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Z Á P I S 
 

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného 

dne 10.12.2019 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, Bc. Hana Nedomová, RNDr. Vladimír Ochmanský, RNDr. Jaroslav 

Oldřich, Josef Opatřil, 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 omluveni: MUDr. Jan Machač, Mgr. Tomáš Pléha, MUDr. Martina Přichystalová 

Omluveni:  -- 

Program: 

1. Zahájení   

2. Kontrola úkolů MS-Ho OKT 

3. Dotazy a připomínky občanů   

4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru člen ZM OKT 

5. Služby Boskovice, s.r.o. - Smlouva o ručení k úvěru na realizaci akce CZT 

Boskovice střed  

MS-Ma Služby  

Boskovice  

6. Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2020 MS-Ma OKT 

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

na rok 2019 - TJ Sokol Boskovice, p.s. 

MS-Ma OKT 

8. Vyhlášení dotačních programů města Boskovice na rok 2020 starosta OKT 

9. Návrh na udělení čestného občanství města Boskovice starosta OKT 

10. Cena města Boskovice za kulturu - nominace MS-Ho OKT 

11. Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám ZŠ Boskovice a MŠ Boskovice starosta OKT 

12. Bezplatný převod zásahového vozidla SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Vratíkov 

starosta OKT 

13. Zpráva o stavu požární ochrany v Boskovicích a místních částech starosta OKT 

14. Návrh termínů konání ZM na I. pololetí 2020 starosta OKT 

15. Návrh OZV, o místních poplatcích starosta OKT 

16. Návrh OZV, o trvalém označování a evidenci psů na území Města 

Boskovice (materiál byl stažen z programu) 

starosta  OKT 

17. OZV týkající se zákazu kouření v okolí škol starosta OKT 
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18. Odpadové hospodářství města Boskovice – místní poplatek za odpady – 

návrh „Cenového ujednání na rok 2020 mezi městem Boskovice a SUEZ 

Využití zdrojů, a. s., návrh obecně závazné vyhlášky č. 10/2019, 

o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady 

MS-Ho TOŽP 

19. OZV č. 11/2019, kterou se mění OZV č. 11/2006, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 

Boskovice 

MS-Ho TOŽP 

20. Návrh OZV na zrušení stávající OZV "Řád veřejného pohřebiště 

v Boskovicích" 

MS-Ho TOŽP 

21. Schválení Zadání změny č. 3 Územního plánu Boskovice MS-Ho STAV 

22. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2020 - první kolo starosta SOC 

23. Úprava Pravidel pro činnost osadních výborů starosta OSM 

24. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé B. starosta OSM 

25. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy – paní H. starosta OSM 

26. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé O. starosta OSM 

27. Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy – manželé M. starosta OSM 

28. Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy - pan Ž. starosta OSM    

29. Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy - paní P. starosta OSM 

30. Záměr prodeje části pozemku – paní N. a pan N. starosta OSM 

31. Záměr prodeje části pozemku - Orel jednota Boskovice starosta OSM 

32. Záměr prodeje části pozemku – pan V. starosta OSM 

33. Návrh darovací smlouvy - MP Holding, a. s. starosta OSM 

34. Návrh kupní smlouvy - pan V. starosta OSM 

35. Majetkové vypořádání - paní T. starosta OSM 

36. Dohoda obcí o změně hranic obcí a současně o změně katastrální hranice 

mezi k.ú. Bačov a k.ú. Sudice u Boskovic 

starosta OSM 

37. Rozpočtové opatření č. 5/2019 starosta FIN 

38. Rozpočet města Boskovice na rok 2020 starosta FIN 

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

40. Podněty a připomínky členů ZM   

41. Ukončení zasedání   

 

ad 1) Zahájení 

 
V úvodu pan starosta přivítal přítomné členy i hosty na 7. 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. 
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pan starosta – požádal všechny přítomné, aby minutou ticha uctili památku obětí dnešní ranní 

tragédie, která se stala v Ostravě. 

 

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 čtyř členů Zastupitelstva města Boskovice, byla přítomna 

nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města a tím bylo Zastupitelstvo města schopno 

právoplatně se usnášet. 

 

Zápis z 6. zasedání ZM ověřili Ing. Petr Axman, Ph.D. a RNDr. Karel Ošlejšek, k zápisu nevznesli 

připomínky. 

 

pan starosta - dnešní schůze bude probíhat dle programu, který jste obdrželi společně s 

informací o svolání schůze ZM. Současně navrhuji stažení materiálu pod bodem č. 16 – Návrh 

obecně závazné vyhlášky, o trvalém označování a evidenci psů na území Města Boskovice. 

Důvodem je zaslání připomínek z Ministerstva vnitra k navrhované vyhlášce, které byly 

doručeny na město ke včerejšímu datu. Tyto připomínky byly z naší strany vyhodnoceny jako 

nutné k další konzultaci s ministerstvem, neboť by po úpravách navržených Ministerstvem vnitra 

došlo k celkové změně systému evidence psů na území města. Uvedl, že město Boskovice má 

vyhlášku o evidenci psů, ale je nutno tyto připomínky s ministerstvem vykomunikovat a dát do 

souladu, abychom nemuseli mít z moci úřední tuto vyhlášku zrušenu a přijímat ji znovu. 

Schválení upraveného návrhu programu dnešního jednání ZM: 

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

Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni:    Ing. Radek Mazáč 

  Bc. Hana Nedomová 

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

Příchod – Mgr. Tomáš Pléha – 16:07 hodin – 25 přítomných členů 

Do návrhové komise byli navrženi a schváleni:  Ing. Petr Axman, Ph.D. 

  Pavel Schwarzer 

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

ad 2) Kontrola úkolů 

http://www.boskovice.cz/
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Z předcházejících zasedání ZM zbývá k datu 28.11.2019 splnit úkoly, které jsou přílohou tohoto 

materiálu. 

 

pan místostarosta – upozornil, že návrhy na změny termínů jsou na stránce 2 a 3 přílohy tohoto 

materiálu. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Kontrola úkolů – ZM č. 7 – 2019-12-10-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: 25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni 

ad 3)  Dotazy a připomínky občanů 

občan pan Vladimír Jakubec – sdělil, že dostal úkol od sdružení nestraníků, aby se dotázal na 

několik věcí. Uvedl, že dotazy má v písemné podobě a požádal, aby přesná formulace byla 

uvedena v zápise jako dotazy občanů. Má tři dotazy a byl by rád, kdyby na jednotlivé dotazy 

dostal písemnou odpověď od těch zastupitelů, kterých se bude dotazovat. První záležitost se týká 

sportovní haly, chování ze strany některých zastupitelů města zhodnotili jako naprosto skandální. 

Panu místostarostovi Mazáčovi se podařilo zatajit naprosto reálnou možnost umístění sportovní 

haly na pozemcích v majetku města. Požádali a sešli se i s vedením města, byla tam odborná 

veřejnost, byl tam architekt, projektant, urbanista, ze strany města tam byl pan starosta, pan 

místostarosta, dva architekti a pan Pevný. Bylo jim slíbeno že, se vytvoří prostor, abychom mohli 

nikoli nestraníci, ale odborníci, odprezentovat  reálnou možnost umístění sportovní haly 

v Červené zahradě na místě Dvořáčkova mlýna. Tuto možnost nám neumožnila ani opozice, 

nejenom že sliby od profesora Fránka, pana starosty zametli pod koberec, a když jsme požádali 

paní Hamalovou, aby zorganizovala setkání s lidmi, o kterých jsem hovořil, tak i tam byla odezva 

nulová. Jeden dotaz je i na bývalou paní starostku,  s hrůzou zjistili, jakým lehkým způsobem 

bývalá koalice opustila projekt Červené zahrady, kdy se utratili obrovské peníze za nemovitosti, 

pozemky a kde i ta studie, která byla v minulosti představena, tak s ní už nikdo nepracoval. Dotaz 

pro paní Nedomovu je v tom smyslu, že proč ani nepřišla na zastupitelstvo, kde se o umístění 

sportovní haly rozhodovalo. Jestli změnila loajalitu, tu jejich myšlenku, ten projekt, který byl 

podpořen platným usnesením zastupitelstva města. Je to uvedeno v  písemném dotaze a byl by 

rád, aby byl tento dotaz uveden v zápise. Další dotaz je na pana Mazáče, sdružení nestraníků 

předvedlo díky lidem, kteří tomu rozumí projekt, který počítá s tím, že se zbourá Dvořáčkův 

mlýn a v tom místě se postaví víceúčelová sportovní hala, kde bude zázemí pro všechny 

sportovce, kteří se v tom areálu vyskytují a dokonce v tom projektu bylo zdůrazňováno 

ekonomické hledisko, dostupnost. Návrh tohoto projektu byl pojat tak, že toto sportovní zařízení 

bude srdcem areálu, a že tam bude možnost zcela reálné návaznosti na rekonstrukci nebo 

revitalizaci celého areálu. Dotaz na pana Mazáče zní, proč to zatajili, proč zastupitelé různě 

argumentovali tím, že nemají informace, tak jako v minulosti když se zastavila Slovákova, kde 

se bývalé vedení, myslí tím lidovce, kde argumentovali a omlouvali svoji zásadní změnu 

rozhodnutí, které nás stálo 6 mil. korun, a říkali, že neměli informace. Ptám se pana Mazáče, 

proč zastupitelé neměli informace. Třetí dotaz je na pana starostu Dohnálka, týká se to 
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hospodaření s odpady a to už nyní v bodě č. 3 nebudu komentovat, jenom by poprosil úplné znění 

do zápisu.  

