 11. 6. 2019.  

 

Rada města na své schůzi dne 27. 8. 2019  přijala usnesení pod č. 18.1., kterým uložila předložit 

ZM ke schválení varianty umístění sportovní haly. 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – sdělil, že než dojde k diskusi k tomuto materiálu, rád by 

doplnil několik informací a podělil se o své dojmy, které probíhaly a vyvíjely se v podstatě od 

doby zahájení tohoto volebního období, protože téma sportovní haly ač předpokládal, že bude 

velmi jednoduché a kontinuální, tak probíhá poměrně vlažná diskuse. Takové akce jako jsou 

olympijské hry, mistrovství světa či mistrovství Evropy, okresního přeboru nebo krajského 

přeboru, tak všechny tyto akce si myslím každý z nás sleduje ať už se chcete bavit pouze 

v televizi nebo jste toho sami účastníky, doprovázíte svoje známé nebo děti, a nebo sledujete 

čistě pro svoji zábavu. Proto, aby se mohly tyto věci dít a abychom je mohli sledovat, tak musíme 

vytvořit zázemí nejenom pro naše děti, mládež, ale i pro nás samotné. Až do tohoto bodu, si 
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myslím, že se všichni až úžasně shodujeme. Tak jak jsem měl možnost celou tuto věc projednávat 

a byl jí účasten, musím říct, že jednotný hlas všech zastupitelů a myslím si, že budu neskromný, 

když řeknu všech občanů Boskovic, zní „Postavte halu“. Ze začátku poměrně jednoduchý úkol, 

který se změnil ve velkou argumentační bitvu, ve velké prosazování jednotlivých názorů a musím 

říct, že po deseti měsících debat a příprav jsem viděl velmi a velmi málo vstřícnosti k nějakému 

kompromisu. Rád by seznámil přítomné s genezí toho vývoje, toho úkolu, před který byl 

postaven. Když jsme začínali, tak jak jsem říkal, že ta geneze bude velmi jednoduchá, že bude 

navazovat na něco, co vzniklo v minulém volebním období, co už snad bylo projednáno, 

několikrát konzultováno.  Tady tímto se dostávám k hale Sušilova. Měl za to, že už předcházející 

vedení tady tuto myšlenku zvedlo, zpracovalo materiál o možném umístění, tzn. ta lokalita není 

výmysl ani Radka Mazáče ani Sportovců, pouze jsme navázali na něco, co vzniklo již v minulém 

volebním období. Měl jsem za to, že jako bývalá opozice se k tomuto návrhu připojíme a řeknu 

svůj odhad, který jsem měl na začátku a mojí snahou bylo nejen prosadit výstavbu haly, řekněme 

14 hlasy, ale domníval jsem se, že pro tu variantu a pro výstavbu sportovní haly se zvedne 22 až 

24 hlasů. Ať už materiál týkající se umístění sportovní haly na Sušilové ulici byl projednán na 

Zastupitelstvu města, byl projednán již v roce 2015 ve sportovní komisi, která doporučila 

umístění sportovní haly na Sušilově ulici. Až potud jsem myslel, že najdeme shodu, řekněme pro 

umístění a že bude vyslyšen hlas Sportovců proto, abychom mohli rozvíjet sportovní aktivity. Po 

nějaké době se objevila další varianta a to byla varianta umístění sportovní haly na ulici 

Hybešova. Já jako předkladatel toho návrhu a zpracovatel jsem neměl důvod tento návrh 

odmítnout, protože tak jak jsem už deklaroval několikrát i na veřejných vystoupeních, jsem 

člověk, který hájí zájmy města, nerad se dostává pod tlak a vždycky jsem říkal, že pro život je 

dobré mít varianty. Proto jsem i předložil varianty umístění na ulici Sušilova a Hybešova. Toto 

byl jeden jediný a hlavní důvod. Rovněž jsem doufal, že v rámci diskuse bude vyslyšen hlas 

sportovců, stejně jako když jdete do knihovny a poradíte se s knihovníkem, jdete do lékárny a 

poradíte se s lékárníkem, tak jsem doufal, že hlavním argumentem pro tvoření a výběr lokality 

případně vytvoření a postavení sportovní haly bude konzultace se sportovci, kde bude dán prostor 

zkušenosti a odbornosti a že se oprostíme od možná politických debat, osobních zájmů apod. 

Věřil jsem, že vytvoříme stánek pro sportovce a pro všechny občany v tomto městě, který bude 

plně využíván, protože tak jak máme a monitorujeme využití sportovních zařízení, tak není 

pochyb o tom, že sportovní halu naplníme a neskromně řeknu od rána až do večera. Snažil se 

k tomu přistoupit tak, abychom měli nejenom vyjádření sportovců, ale i například podpůrná 

vyjádření městského architekta, jehož vyjádření je součástí předloženého materiálu. Přestože 

existují dvě varianty, tak by se rád jako předkladatel vyjádřil k tomu, že za Sportovce by chtěl 

požádat a doporučit, abychom přijali variantu umístění sportovní haly na ulici Sušilova. Zdá se 

mu, že tento po těch nekonečných debatách, po těch nekonečných argumentech má z jeho 

pohledu tento návrh smysl, je koncepční, navazuje na jakousi předcházející debatu, diskusi. Jeho 

umístěním v blízkosti Červené zahrady, tak jak zaznamenal v médiích, které tuto variantu 

označují jako Červenou zahradu light si myslí, že bychom mohli dotvořit tuto část města a ta 

symbióza ať už Sušilova ulice doplněná o koncepci sportovní zahrady v současných pozemcích 

města, si myslí, že by mohla dávat smysl a pomohla by rozvoji města. Tolik na doplnění a zahájil 

diskusi k tomuto materiálu.  

 

Petr Malach, DiS. – uvedl, že si myslí, že vše podstatné zde bylo již řečeno a je pravdou, že se 

asi musíme rozhodnout, kde bude hala stát. Na druhou stranu si v rámci opozice myslí, že není 

dneska ten správný čas na to rozhodnout, protože ať počítáme, jak počítáme, tak shoda 

politických klubů není taková, abychom něco prohlasovali nebo něco odhlasovali. Sdělil, že 

předloží protinávrh k bodu č. 44:  

44.1.  ZM bere na vědomí předložený materiál 
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44.2.  ZM schvaluje stažení materiálu z jednání ZM 

Nechce, aby to bylo bráno jako, že chce opozice něco blokovat nebo něco brzdit. Myslí si, že tak 

jako sdělil pan místostarosta Mazáč a pan místostarosta Holík řekl, že pro výstavbu haly je 

zapotřebí silný politický mandát, a aby ta hala prošla 14:13, není to nejlepší řešení. 

 

pan starosta – omluvil se ještě jednou za chybu při hlasování a sdělil, že i on musí vystoupit 

v tomto bodě, k té genezi. Bohužel si těch peripetií kolem haly pamatuje hodně. Město již chtělo 

kdysi pozemky v Červené zahradě v dražbě, která se buď nekonala, nebo město neuspělo. Bylo 

tehdy legrační, že jsme museli schválit, že město bude navrhovat cenu a stačilo dát tehdy o 

korunu víc a město by tak neuspělo, ale snahy byly. Všichni víte, co všechno probíhalo, jaké byly 

varianty. V roce 2005 se rozhodlo o umístění na ulici Slováková, pak byly všechny ty peripetie 

a výstavba se zastavila. Všichni nás ubezpečovali, že jsme hloupí, že se tam nedá stavět a minulý 

týden jsme tam otvírali stavbu Centra polytechnické výchovy na úplně stejném místě. K Červené 

zahradě jsem se již vyjádřil, v tuto chvíli nepovažuje výstavbu za možnou, jednou snad ano, ale 

jestli chceme postavit halu sportovcům relativně rychle, protože v tomto státě, v této legislativě 

se moc rychle stavět nedá, tak ta Červená zahrada je nejvzdálenější. Celou dobu a já jsem se s tím 

ztotožnil a zatím mě nikdo nepřesvědčil  argumentačně a zastával jsem vždycky ten názor u toho 

roku 2005, že je vhodné pro město velikosti Boskovic, aby bylo toto zařízení postaveno u školy. 

Má to ekonomické výhody, má to samozřejmě i své nevýhody, ale ekonomické výhody to má 

nesporné. A teď musím říct něco, co mě možná mnozí dlouho vyčítají, ale musím se klonit k tomu 

a jsem přesvědčen, že není jiné cesty ve městě typu Boskovic a v rozpočtu boskovické velikosti, 

abychom se snažili chovat optimálně. Optimálně neznamená, stavět nebo kupovat to nejlevnější 

co se nabízí, ale aby užitná hodnota byla nějakým způsobem odpovídající tomu, co to i stojí. 