Písemné znění dotazu na Ing. Jaroslava Dohnálka: „Je pravda, že celá vaše aktivita ohledně 

odpadů v Boskovicích je jenom výsledkem tlaku stávajícího dodavatele na vedení města, 

vzhledem k tomu, že již větší část obcí na Boskovicku ruší nevýhodné smlouvy se stávajícím 

dodavatelem?“ 

Příchod – MUDr. Jana Machač – 16:13 hodin – 26 přítomných členů 

pan starosta – uvedl, že když je dotaz formulován písemně, bude panu Jakubcovi písemně 

odpovězeno. V návaznosti na uvedení jeho osoby na jednáních o sportovní hale sdělil, že 

odpověď na otázku bude velmi jednoduchá a bude krátká. Vy máte svůj názor, máte na něj právo, 

ale já se s ním neztotožňuji a mám názor jiný. Mohli bychom o tom znovu vést polemiku, o tom, 

jak jste přišli s projektem, ale vy jste nepřišli s žádným projektem, projekt, je něco jiného než 

studie, ale nebudu tím zdržovat. Váš dotaz bude v zápise, bude Vám písemně odpovězeno, ale 

už nyní říkám a říkám to nahlas, že na některé ty věci nelze z mé strany odpovědět, protože 

s vámi neumím vést polemiku o názoru. To není o tom, že se na něco ptáte, vy si něco myslíte, 

já si myslím něco jiného, na to se nedá odpovídat.  

Příchod – MUDr. Martina Přichystalová – 16:17 hodin – 27 přítomných členů 

Písemné znění dotazu na Ing. Radka Mazáče: „Je pravda, že v období rozhodování o umístění 

sportovní haly jste veřejnost zaváděl tím, že jste prezentoval, že není možné postavit sportovní 

halu v lokalitě ČZ i přes to, že lokalita Dvořáčkův mlýn byla a je objektivně vhodná k stavbě 

sportovní haly v lokalitě ČZ?“ 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – uvedl, že docela těžko se mu orientovalo v proslovu pana 

Jakubce, nechá si tento proslov přehrát a pokusí se na něj písemně odpovědět. Sdělil, že nikdy 

nic nezatajoval, a nechápe, z čeho vychází přesvědčení pana Jakubce, že něco tajil. O projektu 

nebo vizi na Dvořáčkově mlýně, který sdružení nestraníků předložilo, se bavili a uvedli 

argumenty, které nesplňovaly představy města pro umístění takového zařízení v tak úzké lokalitě. 

Ostatní pošle písemně.  

Písemné znění dotazu na Bc. Hanu Nedomovu: „Je pravda, že paní bývalá místostarostka Bc. 

Nedomová dostala nabídku, aby jako opoziční poslanec zastupitelstva Města Boskovice, 

nehlasovala dle vlastního vědomí a svědomí ve věci umístění sportovní haly, ale s příslibem toho, 

že po ní nebude Nemocnice Boskovice požadovat náhradu škody způsobenou ve věci neplatného 

rozvázání pracovního poměru s MUDr. Tomášem Julínkem ve výši cca 2mil. CZK?“ 

Bc. Hana Nedomová – k otázkám pana Jakubce uvedla, že sociální demokracie má ve volebním 

programu a i na posledních jednáních zastupitelstva pořád stejný názor, tzn. hala v Červené 

zahradě.  To, že jsem nebyla dvakrát na zastupitelstvu města, jsem se panu starostovi řádně 

omluvila, protože za nemoc a služební cestu opravdu nemůžu. Za sebe říká pořád jedno a to 

samé, hala v Červené zahradě a neumí si představit, pokud byla podávat vysvětlení na Policii 

ČR,  proč jsme koupili takové pozemky a za kolik peněz, že by měla zvedat ruku pro něco jiného.  

Mgr. Dagmar Hamalová – sdělila, že byla oslovena, aby svolala schůzku s architekty a s opozicí. 

Oslovila pana architekta Přibyla a pana architekta Ondráčka, ze strany architektů však o tuto 

schůzku nebyl zájem. Dávali přednost jiným způsobům jednání a s jinými představiteli města a 

další důvod byl, že jsou časově vytíženi a neviděli efektivitu tohoto jednání. Pokusila se o to, ale 

v daný okamžik nebyla schůzka na místě.  

občan pan Vladimír Jakubec – uvedl, že zapomněl na jednu důležitou věc a to, že v rozpočtu je 

návrh z Rady, kde budou schvalovat částku dalších 5 mil. korun na halu na ulici Hybešova. Chtěl 
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by požádat, aby zastupitelé zvážili a přehodnotili tuto obrovskou částku peněz, která pokud se 

zrealizuje, tak to budou další obrovské škody, které vzniknou naprosto špatným rozhodnutím,  a 

chtěl by připomenout,  že je tady naprosto reálný odpor občanů z této lokality a město brzo zjistí 

nebo má již zjištěno, že to občané myslí vážně, že se budou bránit. My se také budeme bránit, 

protože to co se děje v Boskovicích, my máme za sebou 30 let od Sametové revoluce, město 

promarnilo obrovské šance tady za tu dobu a je tady drtivá většina zastupitelů tzv. dinosaurů, jak 

říká pan Dohnálek. Musím vám říct, že se s tímto nesmíříme a tento příklad neférových her kolem 

sportovišť v Boskovicích se pokusíme bránit i jinou cestou, než jsem říkal.  

pan starosta – uvedl, že to nebyl dotaz, že to byl opět podnět, vyjevený názor.  

 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 5. zasedání dne 19.11.2019. 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 4.2.2020 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 

 

RNDr. Vladimír Ochmanský – uvedl, že v Zápise z kontrolního výboru v bodě č. 1.  Zahájení – 

schválení programu, volba ověřovatele zápisu  je uveden omylem jako ověřovatel zápisu pan 

Martin Staněk a správně má být uveden jako ověřovatel zápisu pan Vladimír Farský. 

předseda Kontrolního výboru Petr Malach, DiS.  – poděkoval za podnět a uvedl, že toto bude 

v zápise z Kontrolního výboru opraveno. 

návrhová komise – uvedla, že se bude hlasovat o usnesení, včetně podnětu pana Ochmanského 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

4.1. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru ze dne  19.11.2019 

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

ad 5) Služby Boskovice, s.r.o. - Smlouva o ručení k úvěru na realizaci akce 

CZT Boskovice střed 

RM (VH) na svém jednání dne 29. 10. 2019 usnesením č. 6. 2. schválila Službám Boskovice, s. 

r. o. souhlas s financováním akce CZT (centrální zásobování teplem) Boskovice střed Službami 

Boskovice, s. r. o. pomocí úvěru od Komerční banky, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, 

IČO:45317054 a na jednání dne 26.11.2019 schválila úvěrovou smlouvu mezi Službami 

Boskovice,s.r.o. a Komerční bankou,a.s.. Výše úvěru je 25 mil. Kč s čerpáním do 31.12.2020,  

úroková sazba 1,79 % p.a. z jistiny úvěru, výše měsíční splátky od ledna 2021 je 133 249,-Kč 

s mimořádnou splátkou 5 812 151,-Kč, splatnou po obdržení dotace z MPO, nejpozději do ledna 
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2022. Splatnost celého úvěru je do prosince 2032. K tomuto úvěru je třeba Zastupitelstvem města 

schválit Smlouvu o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed. 

Podle  § 85 písm. j)  zákona č.128/2000 Sb. je schválení převzetí ručitelského závazku v 

pravomoci zastupitelstva města. Návrh Smlouvy o ručení je přílohou materiálu.  

Na jednání Rady města dne 19. 12. 2018 bylo rozhodnuto o podání žádosti o dotaci z Ministerstva 

průmyslu a obchodu Službami Boskovice z operačního programu „Úspory energie v SZT OPPIK 

(soustavách zásobování teplem- operační program podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost)“ na akci CZT Boskovice střed. Žádost byla rozdělena do dvou částí – 

KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) a monovýroba. Obě žádosti o dotaci byly úspěšné. 

Dotace z projektu KVET činí 4 212 150,- Kč a z projektu monovýroba  1 600 000,- Kč. Celkem 

tedy 5 812 150,- Kč. Předpokládané celkové investiční náklady na akci CZT Boskovice střed, 

jak byly vyčísleny v žádosti o dotaci, jsou 24 333 241 Kč. 

Část KVET. 

Předmětem projektu je realizace zdroje KVET ve stávající kotelně ZŠ (základní školy) 

Sušilova. Dodávka tepla z KVET bude pokrývat potřeby zásobovaných objektů na vytápění 

a ohřev teplé vody. Dodávka elektrické energie z nově vybudovaného zdroje KVET pokryje 

částečně spotřebu elektřiny soustavy CZT (centrálního zásobování teplem), přebytek 

elektrické energie bude dodán prostřednictvím trafostanice (TR) do distribuční sítě 

VN(vysokého napětí). Jako zdroj tepla bude instalována kogenerační jednotka s plynovým 

motorem o tepelném výkonu 253 kW a elektrickém výkonu 200 kW.  

Část monovýroba. 

Předmětem projektu je realizace soustavy CZT, která bude zásobovat teplem objekty ZŠ 9. 

května, Městský úřad 9. května, městské lázně a saunu. Součásti akce je rovněž vybudování 

rozvodu nízkého napětí (NN), který bude napájet objektové předávací stanice (OPS) uvedených 

objektů elektrickou energií. Pro centrální řízení OPS a systémů vytápění v budovách bude 

vybudován rozvod MaR (měření a regulace). Dodávka tepla bude pokrývat potřeby jednotlivých 

objektů na vytápění a ohřev teplé vody. Jednotlivé objekty budou napojeny prostřednictvím 

rozvodu tepla a objektových předávacích stanic, které budou instalovány v prostorech stávajících 

kotelen. Rozvod tepla bude realizován předizolovaným potrubím v bezkanálovém provedení. 

Jako zdroj tepla budou instalovány dva kondenzační plynové kotle o jmenovitém výkonu 1000 

kW. 

Řešení umožňuje optimalizovat výrobu tepla dle souhrnné spotřeby připojených odběrných míst 

a kombinovanou výrobou el. energie a tepla pak snižovat provozní náklady na provoz příslušných 

provozoven. 

Navíc vybudovaný rozvod el. energie umožní plně spotřebovat v zásobovaných objektech el. 

energii vyrobenou ve FVE (fotovoltaické elektrárně) Sušilova a FVE 9. května. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Smlouva o ručení 

 

Petr Malach, DiS. – uvedl, že nebude u bodu č. 5 a 6 hlasovat z důvodu střetu zájmů. 