Odmítá tezi, že se něco musí dělat za každou cenu, nebude se tak chovat a nebude tak hlasovat a 

nehlasoval tak nikdy od roku 1994 kdy je v zastupitelstvu a odmítá i to a tím se nenaváží do 

předchůdců, ale to zmiňované Centrum polytechnické výchovy nám bylo kdysi předkládáno, že 

bude stát 35 mil. korun a ve finále je to 76 mil. korun. Otevřeně říká, že se bojí, že ať řekneme 

jakékoliv částky, ony budou samozřejmě trochu jiné, protože doba je zlá. Nikdo ho nepřesvědčil 

a ani neumí přesvědčit, že by výstavba na ulici Sušilova byla levnější, prostě nebude. Není to 

možné a žádný stavař ho o tom nepřesvědčil a asi by neuměl přesvědčit ani nikoho jiného. Když 

vezmu toto hledisko a jako člověk odpovědný i za rozpočet a financování města, tak pořád tvrdí, 

že stavby pokud jsou nad 120 mil. korun a více, jsou v Boskovicích takřka nerealizovatelné, 

pokud tam nebude zásadní, a nebo většinový dotační titul a dotační pomoc. To prostě pro 

boskovický rozpočet jednorázově ano, ale odsoudíme se k tomu, že léta nebudeme schopni dělat 

nic a při vší úctě ke sportovcům, toto město potřebuje nejenom halu, nejenom případně centrum 

polytechnické výchovy, nejenom čističku odpadních vod, nejenom komunikace, nejenom 

kanály, těch potřeb je opravdu hodně. Jsem pro optimální a v tomto případě i pro levnější 

variantu. Dále sdělil, že se teď poprvé veřejně přihlásí k tomu, že bude hlasovat pro variantu na 

ulici Hybešova. To, že ODS ve svém volebním programu měla ulici Sušilovu je pravda, ale v té 

době nemělo město vyjednanou žádnou pozici s  Jihomoravským krajem ohledně pozemků na 

ulici Hybešova, nevědělo se za jakých podmínek a odmítal i se svými kolegy se kterými 

sestavoval volební program mluvit o chimérách. Pak jsem mnohdy tázán, zda mi vadí či nevadí 

odpor či přízeň obyvatel, ano vadí, ale jsme v době, kdy asi neexistuje stavba větší, investiční, 

která by byla unizóno buď jen odmítána nebo jen přijímána, prostě doba je taková, vždycky se 

najdou odpůrci, vždycky se najdou příznivci a neumím soudit, jestli má větší váhu ten či onen, 

ale pokud něco splní normy a právní řád, právní náležitosti co má stavba mít, tak pak už je to 

jenom o tom se s tím vypořádat. Uvedl, že byl panem zastupitelem Pevným, který se poněkud 

jízlivě obořil na sekretářku, která za to vůbec nemohla, tázán ohledně posouzení obou variant, 

které jsem nechal zhotovit. Panu Pevnému jsem odpověděl a odpovím i veřejnosti, toto posouzení 

zadal sám, nestydí se za to, 4.500 Kč zaplatilo město z položky, která je na to určená. Vedlo ho 
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k tomu i to, že jsou všichni zatíženi i tou místní slepotou, dostal několik typů na renomované 

architekty a projektanty sportovních staveb. Tohoto projektanta oslovil, on toto posouzení udělal 

a dál k tomuto nemá co říci. Neumí a nebude posuzovat míru jeho vzdělanosti, ale když se 

podíváte, co tento ateliér uměl vyprodukovat a má za svými zády, tak si nemyslí, že by to byli 

neumělové. Na závěr sdělil, že svět nekončí hlasováním o hale v Boskovicích a říkal to i na 

tiskové konferenci, pokud se neodhlasuje žádná varianta, tak je to také názor, bude ho respektovat 

a ubezpečuje, že i v rámci ODS mají variantu ne haly, ale dneska o tom jednali i na poradě vedení, 

jsou nějaké nákresy, co by třeba mohlo být v Červené zahradě na stávajících městských 

pozemcích, co bude zapotřebí, pokud se nedohodneme na nějaké posunování haly, co pro 

sportovce připravit, co jim nabízet a půjdeme jinou cestou. Přizná se a také to říkal na tiskové 

konferenci, že od roku 2004 kdy je u projednávání haly a když už jednu stavíme, tak výstavbu 

následně zastavíme a dohadujeme se o výstavbě další, to sice k politickému životu patří, ale já 

jsem rozhodováním o hale již poněkud unaven. Nestydí se za to a říká, ať hlasování dopadne 

jakkoliv, bude ho respektovat.   

 

Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková – uvedla, že by chtěla zareagovat na poměrně hojnou účast 

z řady veřejnosti a na materiály, které byly zastupitelům předloženy na stůl. Jedná se o vyjádření 

obyvatel jak z ulice Hybešovy tak rodičů a přátel školy na ulici Sušilova v podstatě tedy z obou 

stran. Chtěla by se podepsat pod seznam otázek, které rodiče pokládají ohledně výstavby haly na 

ulici Sušilova. Myslí si, že by bylo vhodné je zodpovědět a zároveň jí přijde zvláštní, že dosud 

tito lidé tyto informace nemají, že se na tyto otázky odpovědět dá. Dále se dotázala na související 

věc a to je, proč Rada města nedostala vyjádření Sportovní komise před svým posledním 

zasedáním, protože pokud ví, tak naposledy Sportovní komise komentovala halu v roce 2015 a 

tentokrát se sešla až minulý týden, tzn. až po posledním zasedání Rady města. 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – upřesnil pro ty, kteří nemají vyjádření před sebou, že 

obdržel dopis týkající se podpory výstavby sportovní haly na ulici Hybešova, kde podepsaní 

občané vyjadřují názor ve smyslu, že podporují výstavbu sportovní haly v ulici Hybešova. 

Doplnil, že se nejedná o žádnou novinku, kterou by neprezentovali, osobně měl veřejné setkání 

s občany, kteří byli z této lokality, proběhlo to v lednu a již na tomto setkání, tak jak to vyvolává 

každé téma, se rozdělila tato skupina na lidi, kteří podporují a lidi kteří nepodporují. Slyšeli jsme 

oba dva názory, to že to lidé napsali, je chválihodné, je to v pozitivním smyslu, nicméně jsou zde 

lidé, kteří chtějí a kteří nechtějí halu na ulici Hybešova. Z jeho pohledu jediná dokreslující 

záležitost, kdy se na to podíval, tak shodou okolností z těch zhruba 16 rodin jsou pouze z ulice 

Květná a shodou okolností pouze tři domy budou sousedit s touto lokalitou, jinak ostatní domy 

jsou přesně přes silnici. Neví tedy, jestli budou účastníky toho řízení, nicméně když to shrne, ano 

jsou zde odpůrci a jsou zde i lidé, kteří chtějí v této lokalitě halu postavit. Co se týče materiálu, 

který byl předložen na stůl, protože byl doručen na podatelnu dnes tedy 10.09.2019, takže neměl 

možnost se s ním seznámit. Pro ty, kteří nevědí, jedná se o materiál, který má asi šest otázek 

týkající se sportovní haly, ale doplnil, co paní Znamenáčková neřekla, že se jedná o formu šesti 

otázek a ten materiál není podepsán. Kladou zde otázky týkající se umístění haly, teď na ně 

narychlo nebude odpovídat, nicméně je připraven tady na tyto otázky odpovědět, protože 

většinou se tazatel ptá na to, co už několikrát prezentoval, bylo to zveřejněno i na setkání 

s občany, nicméně na ně rád odpoví, protože to nejsou věci nové. Nicméně dopis není podepsán 

ani jedním občanem.   

 

Ing. Jan Nádvorník – uvedl, že má technickou připomínku, že ho to trápí již více zastupitelstev, 

tak má pocit, že by to měl sdělit. Trápí ho to, že se zde stále srovnává a nechce se zastávat 

minulého vedení města, ale že se stále porovnává Centrum polytechnické výchovy a hala. Myslí 

si, že jsou to dva projekty, které nejsou porovnatelné, není také stavař, ale minimálně zastavěnou 
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plochou, se to porovnávat nedá. Nežádá na to raději žádnou odpověď. Druhá věc, která ho mrzí 

a cítí to tak, že nenachází alespoň koalice shodu s názorem pana Mazáče, přijde mu to poněkud 

škoda, když už je ve straně, která se nazývá Sportovci, docela ho to překvapuje.  

 

Vladimír Farský – uvedl, že předpokládá, že jeho názory jsou víceméně známé, takže tuto věc 

se pokusí okomentovat jenom v několika bodech. V předchozím bodě citoval vedení města, kdy 

bylo řečeno, že do budoucna by bylo možno postavit halu v areálu Červené zahrady, teď to 

okomentuje trochu jinak. Všichni víme, že je to totální nesmysl. Pokud postavíme halu někde 

jinde, tak Boskovice, tak jak před chvílí pan starosta řekl, mají i jiné investiční priority a můžeme 

jmenovat od knihovny přes intenzifikaci, ČOV, investice v nemocnici atd. Na něco takového za 

našich životů již peníze nebudou, to jsou úplné nesmysly. Dále uvedl, že všichni víme, že 

v prostoru Červené zahrady má například strana ODS ve volebním programu výkup pozemků a 

dořešení majetkových poměrů v tomto areálu, takže by chtěl vyzvat zcela jednoduše, pojďme 

všichni a zejména zastupitelé za ODS,  plnit váš volební program, to co jste svým voličům slíbili. 

Pokud se někdo domnívá, že někdy v budoucnu, když to budeme odsouvat, že ty pozemky budou 

levnější, tak to ani omylem, to už nikdy levnější nebude, spíše naopak. Pokud ještě, jak již 

v diskusích na Ohlasech bylo napsáno, někdy v budoucnu ty pozemky k dispozici budou. Bylo 

by potřeba je vykupovat, jsou to strategické pozemky, protože jinam už se ten areál rozšiřovat 

nikdy nemůže. A i kdybychom tam nepostavili nikdy nic my, tak ať vytvoříme prostor pro 

generace, které přijdou po nás. Nakonec i ANO mělo ve volebním programu, že postaví 

multifunkční halu, tak pojďme pro to něco dělat. Co se týče lokality na ulici Hybešova, tak si 

myslí, že vzhledem k vznikajícímu občanskému sdružení, které tady prezentoval pan Machek, 

tak to určitě nebude nejrychlejší varianta, protože jsou rozhodnutí toto blokovat a blokovat to 

roky. Argument té rychlosti tím pádem dle mého padá. Co se týče umístění, bylo řečeno i panem 

ředitelem Vlachem na veřejné prezentaci, že v případě postavení haly na Hybešově ulici, tak 

případný prospěch bude mít škola, potažmo JmK a že stoupne prestiž této školy. Škola bude 

schopná sportovcům, kteří tam budou jezdit, případně nabídnout stravování a ubytování. To je 

všechno hezké, ale ten případný prospěch, bychom měli chtít my, jako město, protože pokud by 

se hala postavila v areálu Červené zahrady, tak ten finanční prospěch by z toho mělo město, 

nikoli JmK a škola na Hybešově ulici. Letos město dotuje Služby města, městskou firmu 8 mil. 

korun. Pojďme tedy vytvořit podmínky proto, aby ta naše firma byla třeba ne zisková, ale aby se 

jejich ztráta alespoň nějakým způsobem snižovala. Co se týče lokality na ulici Sušilova, tak 

zásadně odmítá, aby se bouralo něco, co má dneska zůstatkovou hodnotu podle znaleckého 

posudku cca 11 mil. korun. Kdyby se to mělo stavět znovu, tak to bude stát 50 mil. korun. Dotázal 

se pana ředitele Ochmanského, jak se k tomuto staví učitelé, zda se to probíralo na poradě nebo 

ne. Bylo tady řečeno, že rodiče a Sdružení přátel školy mají názor negativní. Dále uvedl, že se 

mu v materiálu nelíbí informace, co se týče parkování, protože to je jeden z hlavních argumentů 

odporu proti variantě na Sušilové. Píše se zde, že by se parkovací plochy mohly zvětšit o 60 

parkovacích míst, myslí si, že to pravda není.  Protože tam má být celkově 60 míst + 2 autobusy 

a v materiálu je napsáno o 60 míst více, což je velmi zavádějící. Pokud by se zvolila varianta 

Sušilova, tak se tam již nevejde kuželna. Tuto otázku položil již na veřejném setkání, zda se 

s kuželnou počítá, pan místostarosta odpověděl, že nepočítá, protože na kuželnu nebyl dán 

požadavek. Toto není pravda, již jednou jsem toto odprezentoval na jednání Sportovní komise. 

Kuželkáři a má kopie těch dopisů, dávali tento požadavek již v roce 2015 a nyní ten požadavek 

podávali na město znovu. Je to klub jako jiné sportovní kluby, které vyvíjejí sportovní činnost, 

proto nevidí důvod, proč by se jim nemohlo vyhovět a nechápe, proč by toto sportoviště nemohlo 

být do návrhu zahrnuto v rámci výstavby nové haly. V případě haly na Sušilové by toto možné 

nebylo, protože v těch projektech jak byly představovány, má být šikmá tribuna pro diváky a pod 

ní zvenku by se počítalo s parkovacími plochami, tzn, že by tam už žádná kuželna nemohla být. 

Byl by rád, aby se před hlasováním nad tím každý ze zastupitelů zamyslel a bral i v úvahu názor 
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Boskovických občanů. Myslí si, že jak variantou 1, tak i variantou 2 půjdou všichni v koalici 

proti většině boskovických občanů. Víme, jak dopadla anketa na Ohlasech, že většina chce 

vybudování uceleného sportovního areálu a je směšné jestli se tady zablokuje jednání odkoupení 

pozemků a budeme se dohadovat o 400 nebo 500 korunách za m² navíc nebo míň, je to 

nedůstojné. 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – uvedl, že si poznamenal několik dotazů, ale dovolí si na 

ně odpovědět až na konci. 

 

Ing. Jiří Pevný – uvedl, že by jenom krátce s úsměvem zareagoval na to, co pan starosta řekl 

k jeho e-mailové komunikaci s městem. Zastupitelé ví, o co jde, ale je zde spousta občanů, tak 

by to rád vysvětlil. Zastupitelům byla dodatečně paní Borkovou zaslána e-mailem studie o 

posouzení umístění sportovní haly na ulici Hybešova a Sušilova. Po konzultaci s panem 

místostarostou Mazáčem, který má sportovní halu v gesci a který zaslal stanovisko, že se nejedná 

o materiál Sportovců a v uvozovkách se od něho distancuje, jsem se dotázal paní Borkové, zda 

studii nechala zpracovat ona. Na to mi přišla odpověď od pana starosty, že o této studii 

informoval na Radě města a bude informovat i na Zastupitelstvu, tolik k objasnění situace. Uvedl, 

že již několikrát v minulosti řekl, když zde seděl jako opoziční zastupitel i na různých setkáních, 

že pro něj bylo, je a bude prioritou umístění sportovní haly na ulici Sušilova vedle školy. Ví, že 

se dneska všechno měří penězi, protože peněz není nikdy nazbyt, ale pro něj je tou nadhodnotou 

jak již několikrát řekl, lokalita. Výstavbou nové haly, byť se zbourají dvě staré tělocvičny, 

uzavřeme tuto část centra města, tak, že bude radost jít sem a následně do areálu letního kina. 

Nebude polemizovat o zůstatkových hodnotách stávajících tělocvičen. Dovolil si na jednom ze 

setkání říct a to by rád zdůraznil, že nejsou v havarijním stavu, což jsou poplašné zprávy, to nikdy 

neřekl, řekl, že jsou morálně opotřebené. Je to odborný název, ty tělocvičny jsou za zenitem. 

Zareagoval na to, co řekl pan Farský ke kuželně. V areálu Červené zahrady mají kuželkáři 

zprojektovanou kuželnu na pozemku za fotbalovými kabinami, tudíž z jeho pohledu není nutné 

spojovat kuželnu s výstavbou sportovní haly pro sálové sporty, to jsme u využití areálu v Červené 

zahradě, kde by se kuželna jako sólo stavba vlezla. Rád by se také vyjádřil k dopisům, které 

zastupitelé obdrželi. Škoda, že ten rodič nebo zástupce Spolku rodičů a přátel školy se nepodepsal 

pod své dotazy. Myslí si, že když my všichni tady veřejně vyjadřujeme svůj názor, bylo by 

vhodné, aby se pod toto někdo podepsal, v tomto případě to pro něj nemá žádný význam. 

Anonym hází do koše. Z hlediska stavařiny, pan starosta má pravdu a nediví se mu, je v čele 

města, zodpovídá za rozpočet, chce šetřit. I na ulici Hybešova můžeme postavit halu levnou, ale 

co to bude. Myslí si, že žijeme ve 21 století, a když už bych připustil, že budeme stavět na ulici 

Hybešova na zelené louce, tak ať ta stavba má parametry tohoto století a to potom nebude levná 

stavba a dá se říci, že by byla porovnatelná nákladově se stavbou na ulici Sušilova. Zareagoval 

na řeč pana Farského ohledně Ohlasů, které mimo jiné také sleduje, sledoval i anketu, ale při vší 

úctě, kteří v anketě hlasovali, bylo jich myslím 230 z toho procentuálně 200 pro Červenou 

zahradu, ale nebere to v potaz, osobně dostal 550 hlasů ve volbách, kde ve volebním programu 

zastával umístění sportovní haly na ulici Sušilova, to je pro něj rozhodující, čím se bude ve svém 

dalším hlasování řídit.  

 

Radek Stříž – odpověděl paní Znamenáčkové, protože na otázku týkající se Sportovní komise jí 

zatím nikdo neodpověděl a jelikož je předsedou Sportovní komise, tak jí odpoví. Komise se sešla 

teprve minulý týden v docela hojném počtu. Jako hosta měli pozvaného pana místostarostu 

Mazáče. O sportovní hale se na komisi samozřejmě bavili, řekli si názory pro i proti. Vyjádření 

Sportovní komise nevydali z toho důvodu, protože se na tom jako členové shodli. 
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Vladimír Farský -  doplnil tuto informaci, že pan místostarosta na jednání Sportovní komise 

prohlásil, že Rada rozhodla sama, že je v podstatě názor členů Sportovní komise nezajímal.  