Mgr. Dagmar Hamalová – dotázala se vzhledem k tomu, že tato akce je i v návrhu rozpočtu 

města, kdy se předpokládá, že realizace této investiční akce bude zahájena a zda se realizace 

tohoto projektu dotkne provozu budov, kde realizace bude probíhat, tzn. budova základních škola 

a lázní. Dále by se chtěla dotázat, zda se rekonstrukce bude týkat pouze zařízení a vybavení nebo 

se to bude týkat i samotné budovy kotelny, zda tam budou i nějaké zásadnější stavební práce, 

např. že ta kotelna bude rozšířena.  

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – uvedl, že odpoví částečně a pak předá slovo panu 

jednateli společnosti Služby Boskovice. Sdělil, že investice by měla být zahájena v dubnu a 

skončit by měla v září až říjnu a předal slovo panu jednateli. 
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Mgr. Milan Strya – uvedl, že tak jak již informoval pan Mazáč, realizace akce se plánuje 

v měsících duben až srpen. Předpokládá, že školy budou naplánovány v době letních prázdnin, 

stejně tak lázně v době odstávky. V současné době je tako akce ve fázi, že je zadána projektová 

dokumentace pro výběr zhotovitele, kde je termín dodání 15. ledna. Hned poté dojde k vypsání 

výběrového řízení jako veřejná zakázka na zhotovitele této akce a předpokládá se, že od září by 

měl být zahájen zkušení provoz. Akce spočívá v tom, že do stávající kotelny na ZŠ Sušilova bude 

umístěna kogenerační jednotka, kotle a vzniknou rozvody tepla a elektrické energie do těch 

objektů, které pan Mazáč zmiňoval při prezentaci materiálu. Ze stávajících kotelen vzniknou 

předávací stanice.  

Bc. Hana Nedomová – uvedla, že nemá dotaz k tomuto materiálu, ale vzhledem k tomu, že se 

bavíme o nějaké koncepci CZT a rekonstrukce, požádala vedení města, zda by bylo možné 

zpracovat informaci o stavu, jak toto probíhá, co se plánuje. Jaký vliv budou mít tyto investice 

na CZT, které Služby budou přebírat, jestli se sníží rekonstrukcí cena, zda pro nás bude 

výhodnější. Nepožaduje informaci hned, požádala o stručnou informaci, kterou by vedoucí 

odboru písemně zaslal.  

pan starosta – doplnil, že tato informace určitě bude. V zápisech z Rady města, se uvádí, že se 

posunuje nějakým způsobem  CZT a  jeho ukončení s provozovatelem, tak jak hovoří smlouva. 

Začátkem února je naplánováno setkání s uživateli CZT, máme předběžné kalkulace, chceme 

CZT někam dostat a tyto informace budou samozřejmě i zastupitelům prezentovány.  

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

5.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed 

na financování projektu CZT Boskovice střed mezi městem Boskovice a Komerční 

bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 463 17 054 

 Návrh smlouvy tvoří přílohu. č. 1 zápisu z ZM 

5.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed 

na financování projektu CZT Boskovice střed mezi městem Boskovice a Komerční 

bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 463 17 054 

T: 31.01.2020 

O: Služby Boskovice, s.r.o. 

S: OKT 

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

ad 6) Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2020 

Odbor kancelář tajemníka předkládá návrh Smlouvy o poskytnutí dotace pro společnost Služby 

Boskovice, s.r.o. na rok 2020, který musí být schválen ZM (návrh smlouvy tvoří příloha č.2). 

Finanční částka pro rok 2020 pro Služby Boskovice je navrhována ve výši 9.462.000,- Kč. 

Navýšení oproti roku 2019, tj. o 1 462 tis. Kč je způsobeno nárůstem mzdových prostředků 

(zvýšení minimální a zaručené mzdy), zvýšením nákladů na energie, vznik nového střediska 

Teplo a energetika, náklady na leasing rolba. Nárůst předpokládaných nákladů je obsažen v příl. 

č. 1. 

Dotace je určena na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení 

v majetku města Boskovice a na úhradu nákladů spojených se správou a údržbou majetku města 

Boskovice daných příjemci do správy. Dotace je poskytována v souladu s § 4 odst. 1 písm. k) 
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zák. o DPH jako „dotace k výsledku hospodaření“ a je zařazena do návrhu rozpočtu města 

Boskovice na rok 2020. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Požadavek na rozpočet 2020 Služby Boskovice 

Příloha č. 2: Smlouva o poskytnutí dotace 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

6.2.  ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby 

tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2020 mezi městem Boskovice 

a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 

01Boskovice, ve výši 9.462.000,00 Kč. 

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM 

6.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby 

tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2020 mezi městem Boskovice 

a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 

Boskovice, ve výši 9.462.000,00 Kč ve schváleném znění 

 T: 31.12.2019 

 O: OKT 

6.4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění 

provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2020 

uzavřenou mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se 

sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ: 269 44 855 

T:  do 30 dnů od jejího uzavření 

O: OKT 

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

ad 7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice na rok 2019 - TJ Sokol Boskovice, p.s. 

Odbor kancelář tajemníka obdržel žádost od starosty TJ Sokol Boskovice, p.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 25.863,- Kč v I. pilíři na úhradu nájemného za rok 2019 na fotbalovém 

stadionu, který oddíl malé kopané příjemce využívá pro svoji tréninkovou činnost a na kterém 

hraje utkání a turnaje.  

V souvislosti se skutečností, že TJ Sokol Boskovice mimo prostory fotbalového stadionu 

v Boskovicích používá ke své sportovní činnosti také tělocvičny ZŠ Boskovice na ul. Slovákova 

a Sušilova, žádá o doplnění účelu poskytnutí dotace právě o prostory těchto tělocvičen. 

OKT předkládá RM 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 I. pilíři na úhradu nájemného za rok 2019 na 

fotbalovém stadionu v Boskovicích a v tělocvičnách ZŠ Boskovice na ul. Slovákova a Sušilova, 
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které oddíl malé kopané příjemce využívá pro svoji tréninkovou činnost a kde hraje utkání a 

turnaje. 

Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě je v kompetenci zastupitelstva města, neboť původní 

smlouva byla schválena zastupitelstvem města 19.02.2019 usnesením č.7.2. 
 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Žádost 

Příloha č. 2: Dodatek č. 1 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

7.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

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

Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ Sokol Boskovice, p.s., 

Sokolská 221/13, Boskovice, IČO: 163 43 743 v předloženém znění. 

 Návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM 

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

Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ Sokol Boskovice, p.s., 

Sokolská 221/13, Boskovice, IČO: 163 43 743 ve schváleném znění 

 T: 31.12.2019 

O: OKT 

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

Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ Sokol Boskovice, p.s., 

Sokolská 221/13, Boskovice, IČO: 163 43 743 v registru smluv v souladu se zákonem 

č.340/2015 Sb., o registru smluv 

T: do 30 dní od uzavření smlouvy 

O: OKT 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 8) Vyhlášení dotačních programů města Boskovice na rok 2020 

Odbor kancelář tajemníka předkládá materiál, který vyhlašuje 3 dotační programy města 

Boskovice pro rok 2020  

 Dotační program Sport a tělovýchovné aktivity  

 Dotační program Kultura a volnočasové aktivity  

 Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny 

Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou  

 

V návrhu rozpočtu na rok 2020 je na dotační program Sport a tělovýchovné aktivity 

předpokládaný objem finančních prostředků v I. pilíři 3.210 tis. Kč, II. pilíři 575 tis. Kč, 

III. pilíři 850 tis. Kč, na dotační program Kultura a volnočasové aktivity 1 100 tis. Kč 

a na dotační program na obnovu objektů v MPZ 400 tis. Kč. 

 

Ke každému dotačnímu programu bude vždy stanovena hodnotitelská komise.  

 

Pro rok 2020 je opět navržena jako hodnotitelská komise pro dotační program na obnovu objektů 

v MPZ stávající komise RM pro MPZ Boskovice.  
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Pro dotační program Kultura a volnočasové aktivity je rovněž navržena hodnotitelská komise ve 

stejném složení jako v loňském roce tj. 3 členové RM (Ing. Lukáš Holík, RNDr. Vladimír 

Ochmanský, RNDr. Jaroslav Oldřich), 2 členové ZM (Vladimír Farský, Radek Šamšula) 

zástupce ZŠ Boskovice (Mgr. Martin Staněk -zástupce ředitele pracoviště nám. 9. května, 

zástupce KZMB (PaedDr. Oldřich Kovář), Městský úřad (Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Aneta 

Sedláčková). 

 

Pro dotační program Sport a tělovýchovné aktivity je navržena hodnotitelská komise ve složení: 

Ing. Jaroslav Dohnálek, Ing. Radek Mazáč, RNDr. Jaroslav Oldřich, MUDr. Miroslav Klíma, 

Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Milan Sivera, Mgr. Milan Strya, Vladimír Petrů, DiS., Ing. Jiří 

Pevný.  

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Dotační program na obnovu objektů v MPZ na rok 2020 

Příloha č. 2: Dotační program Kultura a volnočasové aktivity na rok 2020 

Příloha č. 3: Dotační program Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2020 

 

pan starosta – uvedl, aby pak nezdržoval u jednání o rozpočtu, že toto probíral se zástupci 

jednotlivých klubů a bylo to řečeno i na semináři o rozpočtu se zastupiteli. Dotazy byly 

především od zástupců opozičních klubů, kdy v jednom z návrhů byla tato částka i nižší. V této 

chvíli je zde stabilizována částka 1,1 mil. korun. Opakuji, že nedošlo k žádnému snížení, ba 

naopak je v absolutní hodnotě tato částka navýšena o 150 tis. Kč, takže se do tohoto programu 

nemohou hlásit někteří, kteří v uplynulých letech z tohoto programu čerpali. Toto považoval za 

podstatné sdělit.  