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč -  sdělil panu Farskému, že je to nahráno. Uvedl, že na 

komisi řekl, že bude rád, když se všichni kolegové ze Sportovní komise vyjádří a musí říct, že 

slova pana Farského jsou nepravda a lež. Na Sportovní komisi byl přizván jako host a řekl, že je 

v plné kompetenci Sportovní komise, jestli chce hlasovat. Dále řekl, že Sportovní komise je 

poradní orgán Rady. Popírá, že by řekl jedno jediné slovo z citace pana Farského a příště když 

bude chtít pan Farský někoho osočit, tak ať si připraví doslovnou citaci, protože nic takového 

neřekl. 

 

pan starosta – uvedl k dotazu paní Znamenáčkové, že nerozumí tomu, co se jí nelíbí na tom, že 

toto rozhodnutí nechali na tom nejvrcholnějším orgánu města, což je městské Zastupitelstvo. 

Úmyslně se na Radě města rozhodli, že nebudou hlasovat pro žádnou variantu, a že toto posunou 

k hlasování na Zastupitelstvo, tudíž nepotřebovali jakožto poradní orgán Rady města vyjádření 

Sportovní komise a při vší úctě ke všem členům Sportovní komise, nejedná se o poradní orgán 

zastupitelů. To jenom k vysvětlení, proč se tak nestalo. K dotazům pana Farského k Červené 

zahradě uvedl, že v tu chvíli když jste navrhovali a umisťovali halu na Dvořáčkův mlýn, tak se 

o kuželně vůbec nehovořilo. Tudíž neví, o čem pan Farský hlasoval, což by bylo dost špatné, 

kdyby nevěděl, o čem hlasoval. Tam určitě kuželna nebyla a je možné si to ověřit u pana Zouhara. 

Když pan Farský hovoří o tom, že to není možné ani reálné a o rozpočtu něco ví, tak jsme to 

nebyli my, kdo předložil už v minulém volebním období halu a řešení Červené zahrady za 300 

mil. korun. Nepodsouvejte mi, že tady hovoříme o nějakých chimérách. Dále uvedl, že ho nikdy 

nikdo nepřinutí za každou cenu odkoupit pozemky, jestli pro pana Farského 500 Kč za m² nic 

neznamená, tak pro něj ano. To že to pro pana Farského nic neznámá, už předvedl při výkupu 

Dvořáčkova mlýna a je to dohledatelné jaký byl posudek, kolik jste odsouhlasil a on se takto 

chovat nebude.  

 

RNDr. Vladimír Ochmanský – k dotazu pana Farského uvedl, že pověřil své zástupce a nebyl 

ani u jedné diskuse, aby na provozních poradách na jednotlivých pracovištích probrali s učiteli 

případně provozními pracovníky jaký je jejich názor, i když dle jeho názoru politika do školy 

nepatří a snaží se toho držet. Nicméně pokud by hala měla být na ulici Sušilova, tak to se školou 

souvisí a proto to udělal. Rád by tedy seznámil, i když ne s úplnými výsledky, tak jak ten 

průzkum nechal udělat, bylo to pouze slovně, nikdo nic nezapisoval. Ve škole na Sušilové ulici 

je jednoznačný odpor, aby se bourali tělocvičny, a žádné argumenty je nepřesvědčí. Co se týká 

varianty na ulici Hybešova a v Červené zahradě, tak převládá spíše ta Červená zahrada. U učitelů 

na Zelené škole na nám. 9.května převládá spíše Červená zahrada, co se týká Sušilova versus 

Hybešova, je jim to víceméně jedno. Ze školy na Slovákové žádný výstup nemá, protože je to 

spíše rozčarování nad tím, že tady měla hala stát a teď tam není, z tohoto důvodu toto již řešit 

nechtějí. Dále sdělil, že ani pro něj tyto lobistické a nátlakové dopisy stejně jako pro pana 

Pevného nemají žádný význam. V tom anonymu jsou docela zavádějící věci, podsouvají nám, že 

jsme něco zanedbali. Například Školská rada, sedí zde několik současných i bývalých členů 

Školské rady, tak určitě potvrdí, že se jedná o orgán samosprávný. Předsedkyně nebo předseda 

si sám, někdy třeba i na základě podnětu ředitele dělá svůj program. On jako ředitel školy není 

členem Školské rady, může tam být pozván, ale také nemusí, i když tomu zatím tak vždy bylo, 

že pozván byl. Uvedl, že je jim často podsouváno, že Rada  nepřihlíží k názoru komisí, ač je to 

poradní orgán a jsou zde v některých komisích více odborníci, jinde méně odborníci, ale jsou to 

lidé, kteří se tam i dobrovolně přihlásili a mají i svoje zájmy, ale nemají odpovědnost. Tu mají 

radní a zastupitelé. K jejich názoru přihlížíme, ale není posvátný a nemusíme ho ctít. Rozhodnutí 
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je na zastupitelích. Dále uvedl, že v minulosti už proběhlo spoustu setkání, je tolik materiálů, 

nikdo už nevymyslí, co už nezaznělo. Argumenty pro i proti každé z variant už jsou známi. 

 

pan starosta - uvedl, že již nechce vystupovat, tento bod řídí pan místostarosta, ale jako 

předsedající tohoto jednání říká, že jakmile bude ukončena diskuse a než bude zahájeno 

hlasování, tak vyhlásí desetiminutovou přestávku. 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – uvedl, že sdělí vyjádření za hnutí ANO, nikomu nic 

nepodsouvají, nikoho tím nepřemlouvají. Bylo zde zmiňováno, že v minulém volebním období 

bylo u Červené zahrady jedním z našich hlavních cílů vytvoření plnohodnotného sportovního 

areálu, jehož nedílnou součástí je velký atletický ovál, který do prostředí Červené zahrady patří. 

Bohužel smysluplné a logické rozložení celého areálu a jeho napojení na dopravní infrastrukturu, 

včetně umístění sportovní haly, není možné realizovat bez výkupu dalších pozemků, které v 

současné době nejsou k dispozici. Osobně věří tomu, že udělají maximum pro to, aby k tomu 

výkupu došlo a že se s panem Paroulkem domluvíme. Druhou diskutovanou variantou je 

výstavba sportovní haly na místě stávajících tělocvičen u základní školy Sušilova společně s 

výkupem a přestavbou budovy bývalé jízdárny. Tato varianta v sobě skrývá několik komplikací, 

které zde již zazněly. Není nutné je znovu opakovat. Třetí umístění, lokalita Hybešova, překrývá 

dle našeho pohledu nevýhody ostatních dvou variant a v současné době se nám jeví jako 

nejvhodnější řešení a to jak z pohledu lokality, nákladů na výstavbu, harmonogramu přípravy a 

výstavby na prostoru 8000m², využitelnosti a následného financování, parkování, obslužnosti, 

tak i následného rozvoje. Řešení Hybešova umisťuje halu do oblasti s hustou obydleností a 

přináší široké možnosti rozvoje sportu pro všechny věkové kategorie. Výstavba na zelené louce 

urychlí výstavbu a sníží potřebné náklady na minimum, přináší možnosti rozvoje o venkovní 

sportoviště a rozšiřuje celkovou využitelnost sportovního areálu. Nemalým benefitem této 

lokality je možnost zapojení přilehlé střední školy a rozvoje spolupráce na úrovni ubytování a 

stravování. Ví, že přišel dopis od občanů, kteří nepodporují výstavbu haly na ulici Hybešova. 

Pokud jsou obyvatelé, kteří nechtějí ve své blízkosti sportovní halu na ulici Hybešova, tak by je 

rád pozval ke společnému jednání ke stolu.  Jestli se bojí hluku, tak rád sdělí pár informací, které 

získal od vedoucího investičního odboru v Kuřimi. Ten v roce 2000 řešil projekt na stavbu haly 

v Bystřici nad Pernštejnem. Stavba je 15 m vzdušnou čarou od zástavby.  Ze strany občanů byla 

velká nevole, obavy, strach z hluku a začali se odvolávat a celou výstavbu brzdit. Nyní již hala 

stojí a za 15 let provozu sportovní haly si nikdo z občanů na hluk nestěžoval. Na závěr by rád 

požádal všechny zastupitele, aby při svém rozhodování zodpovědně posoudili všechny možné 

klady a zápory jednotlivých variant, které již byly mnohokrát jmenovány a promítli je do 

finančních možností města Boskovice, očekávání občanů v realizaci projektu v rozumném 

časovém horizontu a využití příležitosti získat od Jihomoravského kraje lokalitu a prostory, které 

se v nitru Boskovic již nevyskytují. 

 

Petr Malach, DiS. – uvedl,  tak jak již řekl pan Ochmanský, těch pro a proti zde již zaznělo 

hodně. I když zde budeme sedět další dvě, tři hodiny, tak se k ničemu nedobereme. Jak si určitě 

někteří všimli, tak nejsme ani v jednom klubu víceméně jednotní na to, abychom něco 

prohlasovali. Proto požádal za opozici, aby se tento materiál dnes stáhl z programu a v průběhu 

měsíce se setkali zástupci všech klubů a nějakou variantu zvolili.  

 

Ing. Mgr. Pavel Vlach – uvedl, že souhlasí se všemi, že cílovým řešením je Červená zahrada, to 

je bez diskuse, ale všichni víme, že je to v nedohlednu. A proto hledáme nějaké optimální 

varianty. Je potřeba říct, že desítky lidí, kteří měli zájem a přišli se do školy podívat a provedl je 

po zahradě, tak tito lidé tvrdili, že nechápou, jak s tímto řešením může mít někdo problém. 

Vzhledem k tomu, že ta hala bude stát na všechny strany cca  70 – 80 m k nejbližší zástavbě, tak 
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ti místní, kteří se přišli podívat, tvrdí, že s tím nemají problém. Hala bude zakopána 5 m v zemi, 

tzn, že z 11 metrové haly bude vidět 6 m a to je oproti těm bytovým domům jenom poloviční 

velikost. Je zapotřebí říct, že z hlediska stavebního zákona se vždycky najde někdo, kdo bude 

mít argumenty a bude nespokojen, ale z hlediska stavebního zákona se to bude poměrně složitě 

dokazovat. Poslední věc, která ho překvapuje, že tady nikdo nemluví o penězích. Ta varianta na 

Hybešově ulici se dá odhadnout celkem snadno na 60 – 70 mil. korun, zatímco varianta na 

Sušilové ulici dle odhadu těch, kteří tomu rozumí, je 150 mil. korun + DPH. A ve chvíli kdy na 

to ministerstvo školství dá 30 mil. korun jako maximum, tak je nutné spočítat si ten rozdíl. Kde 

by na těch 120 mil. korun město vzalo. Myslí si, že stavba za 70 mil. korun na ulici Hybešova 

nebude žádná jednoduchá ocelová krabice, ale bude vypadat již k světu. Tohle jsou argumenty, 

které by při tom rozhodování měly zaznít. 

 

Ing. Jaromíra Vítková – uvedla, že zde bylo řečeno již hodně z historie. V roce 2003 v lednu 

proběhlo mimořádné zastupitelstvo a mělo se jít do zmiňované dražby.  Když to spočítá, tak děti, 

které měly v té době 6 let, jsou dnes 23-tí mladí lidé, chtěla by říct, že je potřeba aby se zastupitelé 

rozhodli. KDU-ČSL bylo z počátku pro Červenou zahradu. Protože zde byly problémy, které 

přetrvávají, tak tady od toho vlastně ustoupili. Začalo se hovořit, že se o tom začne znovu jednat 

a jsme jakoby na začátku. Myslí si, že by se dnes měli domluvit a rozhodnout a při nejhorším 

postupovat, jak navrhl ne tedy za celou opozici pan Malach, že bychom se měli domluvit, aby se 

materiál stáhl a předložil se znovu. Navrhuje však, aby tam byl uveden termín. 

 

Vladimír Farský – doplnil jeden argument, který zapomněl uvést proti stavbě na ulici Hybešova 

a to proč jsme chtěli sportovní halu. Proto, aby sloužila základní škole a sportovním klubům. To, 

aby sloužila základní škole pro něj padá, protože by v dopoledních hodinách od pondělí do 

čtvrtka sloužila střední škole a pro základní školu by zbyl jenom pátek, což jsou pouze čtyři 

vyučovací hodiny. Takže zůstává víceméně pro sportovní kluby. I tohle je zapotřebí vzít do 

úvahy.  

 

Petr Malach, DiS. – poděkoval paní senátorce Vítkové, protože souhlasí s tím, co řekla. Pokud 

bychom toto udělali, tak by se dalo navrhnout další možné využití Červené zahrady. Uvedl, že 

nechce brzdit některou z variant, nechce, aby to bylo bráno tak, že jsme přišli, abychom to 

zastavovali. S některými v předchozích dvou měsících jednal, že nějaká varianta se vybrat musí. 

Jiný pozemek na halu nemáme, nikde jinde to nepostavíme. Pokud nebudeme dělat Červenou 

zahradu, tak jiná varianta není. Pořád vnímá to, že dva roky zpětně napsal, že hala patří do 

Červené zahrady, ale pokud nepostavíme halu v následujících dvou, třech letech, tak nám veškeré 

volejbalové, florbalové kluby zaniknou a potom budeme jenom velmi těžko tyto kluby znovu 

obnovovat. Víte, že zde zanikl basketbal, což je škoda. Určitě to není o tom, že by chtěl, někdo 

něco blokovat, ale je to o nějaké další debatě. Jak již řekla paní Vítková, stanovme si například 

termín na prosincové zastupitelstvo popřípadě únorové, ale musíme se rozhodnout. 

 

Ing. Petr Axman. Ph.D. – uvedl, že nechce předkládat argumenty pro jednu, druhou nebo třetí 

variantu, ale byl by rád, kdyby se dnes něco odhlasovalo. O hale se jedná od roku 2003 nebo 

2004, nikdo se nebyl schopen dohodnout, tudíž hala nestojí. Teď se již rok jedná a za ten rok se 

nepokročí prakticky nikam, pokud se neudělá nějaké rozhodnutí. Nemá nic proti tomu, aby se 

hlasovalo o předložení tohoto návrhu a posunulo se to do prosincového zastupitelstva, na druhou 

stranu by byl rád, pokud se tohle neodhlasuje, tak aby zastupitelé vyjádřili názor, kde tu halu 

chtějí a nezdržovali se hlasování a nechali to jenom tak volně. Je potřeba se rozhodnout, je 

potřeba určit nějaký směr. Budeme hlasovat o ulici Hybešova nebo Sušilova a je potřeba si říct, 

co jsme ochotni obětovat, jestli je to třeba demolice tělocvičen nebo vykoupit pozemky za 
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takovou cenu nebo chceme variantu, která bude levnější, nemusí to být plechová hala, ale jde o 

to, skutečně se rozhodnout. 

 

RNDr. Jaroslav Oldřich -  uvedl, že město za ten rok připravilo dvě varianty, Myslí si, že obě 

dvě jsou varianty přijatelné. Strávilo se nad tím spoustu času ať už je to na ulici Sušilova, kde 

jsou připraveny předběžné dohody s majiteli pozemků, ale je tu i varianta na ulici Hybešova, kde 

je vše předjednáno na úrovni Jihomoravského kraje. Myslí si, že obě dvě varianty jsou jasně 

průchozí a byl by rád, kdyby se rozhodlo dnes, protože není nač čekat. Jsme zde rok a nikam 

jsme se v tomto neposunuli, a pokud chceme postavit halu, tak nám zbývá již jenom tři roky. 

Dnes jsme odsouhlasili, že nebude v Červené zahradě. Odsouhlasme dnes jednu nebo druhou 

variantu. Uvedl, že bude hlasovat pro variantu na ulici Sušilova, má pro to své argumenty. Ty 

argumenty byly řečeny u všech. Znovu zopakoval, že by byl rád, aby dneska zastupitelé 

odsouhlasili jednu nebo druhou variantu. Obě dvě varianty připravila Rada a obě dvě jsou 

přijatelné. 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – uvedl, že sport lidi spojuje a musí v tom názoru souhlasit 

s panem Farským, když poměřuje ty varianty, tak musí říct, že Sušilova je blíž srdci, blíž městu 

Boskovice. Co zde zaznělo s propočty, měl za to, že je to překonáno. Není to tak, že by rozdílnost 

v ceně byla tak obrovská, protože musíme porovnávat obestavěné kubíky. Sdělil, že přes to 

všechno co bylo řečeno a přes tu útrpnou cestu, není pesimista. Je optimista ať už se rozhodne 

nebo nerozhodne, tak ten výsledek v něm vybudí předsevzetí, a jak říkal Zátopek, když nemůžu, 

tak přidám a pakliže se nedohodneme, tak v tom svém úsilí zesílí natolik a věří, že v nejbližším 

čase určitě k rozhodnutí dospějeme. Ukončil diskusi a předal slovo panu starostovi. 

 

pan starosta – vyhlásil v 18:40 hod. desetiminutovou přestávku.  

 

pan starosta – znovu zahájil jednání v 18:50 hod. Sdělil, že byla ukončena diskuse k bodu č. 44 

a bude probíhat procedura hlasování k tomuto bodu. Předal slovo panu tajemníkovi, aby jako 

právník a dohlížející nad jednacím řádem sdělil, jak se bude dále postupovat. 

 

JUDr. David Škvařil, LL.M. – uvedl, že byl vznesen protinávrh, dle jednacího řádu že se bude 

nejdříve hlasovat o protinávrhu. Pokud bude protinávrh přijat, končí další projednávání tohoto 

bodu. Nebude-li přijat, tak se bude dále hlasovat o materiálu, který byl předložen v těch 

variantách, tak jak vyplývají z materiálu, který byl předložen k jednání dnešního Zastupitelstva.  

 

Petr Malach, DiS. – sdělil, že upravil protinávrh. 

44.1.  ZM bere na vědomí předložený materiál 

44.2.  ZM schvaluje stažení materiálu z jednání ZM 

44.3.  ZM ukládá předložit návrh umístění sportovní haly 

 T: 10.12.2019 

  

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – požádal návrhovou komisi, aby přečetla předložený 

protinávrh a poté zahájil hlasování.  