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení:  

__________________________________________________________________________ 

 

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

8.2. ZM schvaluje dotační program Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2020, dotační 

program Kultura a volnočasové aktivity na rok 2020 a dotační program na obnovu 

objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou 

prohlášeny kulturní památkou na rok 2020 

8.3. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise pro dotační program Sport a tělovýchovné 

aktivity 2020 v následujícím složení: Ing. Jaroslav Dohnálek, Ing. Radek Mazáč, 

RNDr. Jaroslav Oldřich, MUDr. Miroslav Klíma, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Milan 

Sivera, Mgr. Milan Strya, Vladimír Petrů, DiS., Ing. Jiří Pevný 

8.4. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise pro dotační program Kultura a volnočasové 

aktivity na rok 2020 v následujícím složení: Ing. Lukáš Holík, RNDr. Vladimír 

Ochmanský, RNDr. Jaroslav Oldřich, Vladimír Farský, Radek Šamšula, Mgr. Martin 

Staněk, PaedDr. Oldřich Kovář, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Aneta Sedláčková 

8.5. ZM schvaluje, aby hodnotitelskou komisí pro dotační program na obnovu objektů, které 

se nachází na území MPZ Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 

2020 byla komise Rady města pro MPZ Boskovice 

8.6. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města 

schválené dotační programy města Boskovice na rok 2020 

T: 11.12.2019 
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O: OKT 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 9) Návrh na udělení čestného občanství města Boskovice 

V rámci tohoto materiálu je předložen návrh na udělení čestného občanství osobnostem spjatým 

s Boskovicemi a jejich historií i současným životem. Čestné občanství je jedním z nevyšších 

ocenění obce, které může obec udělit a rozhodnutí o jeho udělení je v kompetenci zastupitelstva 

města. Přehled čestných občanů města je obsažen v příloze k tomuto materiálu. Evidenci 

čestných občanů města vede Odbor vnitřních věcí MěÚ Boskovice.  

 

V této souvislosti je navrženo udělit čestné občanství následujícím osobnostem: 

 

1) Pan Hugo Mensdorff - Pouilly, narozen v Boskovicích 

 
Pan Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly se narodil jako páté dítě rodičům Alfonsu Karlovi hraběti 

Mensdorff-Pouilly  a Marii hraběnce rozené Strachwitzové. Narodil se jako poslední dítě přímo 

na zámku v Boskovicích, ostatní 3 mladší sourozenci se již narodili v porodnici v Brně. 

Studoval gymnázium v Boskovicích a v Brně, ale odmaturovat mu komunistický režim 

neumožnil. Jeho 3 bratrům se podařilo emigrovat, ale jemu, sestře a rodičům již ne. Byl nasazený 

u Pomocných technických praporů, živil se jako řidič sanity, myl auta a pracoval v automobilové 

dílně. 

Zažil slávu i pády spojené s nejednou změnou režimu, hrdým Čechem a Boskovákem zůstal po 

celý život. I když se přestěhoval a založil rodinu v Praze, za rodiči, který bylo po zabrání jejich 

majetku, dovolenou bydlet a dožít na zámku v Boskovicích, pravidelně dojížděl. Po jejich smrti, 

kdy musel vyklidit místnosti užívané rodiči, požádal o možnost dočasně vyklizené předměty 

uskladnit na zámku a tak měl možnost i nadále zámek navštěvovat. 

Po listopadu 1989 působil jako vicekonzul 4 roky v Paříži, poté na pražském velvyslanectví 

Suverénního řádu maltézských rytířů. Začátkem 90. let spolu se svými sourozenci požádali o 

navrácení rodového majetku, bývalého Velkostatku Boskovice. Po restituci bydlí střídavě 

v Praze a v Boskovicích, kde aktivně pracoval v muzejní radě Muzea Boskovicka, kde má 

spoustu přátel a zúčastňuje se i kulturního života ve městě.  

 

S městem uchovával v polistopadové době až do dnes velice korektní partnerské vztahy, kdy 

díky jeho postoji a jednání přispěl ke zdárnému řešení majetkoprávních záležitostí města a rodiny 

Mensdorff - Pouilly v období vypořádávání restitučních nároků rodiny po listopadu 89.  

 

2) Paní Eva Morris, narozena v Boskovicích 

Paní Eva Morris je jednou z posledních žijících osob z židovské komunity, která žila 

v Boskovicích. Je dcerou posledního boskovského rabína Isidora Reicha. Jako všichni Židé měla 

být i ona se svou rodinou deportována na brněnské shromaždiště a odtud do jednoho z mnoha 

koncentračních táborů. 

Díky jejímu otci se jí a její rodině podařilo 15. března 1939 opustit Československo. Nejprve 

odjeli do Maďarska a poté do Anglie. Při počátcích založení státu Izrael v roce 1958 se paní 

Morris s rodinou přestěhovala do Izraele. Jak její otec, tak celá rodina vyvíjeli řadu 

společenských aktivit kolem synagogy v Talbieh, v Jeruzalémě. Eva Morris je analytickou 

psycholožkou, členkou International Association for Analytical Psychology, má titul BA (hons) 

v oboru sociální práce Kolumbijské Univerzity. Učila na škole sociálních prací hebrejské 

univerzity Paula Baerwalda.  
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Poprvé se vrátila do Boskovic v roce 1988. Paní Eva Morris dlouhodobě usiluje o navazování 

kontaktů mezi občany města Boskovice a židovskými pamětník, kteří byli nuceni v důsledku 

válečných událostí opustit své domovy. Paní Eva Morris se v roce 2005 aktivně zapojila do 

projektu Gymnázia Boskovice Naděje, aby zprostředkovala životní osudy své rodiny a svého 

otce. Znovu navštívila Boskovice v roce 2015 a v roce 2019 díky její vstřícnosti vyšla kniha 

Rabbi Dr. Yeheskel Isidor Reich, představující rabína Isidora Reicha, významného představitele 

židovské obce a židovské kultury. Ve svých aktivitách vždy zdůrazňovala  potřebu předávat 

vzpomínky studentům, mladým lidem a hledat cesty spolupráce pro budoucnost. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Seznam čestných občanů města 

 

pan starosta – sdělil, že je přesvědčen o tom, že oba dva tito nominovaní si toto naprosto zaslouží.  

Myslí si, že je vhodné jednou za čas vybrat jedince, kteří by měli a mohli obdržet tento titul a 

vzhledem k tomu, že k tomu přistupujeme po dvaceti letech, tak si myslí, že je to opravdu 

výjimečná a zasloužená pocta a doporučuje tento návrh odsouhlasit.  

Dominik Božek – sdělil, že je ve střetu zájmů, protože jedna z nominací se týká jeho strýce. 

Zároveň poděkoval za tento návrh, protože si myslí, že je to na místě a uvedl, že pro návrh bude 

hlasovat. 

 

Po projednání ZM přijalo následující usnesení:  

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

9.2. ZM schvaluje udělení čestného  občanství města Boskovice paní Evě Morris a panu 

Hugo Mensdorff -  Pouilly  

9.3. ZM ukládá zrealizovat udělení čestného občanství města Boskovice paní Evě Morris a 

panu Hugo Mensdorff -  Pouilly 

T: 31.03.2020 

O:OKT 

S: starosta města 

9.4.  ZM ukládá zaevidovat paní Evu Morris a pana Hugo Mensdorff - Pouilly do evidence 

čestných občanů města Boskovice 

T: 31.01.2020 

O: VNV  

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

pan starosta – poděkoval, za to že bylo odsouhlaseno udělení těchto dvou občanství.  Určitě 

budou všichni informováni, jakým způsobem toto předání proběhne, nebude to nic utajeného. 

A popřál hodně zdraví těmto dvěma oceněným, kteří si toto občanství zcela jistě zaslouží.  

ad 10) Cena města Boskovice za kulturu - nominace 

Odbor OKT předkládá výstupy v rámci nominací na Cenu města Boskovice za kulturu.  

Návrhy na udělení Ceny mohly být podávány do 10. listopadu 2019. Výzva byla uveřejněna v 

Boskovickém zpravodaji, na webových stránkách města a Facebookovém profilu. Doručené 

návrhy byly následně projednány v hodnotitelské komisi, jejíž složení schválila RM 29. října. 

Komise zasedala 13. listopadu 2019. Komise je dle statutu povinna doporučit RM 3 kandidáty 
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na udělení ceny v každé kategorii s navržením pořadí. Cena současně nemusí být udělena ve 

všech kategoriích nebo naopak může být ve výjimečných případech udělena i více kandidátům 

společně. 

Komise přijala usnesení a navrhuje RM následující nominace na Cenu města Boskovice za 

kulturu v kategorii Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury: 

1) František Hlaváček - dlouholetý ředitel LŠU (ZUŠ) Boskovice a umělecký vedoucí 

orchestrálních sdružení (symfonických orchestrů) v Boskovicích i Blansku. 

2) manželé Bařinkovi (Ing. Josef Bařinka a PhDr. Lenka Bařinková in memoriam) 

Třetí místo komise nenavrhla. Ostatní navržené, ale nenominované osobnosti v této kategorii 

jsou PhDr. Alois Čada - in memoriam, Jiří Bušina, František Šalé, PhDr. Helena Janíková. 

Komise dále mimořádně navrhuje RM v kategorii Cena za výjimečný počin uplynulého období 

v oblasti kultury udělit cenu dvěma kandidátům a to 

1) Mgr. Tomáši Pléhovi - za založení a úspěšné vedení Symfonického orchestru města 

Boskovice 

1) kolektivu lidí (ze spolku Unijazz, pobočný spolek v Brně se sídlem v Boskovicích) za otevření 

komunitního centra Prostor 

Další místo komise nenavrhla. Ostatní navržené, ale nenominované osobnosti v této kategorii 

jsou Tomáš Marvan, Ing. Jaromíra Vítková a Aragon Art Production Boskovice. 

V kategorii Cena za výjimečný počin uplynulého období v oblasti kultury pro mladé promotéry 

a umělce do 26 let komise navrhuje následující osobnosti: 

1) Adam Honzírek - ačkoliv v současné době ještě student 6. ročníku Konzervatoře Jana Deyla 

v Praze, je už nyní řazen mezi absolutní špičku ve svém oboru - hře na kontrabas a to nejen v 

České republice, ale také v Evropě. Vyhrál řadu soutěží a od ledna letošního roku je členem a 

vedoucím kontrabasové skupiny České filharmonie. 