 

Návrh na usnesení: 

44.1.  ZM bere na vědomí předložený materiál 

44.2.  ZM schvaluje stažení materiálu z jednání ZM 
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44.3.  ZM ukládá předložit návrh umístění sportovní haly 

 T: 10.12.2019  

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 12 pro, 5 se zdrželo, 8 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni – nepřijato 

 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – sdělil, že protinávrh nebyl přijat a uvedl, že se bude dále 

hlasovat o jednotlivých variantách. Nejdříve se bude hlasovat o variantě 1 následně o variantě 2.  

 

Návrh na usnesení (Varianta 1): 

44.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

44.2. ZM schvaluje umístění sportovní haly na ulici Sušilova 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 9 pro, 10 se zdrželo, 6 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni – nepřijato 

 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – sdělil, že první varianta nebyla přijata, požádal 

návrhovou komisi o přečtení návrhu varianty 2 a zahájil hlasování.  

 

 

Návrh na usnesení (Varianta 2): 

44.3. ZM bere na vědomí předložený materiál 

44.4. ZM schvaluje umístění sportovní haly na ulici Hybešova 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 16 pro, 4 se zdrželi, 5 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni – návrh byl přijat 

Odchod – MUDr. Jan Machač  – 18:57 hodin – 24 přítomných členů 

ad 45) Závěrečný účet svazků obcí 

Město Boskovice bylo v roce 2018 členem tří svazků. Jedná se o:  

1. Svazek obcí Boskovicko                                                   

2. Svazek vodovodů a kanalizací 

3. Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 

  

Uvedené svazky obcí musí dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění platných předpisů sestavit závěrečný účet, který musí být vždy do 30. 6. 

následujícího roku projednán na zasedání daného svazku. Součástí závěrečného účtu je také 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření musí být provedeno 

v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků 

obcí (dále jen zákon o přezkoumání hospodaření). Město, které je členem svazku, pak musí 

závěrečný účet tohoto svazku předložit orgánům města. 

 

Odbor FIN tedy předkládá v souladu s výše citovanými zákony a platnými předpisy souhrnný 

materiál, týkající se všech tří svazků. 
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Svazek obcí Boskovicko 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího 

přezkoumání hospodaření ze dne 24.09.2018 a na základě výsledku konečného přezkoumání 

hospodaření ze dne 04.03.2019, které provedly pracovnice odboru kontroly KÚ Jihomoravského 

kraje paní L. a paní K. se závěrem: „Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí Boskovicko za 

rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 

Dne 19.06.2019 schválilo shromáždění starostů závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad. 

 

Svazek vodovodů a kanalizací     

 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno zaměstnanci firmy TOP AUDITING, s. r. o., Brno ve 

dnech 08. – 10.10.2018 (dílčí přezkum) a 14.- 15.02.2019 (konečný přezkum) se závěrem: „Při 

přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky“.   

Dne 17.06.2019 schválila valná hromada závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2018,   včetně 

komentáře k závěrečnému účtu a vyslovila souhlas s celoročním hospodařením svazku za rok 

2018. 

    

Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 

 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovnicí odboru kontroly KÚ Jihomoravského kraje 

paní B. ve dnech 24.09.2018 (dílčí přezkum) a 04.03.2019 (konečný přezkum) se závěrem: „Při 

přezkoumání hospodaření svazku obcí Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 za 

rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 

Dne 19.06.2019 schválilo shromáždění starostů závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad. 

 

Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření a závěrečné účty výše uvedených svazků jsou 

k nahlédnutí na Městském úřadě v Boskovicích na odboru FIN. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

45.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

____________________________________________________________________________ 

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

ad 46) Rozpočtové opatření č. 4/2019 

Rekapitulace navrhovaného rozpočtového opatření č.4/2019: 

 

Daňové příjmy              +         451 tis. Kč Běžné výdaje +     5 726 tis. Kč 

Nedaňové příjmy          +         317 tis. Kč Kapitálové výdaje +     1 944 tis. Kč 

Převody z HČ                               0 tis. Kč 

Kapitálové příjmy +            28 tis. Kč  

Transfery +       1 144 tis. Kč    

 

Příjmy celkem +         1 940 tis. Kč Výdaje celkem   +      7 670 tis. Kč 

Financování    +         5 730 tis. Kč 

 

Příjmy + Financování = Výdaje 
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K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: RO 4 – 2019 ZM 

Příloha č. 2: Komentář RO 4-2019 

 

Ing. Dana Baláčová – uvedla, že vždycky v úvodu informuje o tom, jak se vyvíjí daňové příjmy 

města Boskovice. Sdělila, že za období 8 měsíců je daňová výtěžnost asi o 8,5 mil. korun vyšší, 

než byla za stejné období v roce 2018, což vychází průměrně asi nárůst 1 mil. korun za měsíc. 

Další informací je informace o vývoji finančních prostředků na stavbu CPV. V současné době 

jsme dosáhli kýžených 76 mil. korun ze strany města, zbývá úhrada cca 140 tis. Kč na herní 

prvky. Dotaci jsme obdrželi ve výši 32,3 mil. korun. V podstatě jsme před fází, kdy budeme 

posílat poslední žádost o platbu a ta by měla být ve výši cca 25 mil. korun, taková byla informace 

ještě dnes ráno. Obdrželi jsme sdělení, že rovněž část, která se týká vybavení CPV bude krácena, 

v této chvíli nevíme ještě o kolik. Může to být 5, 10 nebo 25 %.  Důvodem je, že zadavatel porušil 

§ 36 odst. 1 Zákona o zadávacím řízení, když předmět plnění veřejné zakázky vymezil tak, že 

sloučil nesouvisející plnění  neboť spolu s plněním vybavení odborných učeben, rekonstrukce a 

modernizace včetně dodávky nábytku požadoval realizovat i plnění spočívající  v dodávce 

serverů a následné správě dodaného softwerového a hardwerového vybavení na dobu 5-ti let, 

aniž by veřejnou zakázku rozdělil na části, čímž vytvořil bezdůvodné překážky hospodářské 

soutěže atd. V současné době je to v podstatě částka, která se týkala vybavení ve výši cca 13 mil. 

korun a někdy v měsíci listopadu se rozhodne o výši krácení, takže v podstatě s financemi 

s kterými jsme počítali do konce roku ve výši 25 mil. korun, můžeme dle odhadu počítat někdy 

na jaře a nevíme v jaké výši. Naše předběžné výpočty, že se město bude na této akci podílet 

částkou 20 mil. korun, byly možná ještě velmi optimistické.  

 

pan starosta – uvedl, že nás to hodně překvapilo. Je to však realita, se kterou se musíme poprat. 

Vychází z toho, že už máme dva soudní spory se státem, asi bude třetí, protože to musíme 

rozporovat. Neděláme si iluze, že by paní ministryně naším námitkám vyhověla. Dá se očekávat, 

že nebude našim námitkám vyhověno, až tedy do chvíle, kdy bude stanoveno krácení, protože 

tam je poněkud zarážející, že se píše o zásadním pochybení. Uvidíme, jaké skonto z toho bude. 

Ale jsou to jednoduché počty, jestli se jedná o částku 13 mil. korun, 10% je  1,3 mil. korun, 20% 

je  2,6 mil. korun a potom násobky.  Uvidíme, ale asi celou výši nedostaneme v žádném případě, 

opět se to protáhne, takže možná v březnu dostaneme doplaceny úhrady na CPV a s jakým 

diskontem se teprve uvidí, ale bude asi už vyšší než předpokládaných 20 mil. korun. Máme 7 dní 

na první námitky, to samozřejmě provedeme, ale musí konstatovat, že tento přístup státu 

považuje za poněkud zvláštní.  

 

Vladimír Farský – dotázal se k CPV. Pokud došlo k nějaké chybě při zadávání, jestli je možno 

hledat viníka a kdo co zanedbal nebo udělal špatně a tím pádem vymáhat nějakou škodu, která 

vznikla. 

 

pan starosta -  sdělil, že vzhledem k tomu jak bylo to výběrové řízení zadáno, také na objednávku 

a není na to žádný smluvní vztah, tak až ve chvíli pokud vznikne škoda, byla by-li vyčíslena 

soudním sporem, tzn. několik let trvající soudní spor, nevěří, že se dovede k úspěšnému konci. 

O to se samozřejmě budeme snažit, ale musíme počkat na rozhodnutí soudu, jestli má stát pravdu, 

že nám to nepřiznal. Potom když tak vyčíslit škodu a potom komu bylo zadáno výběrové řízení 

bez smlouvy, bez toho aniž by se specifikovalo, za co je kdo zodpovědný. Není právník, ale byl 

poučen, že se to dá občanskoprávní cestou vymáhat.     

 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
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46.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

46.2.  ZM schvaluje RO č. 4/2019 dle předloženého materiálu 

____________________________________________________________________________ 

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

ad 47) Informace – Zpráva o činnosti FV 

Materiál byl zastupitelům předložen na stůl. 

ad 48) Podněty a připomínky členů ZM 

RNDr. Jaroslav Oldřich  - sdělil, že Zpravodaj Boskovicka byl 4. července vyhlášen v soutěži, 

kterou organizovala Vysoká škola v Olomouci, jako nejlepší Zpravodaj za rok 2018. Chtěl by 

poděkovat hlavním tvůrcům panu Farskému jako předsedovi Redakční rady a panu Parmovi jako 

šéfredaktorovi a všem, kteří se na tvorbě Zpravodaje v roce 2018 podíleli. Myslí si, že je to velmi 

vysoké ocenění, účastníků v této kategorii bylo téměř 200 a rozhodnutí hodnotící komise bylo 

jednoznačné. Pokud jde o Redakční radu, již nyní mají na stole dvě strany textu, jak by se tento 

Zpravodaj dal ještě vylepšit. Bude se to určitě projednávat na Redakční radě a bylo dohodnuto, 

že každého čtvrt toku budou projednávat jednotlivé podněty.  

 

pan starosta – uvedl, že chtěl poděkovat na konci Zastupitelstva také, určitě si to jmenovaní 

zaslouží. Nikdo není prorokem, ale většinou všichni a nejenom Zpravodaj, ale i dění 

v Boskovicích kritizujeme, ale pokud se na to dívá někdo cizím a jiným pohledem, tak to možná 

není zas tak špatné. 

 

RNDr. Karel Ošlejšek – uvedl, že by se chtěl zmínit o problematice kouření zejména v okolí 

škol, ale i ostatních veřejných budov. Dovolil by si navrhnout vedení města a Zastupitelstvu 

případné přijetí vyhlášky, která by tento problém do jisté míry dokázala řešit. V této chvíli zákaz 

kouření bez výjimky platí pro všechna školní zařízení včetně VŠ a MŠ a to jak na vnitřní, tak i 

vnější prostory, přísluší-li k danému zařízení. Znamená to tedy, že působnost školy v boji proti 

kouření po legislativní stránce končí bohužel na hranici pozemku a ani příliš přísná opatření, 

která se týkají školy, areálu školy a přilehlých pozemků neřeší tento problém, který se ve větší či 

menší míře týká všech škol. Úkol školy před zahájením vyučování a po ukončení vyučování 

spočívá bohužel v určité prevenci a osvětové činnosti, což u určitého procenta žáků a studentů 

bohužel úspěšné není. Co se týká konkrétně škol, myslí si, že používá represi tam kde je to možné 

a prevenci a osvětu v rámci možností různých akcí, přednášek apod. Dovolil by si navrhnout 

možnost, o které si myslí, že by v tomto pomohla jak školám, tak i městu. Týká se to možnosti 

dle zákona č. 65 z roku 2017 Sb. ze dne 19.01. o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, kdy v § 17 je možné přijmout obecně závaznou vyhlášku obce. V bodě č. 1 se 

uvádí, že obec může Obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat používání 

elektronických cigaret na veřejném prostranství, která se nachází v blízkosti školy, školského 

zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18-ti let, což do budoucna 

bude i sportovní hala, ale jsou to kromě škol i jiné prostory. Má k dispozici metodický materiál 

odboru veřejné správy a dozoru a kontroly ministerstva vnitra, dle kterého by bylo možné 

postupovat. Znamenalo by to určitě velký posun v tom, aby se situace zlepšila.  Pokud by byla 

vůle Zastupitelstva a vedení města, byl by první, kdo by se za přijetí této vyhlášky přimlouval, 

pokud to bude reálné. Věří, že důsledek této vyhlášky a hlavně jeho dodržování by byl přínosný 

a velký. 
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pan starosta – poděkoval za podnět a sdělil, že je to určitě k zamyšlení. Jediné co může být 

problémem ve vymáhání vyhlášky a toho se bojí, je, že pokud tam nebude pravidelně stát strážník 

MP, tak nebude jednoduché toto řešit. Určitě to neodmítá a myslí si, že by se měli pokusit tento 

nešvar řešit. 

 

Ing. Jaromíra Vítková – uvedla, že by ráda poděkovala městu, ale i pracovníkům úřadu z odboru 

vnitřních věcí, dopravy, stavebního, investiční, životního prostředí a městské policie. Tito všichni 

ji byli nápomocni při realizaci a následném odhalení památníku kardinálu Špidlíkovi. Dále 

uvedla, že obdržela podnět od občanů v oblasti za nemocnicí, ulice Luční, zda by v této lokalitě 

nemohlo být vybudováno dětské hřiště. Netuší, jak to vypadá s koncepcí dětských hřišť, ale tuto 

žádost obdržela e-mailem tak by ji chtěla předat k řešení. 

 

pan starosta – poděkoval za podnět, také neví jaká je koncepce dětských hřišť, ale podnět předá 

k řešení. 

 

Vladimír Farský – uvedl, že ho velmi těší ocenění Boskovického zpravodaje jako nejlepšího 

v roce 2018, má z toho velkou radost. V době kdy navrhovali Radě i Zastupitelstvu sloučení 

Radničních listů a Boskovického zpravodaje, změnu tisku a distribuci do všech stránek 

v Boskovicích, tak se našla celá řada kritiků, takže z toho má dobrý pocit, že to úsilí někam vedlo 

a bylo nezávislými lidmi oceněno. Sdělil, že z 90% na tom má podíl Ing. Parma, který je v těchto 

věcech naprostý profesionál.  Má tuto práci jako velkého koníčka. Pracuje na tom i ve svém 

volném čase a nad rámec pracovní doby a velmi si ho za to váží a bylo pro něj velkou ctí, že 

s ním mohl 4 roky spolupracovat. Dále uvedl, že má podnět k rušení nočního klidu, že zahrádky 

končí ve 22.00 hod., ale co se týká stolů u Benzinky u nádraží, tak tam si stěžují občané bydlící 

v okolí, že je tam hluk celou noc. Pochopitelně hlavně o víkendech, ale i ve všední dny až do 

rána. Přes zimu to asi skončí, ale přes sezónu by se s tím mělo něco udělat. Dává podnět na město, 

aby se s majitelem problém řešil, protože tam permanentně dochází k rušení nočního klidu. 

Dotázal se na sportpark, byl tam dán malý požadavek na opravu jedné zatáčky, která se 

vybržďuje, aby byla poskládána z kamenů a bylo to vyčísleno na cca 20 tis. Kč. Zajímalo by ho, 

zda se to bude realizovat nebo na čem to vázne. Dále byl předložen požadavek na prodloužení 

tras, protože se sportpark začal hojně využívat a všichni se diví, že trasy nestačí a bylo spočítáno 

vybudovat za 2 mil. Kč další tři trasy a daleko náročnější pro vrcholovější cyklisty, než jsou ty 

stávající trasy, rád by věděl, jakým způsobem to pokračuje. Provozovatelům a všem co se kolem 

sportparku točí, bylo slíbeno, že by se na to finanční prostředky našly, že by se to dalo zrealizovat. 

Dále se dotázal na polopodzemní kontejnery, jak se projekt vyvíjí. Poslední dotaz má na LED 

svítilny na zimním stadionu, v rozpočtu jsou na to vyhrazeny 2,84 mil. korun a díval se, že 

v rozpočtu je čerpáno 1%.  

 

pan starosta – uvedl, že minulý týden byly osazeny tři řady z šesti a osazení dále probíhá a 

požádal pana Stryu o doplnění informace. 

 

Mgr. Milan Strya – uvedl, že zakázka probíhá, dokončena zatím není. Jaký je současný stav neví, 

řešilo se odstranění starých svítidel, a kam přijdou nové, protože součástí zakázky je i likvidace.  

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – sdělil, že co se týká dotace na polopodzemní kontejnery, 

tak ta bohužel nedopadla. Bylo to konzultováno s odborníky, kteří připravují dotační tituly. 

Nedopadlo to zřejmě z toho důvodu, že jsme jako jediné město požádali o polopodzemní 

kontejnery a úředníci se s tou dotací nedokázali ztotožnit, protože to pro ně byla novinka, která 

tam v té chvíli ještě nebyla. Nicméně teď přišla nová možnost dotace, které bychom rádi využily, 

s tím, že s těmi úředníky tuto žádost prodiskutujeme.  Protože jsme měli získat kolem 64 bodů, 
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pro úspěch bylo 44, takže ten rozdíl byl velký, zřejmě asi neznalost. Sdělil, pokud bude mít pan 

Farský zájem, může mu sdělit informace o průběhu této nové dotace, která bude koncem tohoto 

roku nebo začátkem nového roku podána.  

 

Odchod – MUDr. Miroslav Klíma  – 19:19 hodin – 23 přítomných členů 
 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč -  požádal pana Farského jestli by mohl více upřesnit 

požadavek na sportpark, protože zatím slyšel jenom, bylo předloženo a bylo slíbeno. Zda může 

upřesnit, kým bylo předloženo a komu, a kým bylo slíbeno a komu, upřesnění by mu  pomohlo 

v orientaci. 