2) Kamila Hrnčířová  

Pro další místo komise nikoho nenavrhla. Ostatní navrženou, ale nenominovanou osobností je 

Anna Oujeská. 

pan starosta – uvedl, že byl členem komise, která navrhovala, nějakým způsobem udělovala 

body a navrhovala k odsouhlasení jednotlivé nominované. Nejde ani o pořadí, ale jde o to, jak se 

na to dívali jednotliví členové té komise, je to opravdu na základě bodů. Tento materiál byl také 

poměrně dlouhosáhle probírán v městské radě. Samozřejmě proto může být spoustu názorů 

jiných, rozhodne hlasování, nicméně i po těch diskuzích a jednání komise, kde se udělovaly body, 

a které bylo opravdu hodně dlouhé, nicméně zajímavé a vůbec ne kontroverzní. Za svoji osobu, 

byť s jedním hlasem, tak jak to bylo navrženo a i se to zdůvodňovalo, protože se ta zdůvodnění 

předkládala a diskutovalo se o tom, tak se s tím ztotožňuje a hlasoval pro toto i na městské radě 

a bude pro takto navržené hlasovat i na dnešním zastupitelstvu.  

Radek Šamšula – sdělil, že je ve střetu zájmů, jelikož je členem spolku Unijazz Boskovice, který 

provozuje komunitní centrum Prostor.  

Mgr. Tomáš Pléha – poděkoval za všechny hlasy, které dostal a zároveň oznámil, že je ve střetu 

zájmů, ale rád by hlasoval pro, protože si váží i ostatních a chtěl by je podpořit.  

Ing. Jan Nádvorník – uvedl, že je také ve střetu zájmů, podobně jako Radek Šamšula je členem 

spolku Unijazz Boskovice, ale podobně jako kolega Pléha by rád hlasoval, protože by nerad 

poškodil ostatní. 

Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková – uvedla, že to má stejně, ale ráda by hlasovala právě proto, 

aby se nestalo, že by ten návrh nezískal patřičnou podporu.  

pan starosta – myslí si, že v tomto případě a je to jeho názor, že kdyby k tomu přistupoval 

s ohledem na to, koho zná nebo nezná, tak by byl zřejmě ve střetu zájmů se všemi. Možná se na 
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jeho názor budou někteří dívat špatně, ale tento střet zájmů vidí v úplně jiné rovině a nemyslí si, 

že by byl nějaký problém, pokud se bude takto hlasovat. Ti dotyční nehlasují ani jen pro sebe, 

ale i pro všechny ty ostatní oceněné. Je to jeho názor, za který se nestydí a veřejně ho říká.  

Ing. Jiří Pevný – uvedl, že bude pro materiál hlasovat. Má podnět, snad pro kulturní komisi. 

Seznámil se se způsobem navrhování na tuto cenu, jestli se nemýlí, je to dáno do rukou občanů. 

Zde nemá problém říct, že občané si to nezaslouží, protože k tomu přistupují, jako kdyby nic 

takového neexistovalo. Pokud ví, bylo námětů ze strany občanů velmi málo. Jeho námět spočívá 

v tom, že cena, která se vyhlašuje jednou za tři roky, by komise, která je složená ze členů, kteří 

kultuře rozumí, mohla během tří let dělat nějaký zásobník daného roku osobností, které by bylo 

možno ocenit a na závěr toho svého období, tyto osobnosti navrhnout. Ať se na mě občané zlobí, 

nezlobí, ale tuto anketu by v rukou občanů nenechával. Pokud to dobře počítá, tak další 

rozhodování už bude na dalším zastupitelstvu, i on souhlasí s tímto návrhem, je rád, že se kultura 

rozvíjí, ale to navrhování by si představoval trochu jinak. 

Mgr. Dagmar Hamalová – doplnila několik informací, protože nejsou součástí materiálu, jak 

vlastně ten proces probíhal. Chtěla by vyzdvihnout pozitiva od minulého vyhlašování. Na podnět 

kulturní komise byla zařazena nová kategorie do podmínek a to „Cena za výjimečný počin 

uplynulého období v oblasti kultury pro mladé promotéry a umělce do 26 let“, myslí si, že jak ty 

návrhy tak i samotné jednání komise, kde i ti hodnotící ukázali, že to byla správná volba zařadit 

tuto kategorii. Určitě to byl krok správným směrem. Zmínila, že na jednání hodnotící komise i 

na kulturní komisi zaznělo, že těch návrhů je více než tři oproti minulému vyhlašování ceny 

města za kulturu, což je také pozitivní trend a pokud budeme pokračovat i třeba podle návrhu, 

který tady zazněl od pana Pevného, tak si myslí, že prestiž této ceny dále poroste. Další třetí plus 

je, že hodnotící komise byla složena převážně z aktivních lidí v oblasti kultury, byla velmi pestrá 

a už i na tom samotném jednání hodnotící komise zazněly podněty i pro následující ročník.  Myslí 

si, že kulturní komise na tom bude dále pracovat. Všichni, kteří jsme se toho zúčastnili, tak 

samotný ten proces i výběr hodnotí pozitivně a hodnotím také pozitivně, že v Boskovicích 

funguje kulturní komise.   

pan starosta – poděkoval za označení i své osoby za aktivně kulturně vystupujícího, to že hraje 

na trumpetu špatně, ale rád, však neznamená, že je aktivní v oblasti kultury. Členem hodnotící 

komise byl z titulu, že zastává post starosty. Necítí se tak kulturně na výši, aby mohl vybírat jako 

představitel kultury, jako starosta možná. 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – doplnil, že i člen komise je občan města, takže ti členové 

komise volili a dávali návrhy do nominace za cenu v oblasti kultury za určité počiny. Budou dál 

pracovat na tom, aby se to zdokonalilo, zlepšilo, ale nechal by to tak. Každý občan ať si volí, i 

člen komise je občan, nechal by tomu maximální prostor.  

občan pan Sušil – sdělil, jako občasný spoluhráč pana starosty, že pan starosta hraje na trumpetu 

dobře. K připomínce pana Pevného uvedl, že co se týká kategorie za celoživotní přínos v oblasti 

kultury, tak by měli mít možnost  vyjádřit se i starší občané, protože v komisi sedí především 

mladí lidé. Pokud by byla cena udělena inmemoriam, což si myslí, že není příliš vhodné, tak 

mladí lidé nemohou tyto známé osobnosti znát a pamatovat si je. Například František Linda, 

profesor Nadymáček, Jaroslav Maňas v oblasti divadla a spousta dalších, mezi ně možná patří i 

František Hlaváček, protože už pro svůj věk aktivně nevystupuje. Zakázat nebo neumožnit 

navrhovat občanům, kteří tyto osobnosti pamatují, by nebylo správné a tahle kategorie by pak 

neměla žádný smysl.  

 

Po projednání ZM přijalo následující usnesení: 

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 
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10.2. ZM schvaluje udělení Ceny města Boskovice v oblasti kultury v kategorii Cena za 

celoživotní přínos v oblasti kultury panu Františku Hlaváčkovi 

10.3. ZM schvaluje udělení Ceny města Boskovice v oblasti kultury v kategorii Cena za 

výjimečný počin uplynulého období v oblasti kultury mimořádně dvěma kandidátům a 

to Mgr. Tomáši Pléhovi a dále kolektivu lidí za otevření komunitního centra Prostor 

10.4.  ZM schvaluje udělení Ceny města Boskovice v oblasti kultury v kategorii Cena za 

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

26 let panu Adamu Honzírkovi 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 11) Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám ZŠ Boskovice a MŠ Boskovice 

V příloze k tomuto materiálu předkládáme návrhy změn zřizovacích listin MŠ Boskovice, 

příspěvková organizace a ZŠ Boskovice, příspěvková organizace. 

 

Ke změně zřizovací listiny ZŠ Boskovice dochází v čl. IV. Vymezení majetku ve vlastnictví 

zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření, a to v souvislosti s vybudováním 

Centra polytechnické výchovy a vzdělávání. Ve výčtu majetku předaného příspěvkové 

organizaci k hospodaření byl přidán pozemek p.č. 711/4 – jedná se o venkovní prostor Centra 

polytechnické výchovy a vzdělávání. Vlastní stavba objektu CPV je součástí stavby ZŠ na 

pozemku p.č. 711/1, čili její předání k hospodaření příspěvkové organizaci se do zřizovací listiny 

nemusí ani projevit, z důvodů odstranění pochybností však bylo do zřizovací listiny doplněno, 

že stavba CPV je součástí stavby základní školy na ulici Slovákova. 

K další změně zřizovací listiny ZŠ Boskovice dochází v návaznosti na požadavek školy týkající 

se převedení služebních bytů pod město Boskovice. Důvodem je skutečnost, že se škola dostává 

na hranici pro plátce DPH. Svým obratem již téměř dosahuje částky 1 mil. Kč. Převedením 

služebních bytů pod město Boskovice by se tak škola odchýlila od této hranice a nemusela by se 

stát plátcem DPH. V případě plátcovství DPH by významně narostla administrativní zátěž školy. 

Jedná se konkrétně celkem o 4 byty (2 byty na pracovišti ZŠ nám. 9. května, 1 byt na ZŠ ul. 