 

Vladimír Farský – sdělil, že zjistí konkrétní jména, zatím to vzal pouze věcně, protože tu 

informaci dostal. V brzké době jména poskytne. 

 

 pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – uvedl, že jakmile si to pan Farský upřesní a sdělí mu 

jména, rád mu odpoví. 

 

pan starosta – uvedl, že záležitost týkající se rušení nočního klidu u Benzinky bere jako podnět. 

Ví, že je tam legislativní problém, protože Benzinky nespadaly ani do chvíli trvající vyhlášky na 

uzavírání ve 2.00 hod. ráno. Ale podnětem se budou zabývat právníci. 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – sdělil, že by všechny rád pozval na setkání vedení 

s občany města, které se uskuteční 26.09. v kině v Boskovicích. Dále uvedl ke grafickému 

ztvárnění zdi, které bylo v rozpočtovém opatření odsouhlaseno, že proběhla již první schůzka 

s paní ředitelkou Základní umělecké školy, paní ředitelkou Pedagogické školy a výtvarnicí z 

Pedagogické školy a Gymnázia. Bylo domluveno, že další jednání proběhne za 14 dnů, kde již 

budou konkrétní návrhy od studentů. A dále se budeme domlouvat, jestli to budeme řešit i 

veřejnou cestou a případným hlasováním na FB, abychom o tom více informovali a zapojili do 

toho hlasování i širší veřejnost. Dále sdělil, že byl veřejně vyzván, aby sdělil informace týkající 

se křižovatky, která byla graficky znázorněna s materiálem k rozpočtovému opatření. Jedná se o 

grafickou úpravu křižovatky u pošty. Doposud ještě neproběhla prezentace na Radě města, tudíž 

jsem toto veřejně nekomentoval, nesděloval informace. Jakmile dojde k prezentaci na Radě 

města, budou následně informace sděleny. Nicméně zastupitel, který tuto situaci vytvořil a 

posunul tuto informaci dál, tak tomu příliš nepomohl, Díky tomu, že se informace již šíří dál, 

vznikají domněnky v diskusích, že toto není dobře připraveno, což odmítá.  Sdílel to Petr Malach, 

ale nebyl to on, kdo tuto informaci posunul dál. 

 

pan starosta – opravil pana místostarostu, že grafické ztvárnění  nevytvořil on, ale vytvořil ho 

projektant a dlouho si hrál s vlečnými křivkami, aby to mohlo vycházet. V této chvíli se to 

dostává do fáze nakreslení samotného projektu, kdy se vyčíslí i náklady. Tato studie prošla 

souhlasným stanoviskem PČR, je projednána na SÚS. Že se to nelíbí některým diskutujícím nebo 

účastníkům na FB je pochopitelné, protože nikdy se nebude líbit všechno všem. Dopravním 

expertům se poměrně líbí, nekreslil to žádný amatér, pohrál si s tím natolik, i když jsme byli léta 

přesvědčováni, o tom, že tam nevejde nikdy nic. Jediné pro vaši představu,  všechno se začne 

projednávat, až bude projekt, jedná se o kruhový objezd velikosti toho druhého kruhového 

objezdu od Kauflandu směrem k DEASU. A do DEASU se nejezdí osobními automobily, jezdí 

tam nákladní automobily naložené pískem, štěrkem, odvážejí odsud beton i asfalt a kupodivu 

tam projedou. Není důvod se obávat, že by vozidla neprojela u pošty.  

 

Ing. Petr Axman, Ph.D. – poděkoval panu Ošlejškovi za návrh nebo podnět k vyhlášce týkající 

se kouření. Rád by to spojil s letním kinem, protože těch podnětů od rodičů, že se kouří v letním 
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kině při dětském představení, je poměrně hodně.  Myslí si, že by se to dalo spojit. Dále uvedl, že 

se v Boskovicích rozmáhá nešvar a to je vykrádání kontejnerů s oblečením. U Coopu osobně 

viděl, že pokud je kontejner plný nebo se tam toto oblečení pořádně nevloží, tak jiní občané 

přijedou a toto oblečení vykrádají a používají to k jiným účelům než ti občané, kteří tam oblečení 

vkládají. Je to podnět na pana místostarostu Holíka, zda by nebylo možné tyto kontejnery vyvážet 

častěji. Zda se s tím dá něco dělat, je otázkou dalšího jednání.  

 

pan starosta – uvedl, že materiál o kouření v letním kině je připravován do Rady, ale myslí si, 

že se na tomto materiálu neshodnou, což vyplynulo z dnešní porady vedení, ale nebude předjímat. 

Projednávat se bude v Radě 17.09. 

 

Ing. Jan Nádvorník – sdělil za nezkušenou pirátskou stranu, která není schopná vést návrhovou 

komisi, že chápou, že komise jsou poradním orgánem Rady a chtěl by slíbit, že další tři roky si 

to budete pořád myslet, že to nevíme, protože on osobně to bere jako zažité dogma, že se říká, že 

je to poradní orgán Rady a nikoho to nemusí zajímat. Naopak si myslí, že v těch komisích 

mnohdy můžou sedět zkušení lidé a odborníci z řad veřejnosti, kteří k tomu mají co říct a myslí 

si, že by ty názory měli slyšet a oni se na ně budou ptát a budou chtít znát jejich názor, za což se 

předem omlouvá.  Dále uvedl, že s Piráty uskutečnili již dva semináře k participativnímu 

rozpočtu, ten první byl s panem Koláčným z Brna a minulý týden proběhl druhý s panem 

Miklíkem, zastupitelem města Turnov, což je velké město asi jako Boskovice, mají asi jenom o 

tři tisíce více obyvatel, takže si troufá říct, že je to srovnatelné. Myslí si, že participativní rozpočet 

je skvělý nástroj, jak zapojit občany do věcí veřejných a do budoucna by ho chtěli v Boskovicích 

prosadit.  Ačkoli byli zastupitelé na seminář zváni, nikdo nepřišel, ale nemusí to nikoho mrzet, 

protože má záznam a zastupitelům ho pošle, to předesílá dopředu. Vypíše tam i veškeré 

informace, které se od pana Miklíka z Turnova dozvěděli. Rádi by pak po debatě s vedením 

města na příštím Zastupitelstvu vnesli toto jako bod do jednání na schválení participativního 

rozpočtu pro Boskovice.  

 

pan starosta – uvedl, že nikde nezaznělo, že by nemohli ať už zkušení nebo nezkušení Piráti vést 

návrhovou komisi. Panu Nádvorníkovi sdělil, že až bude on starostou města, bude na něm, koho 

do návrhové komise navrhne. Zatím to právo má a tak toho práva využil, tolik na vysvětlenou. 

Dále uvedl, že o tom jakou roli mají komise, nevymyslel on, ale zákonodárci přijali zákon o 

obcích a tam je to jednoznačně napsáno. Můžete nám vyčítat, co chcete, ale klidně oslovte  

zákonodárce za Pirátskou stranu, ať změní zákon o obcích a my se pak budeme řídit tím, jak bude 

zákon o obcích v platném znění.  

 

Petr Malach, DiS. -  požádal o písemnou odpověď od pana jednatele nemocnice, zda je nějaká 

predikce nové úhradové vyhlášky a zda se nás to nějakým způsobem dotkne. Dále požádal pana 

starostu jako zástupce Svazku o informaci, co se za ten rok ve Svazku událo nebo jestli bude 

nějaká informace do dalšího zastupitelstva. 

 

pan starosta – uvedl, že zápis ze Svazku bude projednáván na RM  17.09., informace bude 

v zápisu z RM, je možno si vyžádat veškeré přílohy. A v čemkoli ohledně Svazku se na něj 

můžou obrátit, na dotazy rád odpoví. Není problém to posunout i jako informaci do 

Zastupitelstva. Bude tam i prezentováno, jaký je stav Podání žádostí o rozšíření nebo 

zkapacitnění ČOV, projekt co by to mělo obnášet,  bude také prezentováno na RM 17.09. Dále 

sdělil, že v pondělí proběhlo předsednictvo Svazku a první návrhy týkající se ceny vodného a 

stočného pro rok  2020 budou projednávány na předsednictvu Svazku, kterému to přísluší. Bude 

to v říjnu, budou to návrhy a předpokládá se, že listopad by měl rozhodnout o návrhu či 

odsouhlasení ceny vody pro rok 2020. 
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Petr Malach, DiS. – dotázal se pana místostarosty Holíka, zda město uvažuje o tom, že přihlásí 

stavbu CPV do soutěže – Stavba Jihomoravského kraje. 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – uvedl, že o tom vedení města přemýšlí.  

ad 49) Ukončení zasedání  

Pan starosta ukončil 6. zasedání Zastupitelstva města v 19:32 hodin a poděkoval všem za dnešní 

účast. 

  

 

V souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Boskovice ve znění schváleném dne 

23.02.2016 zapsala Ladislava Borková. 

 

 

Vyhotoveno dne: 16.09.2019 

 

Ověřeno dne: 23.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Axman, Ph.D. v.r.                        RNDr. Karel Ošlejšek v.r. 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Dohnálek v.r. – starosta  
 

 

 

 

 

Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR). 