Sušilova a 1 byt na ZŠ ul. Slovákova). Z uvedených bytů jsou 3 pronajaty jako byty služební, to 

znamená, že nájemníci je budou mít právo užívat i nadále do doby ukončení jejich pracovního 

poměru u ZŠ Boskovice, p.o. Čtvrtý byt byl, se souhlasem rady města uděleným radou města dne 

12.8.2013, obsazen jako běžný nájem  na dobu určitou do 31.8.2022. V současné době je tento 

nájemník také zaměstnancem školy, nicméně byt není pronajat v režimu bytu služebního. V této 

souvislosti dochází k úpravě zřizovací listiny ZŠ Boskovice v čl. IV. Vymezení majetku ve 

vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření, kde se pod výčtem 

majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření poslední věta upravila o informaci, že 

služební byty se k hospodaření nepředávají. V čl. V. Vymezení práv umožňujících organizaci 

naplňovat hlavní účel příspěvkové organizace se vypouští odstavec 5. písm. b), ve kterém se 

pojednává o právu příspěvkové organizace smluvně pronajmout byt, který jí byl svěřen 

k hospodaření. Od 1.1.2020 tak uvedené byty přejdou zpět do správy města. Dokrytí ztráty 

v rozpočtu ZŠ Boskovice plynoucí z převodu služebních bytů je již zohledněno v návrhu 

rozpočtu města Boskovice na rok 2020 – položka příspěvek na provoz.  

 

Ke změně zřizovací listiny MŠ Boskovice dochází v čl. IV. Vymezení majetku ve vlastnictví 

zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření, a to v souvislosti s vybudovanou 

přístavbou na pracovišti Bílkova. Ve výčtu majetku předaného příspěvkové organizaci k 

hospodaření byl přidán pozemek p.č. 785/170 a pozemek p.č. 785/171 – jedná se o pozemek, na 
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kterém se nyní nachází přístavba a byl vymazán pozemek p.č. 785/129 a pozemek p.č. 785/56, 

které již v katastru nemovitostí neexistují – jedná se o technické zázemí, které zde bylo před 

vybudováním přístavby a část pozemku, na němž nyní stojí přístavba. 

 

K další změně zřizovací listiny MŠ Boskovice dochází v návaznosti na změnu místa 

poskytovaného vzdělávání, kterou schválila RM na svém jednání dne 26. 11. 2019 - úprava 

existující adresy (ulice) pracoviště Bílkova z ulice Bílkova č.p. 19 na ulici Komenského č.p. 19.  

 

Schválení dodatků ke zřizovacím listinám je v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích v pravomoci zastupitelstva města. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Zřizovací listina ZŠ Boskovice 

Příloha č. 2: Dodatek č. 7 ke zřizovací listině ZŠ Boskovice 

Příloha č. 3: Zřizovací listina MŠ Boskovice 

Příloha č. 4: Dodatek č. 4 ke zřizovací listině MŠ Boskovice 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení 

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

11.2. ZM schvaluje dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Základní školy Boskovice, příspěvková 

organizace a dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Boskovice, příspěvková 

organizace. 

 Návrhy dodatků tvoří přílohu č. 4 a  č. 5 zápisu ze ZM 

11.3. ZM ukládá vyhotovit dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Základní školy Boskovice, 

příspěvková organizace a dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Boskovice, 

příspěvková organizace 

T: 31.12.2019 

O: OKT 

11.4. ZM ukládá vyhotovit úplné znění Zřizovací listiny Základní školy Boskovice, 

příspěvková organizace a Zřizovací listiny Mateřské školy Boskovice, příspěvková 

organizace se zapracováním schválených dodatků dle předloženého materiálu 

 T: 31.12.2019 

O: OKT 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 12) Bezplatný převod zásahového vozidla SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Vratíkov 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vratíkov v roce 2018 získal na náklady Města Boskovice 

přestavěné vozidlo ZZS JmK. Toto vozidlo bylo náhradou za více než 60 let starou Tatru 805 

(dále též T805 nebo vozidlo), kterou má tento sbor od devadesátých let. 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vratíkov  T805 přebíral od původního provozovatele ve 

zbídačeném stavu. Žádná z tehdejších jednotek SDH Města Boskovice jej nechtěla. Členové SH 

ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vratíkov vozidlo převzali a zachránili. 
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Díky tomu, že dokázali sehnat náhradní díly, které často hradili z vlastních peněz a dokázali si 

najít čas na provádění výměn a oprav dílů, T805 tvořila až do r. 2018 plnohodnotné zásahové 

vozidlo. 

T805 však i přes maximální snahu členů jednotky již není možné  udržet ve stavu schopném 

kdykoli vyjet k zásahu.  

Proto je T805 od počátku roku 2019 odhlášena z výjezdu a  zásahům samotné jednotky slouží 

novější přestavěný dopravní automobil na podvozku VW Transporter. 

Vzhledem ke stáří T805, časté poruchovosti, nedostatku náhradních dílů a s ohledem na jeho 

nepotřebnost pro jiné jednotky města Boskovice, lze vozidlo pro město Boskovice považovat za 

nepotřebné. 

 

Dle stanovení ceny T805 provedeném soudní znalcem, je zůstatkové cena vozidla cca 41 600,- 

Kč. Znalecký posudek je obsažen v příloze k tomuto materiálu. 

To, že vozidlo má vůbec nějakou hodnotu je zásluha výhradně členů SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Vratíkov. Vozidlo je součástí existence tohoto sboru, zapsané v jeho  

historii.  

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vratíkov požádal město Boskovice o bezplatný převod 

T805 do jeho vlastnictví. Žádost o bezplatný převod vozidla je v příloze tohoto materiálu. 

Na základě výše uvedeného navrhuje OKT převést vozidlo T805, r.z. 6B8 7470, které je 

v majetku města Boskovice bezplatně do vlastnictví SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Vratíkov. 

Bezplatný převod vozidla ve stanovené zůstatkové ceně (41 600,- Kč) je v kompetenci 

Zastupitelstva města. Návrh příslušné darovací smlouvy tvoří přílohu k tomuto materiálu. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Žádost SDH V T805 

Příloha č. 2: Znalecký posudek stanovení ceny T805 

Příloha č. 3: Návrh darovací smlouvy 

 

pan starosta – uvedl, že na městské radě i na finančním výboru diskutovali o tom, že hasičům 

sice dáváme veterána, který má určitě svoji hodnotu, ale vzhledem k tomu, že je se situací 

obeznámen a ví, že si auto udržovali, vylepšovali, a kdyby jich nebylo, tak už dávno bylo 

přetaveno na šrotišti na něco jiného.  Má čisté svědomí, že jim auto dáváme bez jakýchkoliv 

podmínek a myslí si, že je to vůči práci dobrovolných hasičů správný krok. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení 

12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

12.2. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na převod vozidla T805, r.z. 6B8 7470, které je 

v majetku města Boskovice do vlastnictví SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Vratíkov, IČ: 653 39 142, Vratíkov 49, 680 01 Boskovice 

Darovací smlouva tvoří přílohu č. 6 zápisu z jednání ZM 

12.3. ZM ukládá  uzavřít darovací smlouvu na převod vozidla T805, r.z. 6B8 7470, které je 

v majetku města Boskovice do vlastnictví SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Vratíkov, IČ: 653 39 142, Vratíkov 49, 680 01 Boskovice 

T: 20.12.2019 

O: OKT 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 
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ad 13) Zpráva o stavu požární ochrany v Boskovicích a místních částech 

Město Boskovice plní úkoly vyplývající z právních a ostatních předpisů v oblasti požární 

ochrany (PO). Na základě zákona č. 133/1985 Sb. o PO vydalo město Boskovice 2 vyhlášky. Pod 

číslem 42 byla v roce 2002 schválena vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení 

požární ochrany při akcích s větším počtem osob a pod číslem 2, byl v roce 2006 schválen 

a vydán požární řád města. V druhé z uvedených vyhlášek, kterou je vydán požární řád města, je 

zahrnuto ustanovení o projednání stavu PO v ZM.  
 

Na základě zmíněného ustanovení a úkolu z jednání ZM 18.12.2018 je do jednání ZM předložen 

materiál „Zpráva o PO v Boskovicích a místních částech“, uvedený z důvodu obsažnosti jako 

„Příloha č. 1“ tohoto materiálu, k němuž náleží také konkrétní přehled činnosti jednotlivých SDH 

ve sdělení velitelů jednotek. Ty jsou uvedeny jako „Příloha 2“ tohoto materiálu.  

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Zpráva o stavu PO v Boskovicích a sloučených obcí 

Příloha č. 2: Přehled činnosti jednotlivých SDH 

 

Vladimír Farský – uvedl, že má poznámku k tabulce o přehledu stavu zázemí jednotlivých 

jednotek. Je tam velmi smutné čtení o objektu garáže pro SDH II Mazurie. Konzultoval tyto věci 

s panem starostou, byl mu vysvětlen stav a návrhy, které dávalo město, trochu nad tím pozvedl 

obočí a předpokládá, že tyto jednání budou dále pokračovat a situace se vyjasní, aby přišla 

vstřícná odezva ze strany sboru, že se to snad pohne dopředu a budou vyjasněny priority, jestli 

jsme prvně hasiči nebo pořadatelé zábav nebo naopak. Jak to tady čteme, tak je to velice smutné, 

ale není vše jenom na straně města. 

pan starosta – sdělil, že zástupci města měli s tímto sborem několik jednání. V tuto chvíli je 

jejich pohled na to takový. Nezadal se projekt pro umístění zbrojnice kvůli jejich nesouhlasu, že 

na to tento majetek neobětují. Na Policii bylo předjednáváno i odsouhlasení poněkud atypického 

umístění zbrojnice, v tuto chvíli je to pryč. Věří však, že přes Vánoce vychladnou všechny hlavy 

a na jaře se znovu vrátí k projednání možností, ale není jich příliš mnoho. Nebude zdržovat 

s podrobnostmi, ale nemá problém je komukoli sdělit. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení 

13.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

13.2. ZM ukládá předložit materiál „Zpráva o stavu požární ochrany v Boskovicích a místních 

částech“ do jednání ZM 

 T: prosinec 2020 

O: OKT 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 14) Návrh termínů konání ZM na I. pololetí 2020 

Odbor kancelář tajemníka předkládá ke schválení návrh termínů konání ZM na I. pololetí 2020. 

 

 

ZM:  25.02.2020   28.04.2020     

      23.06.2020 
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Čas:  úterý v 16:00 hodin 

Místo konání: zámecký skleník 

 

Po projednání ZM hlasovalo o následujícím návrhu usnesení: 

14.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

14.2. ZM schvaluje navržené termíny konání ZM v I. pololetí 2020 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno  

ad 15) Návrh OZV, o místních poplatcích 

ZM jsou v příloze tohoto materiálu předkládány návrhy obecně závazných vyhlášek týkajících 

se místních poplatků, které byly vypracovány na základě legislativních změn týkajících se zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Změny budou účinné k 1. 1. 2020. Na základě doporučení 

Ministerstva vnitra, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly byla původně jedna vyhláška 

obsahující všechny poplatky rozdělena do několika vyhlášek, přičemž každá z nich obsahuje 

úpravu jednoho konkrétního poplatku. Mezi nejdůležitější změny patří následující výčet.  

Novela zákona o místních poplatcích zavádí namísto stávajících místních poplatků za lázeňský 

nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity jediný poplatek, a to poplatek z pobytu. 

Poplatek z pobytu na zmíněné dva poplatky navazuje, ale přináší několik dílčích změn v povaze 

a využitelnosti poplatku. Nyní může být poplatek z pobytu  zaveden jakoukoliv obcí bez ohledu 

na to, jestli je lázeňským místem nebo místem turistického ruchu. Dále se nový poplatek neváže 

na účel pobytu v obci. Dle důvodové zprávy k novele zákona byl poplatek navržen v souladu 

s moderními trendy daňové legislativy tak, aby byly jasně vymezeny konstrukční prvky poplatku. 

Z dalších změn lze zmínit výslovné rozšíření osvobození od poplatků ze psa pro provozovatele 

všech útulků bez ohledu na zřizovatele, kdy byly do právní úpravy zaneseny principy nastavené 

správními soudy. V tomto ohledu se zavádí pojem „útulek pro zvířata“ dle zákona č. 166/1999 

Sb., veterinární zákon. 

Do zákona byla doplněna protizneužívací klauzule k poplatku za užívání veřejného prostranství 

a poplatku ze vstupného, díky které je vynětí z poplatku možné jen v případě, že výtěžek z akce 

je skutečně odveden na charitativní účely. V dosavadním znění zákona je toto vynětí možné 

v případě, že výtěžek je na charitativní účely určen, povinnost odvedení ale už neexistuje. 

Další změna se týká sjednocení přístupu ke státním občanům České republiky a cizincům, kteří 

jsou hlášení k pobytu na území ČR. Nově nebudou činěny rozdíly mezi přihlášením k trvalému 

pobytu a hlášením místa pobytu dle předpisů cizineckého práva, přičemž se tak zavádí princip 

rovného přístupu. Zákon tedy místo termínu „trvalý pobyt“ nyní užívá pojem „přihlášení“. 

U poplatků ze psů v případě podmínek nároku na nižší sazbu z poplatku byly novým znění 

odstraněny výkladové nejasnosti. Nižší sazba je nyní vázána na dosažení věku 65 let a opouští 

konstrukci, dle které byla nižší sazba vázána na pobírání důchodu. Dále jsou dle zákona nově 

osvobozeni od poplatku držitelé průkazu ZTP. 

Nově se také zavádí pojem správce poplatku jako označení orgánu, který správu poplatku 

provádí z důvodu sjednocení dle daňověprávní terminologie. Dále se zavádí explicitní podmínky, 

za kterých se správci poplatku podává ohlášení. V tomto ohledu se také zavádí pravomoc správce 

poplatku získat pro účely správy poplatků ze základních registrů a agendových informačních 

systémů evidence obyvatel a cizinců seznam fyzických osob přihlášených na území obce, pokud 

je získání takového seznamu nezbytné pro plnění konkrétního úkolu při správě poplatků, což by 

mělo zjednodušit správu poplatků.  
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Novely obecně závazných vyhlášek byly vypracovány na základě vzorů, které poskytlo ke všem 

poplatkům Ministerstvo vnitra České republiky. 

Základní zmocnění obce spočívá v oprávnění upravit si v obecně závazné vyhlášce tyto údaje:  

a) sazbu poplatku (pouze v rozmezí zákonem daným),  

b) lhůtu pro podání ohlášení, nevyloučí-li povinnost ohlášení podat, a  

c) splatnost poplatku  

Mezi další upravitelné údaje patří další osvobození od poplatku, úlevu na poplatku, vyloučení 

povinnosti podat ohlášení, paušální částku poplatku, pokud její použití u tohoto poplatku zákon 

připouští; připouští-li zákon u tohoto poplatku volbu paušální částky, upraví obec i způsob její 

volby, další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den 

platby podle daňového řádu, nebo delší lhůtu pro oznámení změn v podaném ohlášení. 

Výše poplatků v předložených obecně závazných vyhláškách jsou ponechány ve stejné výši, jako 

byly doposud. Ze zákona může maximální výše poplatků dosahovat následující úrovně: 

1) Poplatek ze psa – 1.500,- Kč/rok (pro osob starších 65 let poplatek činí 200,- Kč/rok) 

2) Poplatek z pobytu – 21,- Kč/započatý den (Od 1.1.2021 se maximální výše poplatku může 

zvýšit až na 50,- Kč) 

3) Poplatek za užívání veřejného prostranství – 10,- Kč/započatý m2. Za užívání veřejného 

prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může 

obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek.  

4) Poplatek ze vstupného – až 20% z částky vybraného vstupného 

5) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst – 200,- 

Kč/započatý den 

Je předkládána také  obecně závazná vyhláška, která zrušuje původní obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2016, o místních poplatcích. 

 

Znění všech uvedených vyhlášek bylo dne 26. 11. 2019 doporučeno Radou města Boskovice ke 

schválení. 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: OZV Zrušovací – místní poplatky 

Příloha č. 2: OZV o místním poplatku ze psa 

Příloha č. 3: OZV o místním poplatku z pobytu 

Příloha č. 4: OZV o místním poplatku z užívání veřejného prostranství 

Příloha č. 5: OZV o místním poplatku ze vstupného 

Příloha č. 6: OZV o místním poplatku za vjezd 

 

Mgr. Miluše Rozkošná – požádala, aby si zastupitelé na základě připomínek, které teprve nyní 

přichází z Ministerstva vnitra k těmto vyhláškám, v Návrhu OZV č. 5/2019 u místního poplatku 

za skládku nestavebního materiálu na veřejných prostranstvích v zastavěné části města 

Boskovice pod písmenem g) v bodě 3 vyhlášky poznamenali, že se ruší ustanovení o paušální 

částce. To je jediná připomínka ze strany ministerstva vnitra, která k této vyhlášce přišla.  Jedná 

se opět o věc, která v praxi nebyla zpoplatňována, čili do praxe se tato úprava této vyhlášky, tak 

jak jsem nyní uvedla, neprojevuje. 

 

návrhová komise  – se dotázala, zda se jedná o změnu materiálu.  

 

Mgr. Miluše Rozkošná – uvedla, že zastupitelé si poznačí pouze tuto změnu a toto bude uvedeno 

v zápise ze zastupitelstva. Znamená to, že usnesení tak jak je uvedeno, je hlasovatelné a nemusí 

se uvádět žádná změna do usnesení. 

 

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

15.2. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná 

vyhláška č. 1/2016, o místních poplatcích 

15.3. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 3/2019, o místním poplatku ze psa 

15.4.  ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu 

15.5. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 5/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

15.6. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného 

15.7. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 7/2019, o místním poplatku za povolení 

k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města 

15.8. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 2/2019, kterou se ruší obecně 

závazná vyhláška č. 1/2016, o místních poplatcích 

T: do 13.12.2019 

O: OKT 

15.9.  ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 3/2019, o místním poplatku ze psa 

 T: do 13.12.2019 

O: OKT 

15.10.  ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 4/2019, o místním poplatku 

z pobytu 

 T: do 13.12.2019 

O: OKT 

15.11.  ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 5/2019, o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství 

 T: do 13.12.2019 

O: OKT 

15.12.  ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 6/2019, o místním poplatku 

ze vstupného 

 T: do 13.12.2019 

O: OKT 

15.13.  ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 7/2019, o místním poplatku 

za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města 

 T: do 13.12.2019 

O: OKT 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 16) Návrh OZV, o trvalém označování a evidenci psů na území Města 

Boskovice 

Materiál byl stažen z programu. 
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ad 17) OZV týkající se zákazu kouření v okolí škol 

Na 6. jednání Zastupitelstva města dne 10. 9. 2019 v rámci bodu 48 „Podněty a připomínky členů 

ZM“ navrhl zastupitel RNDr. Karel Ošlejšek, aby byla řešena problematika kouření v okolí škol 

a ostatních veřejných budov. Navrhl, aby byla přijata vyhláška, která by kouření v okolí škol a 

veřejných budov upravovala, a to dle § 17, zákona č. 65/2017 Sb., zákona o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek. K tomuto návrhu se připojit i Ing. Petr Axman, Ph.D., který 

navrhl, aby se tato vyhláška vztahovala i na problematiku kouření v letním kině při dětském 

představení.  

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen 

„Zákon“) upravuje mimo jiné problematiku zákazu kouření a používání elektronických cigaret v 

kogentně stanovených prostorách. Zákaz kouření je dle §8 odst. 1, Zákona, dán dle písm. a) ve 

veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru 

vyhrazeného ke kouření, dle písm. f) školách a školském zařízení a dle písm. j) ve vnitřním e 

vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a 

dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce. Dle odst. 2 se v těchto 

prostorách také zakazuje používání elektronických cigaret.  

Dle § 17 odst. 1, Zákona, pak může obec obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat 

používání elektronických cigaret na veřejném prostranství, které se nachází v blízkosti školy, 

školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let. 

Z výše uvedeného je patrné, že obec má oprávnění zakázat kouření či užívání elektronických 

cigaret v blízkosti školy a školského zařízení. Pojem „blízkosti“ není v zákoně dále specifikován 

a dle metodického materiálu Ministerstva vnitra se tento poje musí vždy posuzovat individuálně 

s ohledem na význam pojmu, na místní podmínky a v souvislosti s účelem obecně závazné 

vyhlášky. Metodický materiál dále nabízí demonstrativně vymezená prostranství jako 

prostranství v bezprostředním okolí škol a školských zařízení,, prostor sloužící jako přístupové 

cesty ke školám a školským zařízením nebo prostory, kde se děti shromažďují před vstupem do 

škol či po odchodu z nich, kde se scházejí o přestávkách apod.  

Obecně závazná vyhláška musí mít určité účelové vymezení, které bude korelovat s účelem 

zákona, který obci umožňuje zákonné zmocnění vydat obecně závaznou vyhlášku. V tomto 

případě je to tedy ochrana zdraví dětí, potažmo preventivní a výchovná opatření proti kouření. 

Dále by měla být obecně závazná vyhláška také obecná. Z toho důvodu je třeba, aby se v případě 

vyhlášení obecně závazné vyhlášky, tento právní předpis vztahoval na všechny školy a školská 

zařízení. Bude tedy nutné vymezit prostory, které jsou v blízkosti těchto škol a školských zařízení 

dle výše zmíněného odstavce. Zákaz kouření a používání elektronických cigaret by se tak 

vztahoval nejen na bezprostředně přilehlé oblasti škol ale i takové oblasti, které slouží jako 

přístupové cesty nebo kde se děti shromažďují v době vyučování, před ním a po něm. Dále se 

bezpochyby bude jednat o případné oblasti, které děti využívají na přechod mezi budovami škol 

nebo do dílen či jiných obdobných přidružených budov. Uvádíme, že tento zákaz by se vztahovat 

i na veškeré osoby, které by tento prostor využívali z jakéhokoliv důvodu, tedy i pro případ 

pouhého průchodu těmito prostorami. Jedná se tedy o prostory vyhrazené kolem všech 15 škol a 

školských zařízení v Boskovicích.  

V případě výběru výše zmíněných prostor by bylo také nutné zvažovat i veřejnou přístupnost a 

intenzitu užívání takových prostor i ostatními osobami, neboť obecně závazná vyhláška musí 

také splňovat měřítko přiměřenosti, a to v tom ohledu, aby nadbytečně neomezovala ostatní 

osoby. Každá hranice vymezeného prostoru by tak musela být přiměřeně určená. 

Obecně závazná vyhláška je právní norma, která by měla mít základní znaky právní normy, mezi 

které patří vynutitelnost právní normy. Vynutitelnost předmětné obecně závazné vyhlášky by 

v praktické rovině nebyla efektivní a účinná. V praxi je Městská policie jediným orgánem, který 

by porušování obecně závazné vyhlášky nacházel a řešil. To by znamenalo, vzhledem 

k rozlehlým prostorám, kde by vyhláška byla účinná a vzhledem k tomu, že by se tyto prostory 
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nacházely na různých a vzdálených místech po celém městě, velkou zatíženost Městské policie, 

která by musela vynaložit velké množství času a personálních zdrojů pouze na dohlížení na 

dodržování této vyhlášky.  

I v případě, že by Městská policie některé přestupky dle této vyhlášky řešila a uložila by sankce 

za porušení, jednalo by se s největší pravděpodobností většinou o studenty a žáky škol a 

školských zařízení. Zde pak narážíme na problém samotné vynutitelnosti vyhlášky, neboť 

sankce, která přichází v úvahu je pokuta. Tato sankce by ale byla uložena studentovi nebo žákovi, 

který nemá svůj vlastní příjem a který by tak pokutu nejspíše nezaplatil. To by znamenalo 

zvýšený nárůst pohledávek, které by musely projít standardním procesem vymáhání a které by 

nejspíše v mnohých případech nakonec ani nebyly efektivně vymoženy. Tato vyhláška by také 

znamenala zvýšený nárůst agendy, kterou by musela řešit přestupková komise ve správním 

řízení.  

Je také nutné zmínit, že v současné době existuje již skutková podstata přestupkového jednání, 

která částečně může zabránit kouření v prostorách škol a školských zařízení a to v souvislosti se 

znečišťováním veřejného prostranství nedopalky cigaret. Jedná se o přestupek proti veřejnému 

pořádku, kterého se fyzická osoba dopustí tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný 

objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, 

dle § 5, odst. 1 písm. f), zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Co se týče návrhu Ing. Petra Axmana, Ph.D., v této souvislosti je nutné odkázat na zákonné 

zmocnění dle § 17, které určuje, že pokud se nejedná o školy nebo školské zařízení, musí se 

jednat o prostor vyhrazený pro aktivity osob mladších 18 let. I když by se v případě letního kina 

jednalo o dětské představení, nelze letní kino v době těchto představení považovat za prostory 

vyhrazené pro aktivity osob mladších 18 let, neboť letní kino slouží všem osobám bez ohledu na 

věk, přičemž pouze obsah určuje pravděpodobné složení publika. Takový obsah by ale musel být 

letním kinem nabízen v pravidelných intervalech a pevně stanovenou dobu tak, aby se mohla 

v rámci obecnosti obecně závazná vyhláška na letní kino a na dětská představení vztahovat. Další 

výkladový problém v tomto ohledu se pak pojí s tím, který obsah lze a který nelze považovat za 

obsah určený pro osoby mladší 18 let.  

Z výše uvedených důvodu proto nedoporučujeme přijetí obecně závazné vyhlášky upravující 

kouření či užívání elektronických cigaret v okolí škol a školských zařízení či v prostorách letního 

kina. Uvedený problém lze řešit i jinými nástroji, které by ve svém důsledku mohly být méně 

nákladné jak na finanční, tak personální zdroje. 

 

pan starosta – uvedl, že je rád za to, že na posledním zastupitelstvu pan Ošlejšek tento podnět 

vnesl, protože má svoji logiku. V materiálu je uvedeno zdůvodnění postupu, který je navržen. 

Všem nám ten fenomén, který se dneska vyskytuje nejenom u škol, vadí. Je nyní otázka, jestli si 

s tímto umíme nějak efektivně poradit. Není to o tom, že by někdo apriori nechtěl, anebo ten 

názor vůbec nebral v potaz.  

RNDr. Karel Ošlejšek – uvedl, že respektuje názor Rady města, případně většinový názor tohoto 

zastupitelstva. Zmínil, že obdobné vyhlášky již nejsou žádnou výjimkou, podobná vyhláška byla 

přijata v Litomyšli nebo v Sedlčanech. Měli i své odůvodnění z hlediska prevence proti 

rizikovému chování mládeže. Chápe argumenty o obtížné vymahatelnosti dílčích jednotlivých 

přestupků, ale přesto je přesvědčen, že pokud by i někdy v budoucnu byla takováto vyhláška 

přijata, tak v rámci vedení škol by pomohla určitě v tom, působit preventivně na žáky a studenty 

škol. A věří, že naprostá většina by tu vyhlášku byla schopna respektovat i bez toho aniž by 

musely být použity nějaké pokuty a podobné metody. Tolik jeho názor. Ta města, tu vyhlášku 

přijala, i vzhledem k tomu, že v rámci těch kuřáckých kroužků docházelo dokonce i k šikaně 

apod., což netvrdí, že se děje v Boskovicích nebo alespoň je o tom přesvědčen. Další argumenty, 

které mají také svoji váhu a logiku, týká se to zejména středoškoláků, ale v tom okolí škol, např. 

na nám. 9. května, kde prochází proudy žáků na ostatní střední školy, ale prochází zde i malé 
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děti, žáci prvního stupně základních škol. Určitě není dobré, aby už tak malé děti právě tam viděli 

hloučky těch kouřících. Konkrétně škola André Citroëna přijala opatření v tom smyslu, že žáci a 

studenti mají zákaz opouštět budovu školy v období přestávek, obědové přestávky a jedná se i o 

zletilé žáky. Působí nám to určité problémy, máme těžší situaci z hlediska prevence hlavně před 

vyučováním a po vyučování. Ví, že některé školy se snaží zařadit tento zákaz do svého školního 

řádu, ale existují jednoznačné právní názory, že to oporu v zákoně nemá, zařadit to do školního 

řádu. Takže ani tímto způsobem postupovat nemůžeme. Má dotaz, v tom zdůvodnění je uvedeno, 

že se problematika týká prostor vyhrazených kolem všech 15-ti škol a školských zařízení, možná 

se bude muset omluvit, ale i při vědomí, že v našem městě existuje jedna největší základní škola 

v ČR a jedna z největších mateřských škol v ČR se skutečně těch 15-ti škol a školských zařízení 

nedopočítal.  

Mgr. Miluše Rozkošná – sdělila, že se podle všeho mělo v důvodech lépe popsat, že se jedná o 

prostory pracovišť škol. Zřejmě k tomu došlo, když kolega materiál připravoval a spočítal každé 

pracoviště jako samostatný subjekt. Nicméně když to takto spočítáme, tak bychom se na toto 

číslo určitě dostali. 

pan starosta – uvedl, že tomu rozumí, a kdybychom věděli, jak tento nešvar jednoznačně a 

jednoduše vymýtit, tak to přijmeme, ale ono určitě žádné jednoduché ani jednoznačné řešení 

neexistuje.  

Ing. Petr Axman, Ph.D. – přihlásil se, protože se k tomuto tématu a bodu připojil. Není zde 

zmíněno, o čem se hodně diskutovalo i na Radě města ohledně kouření v letním kině. Řešení je 

nějakým způsobem na stole, domlouvalo se to i s panem ředitelem KZMB, že se pokusí to dát 

nějakým způsobem dohromady. Existují nějaké způsoby, např. vyhrazený prostor pro kuřáky a 

je možné apelovat na lidi, kteří kouří, tím, že se promítnou nějaké slidy, aby brali ohledy při 

dětských představeních. Určité způsoby na stole jsou a uvidíme, jak to bude fungovat. Uvedl 

jenom krátce, protože to není zmíněno v materiálu. 

MUDr. Milan Janáč – sdělil, že ho velice překvapilo rozhodnutí u tohoto bodu, protože se tam 

jedná především o technokratické věci a on se na to dívá z hlediska určité zdravotní prevence. 

Český stát získává na dani z tabáku zhruba 8 mld. korun ročně a vynakládá 20 mld. na léčení a 

nemoci způsobené kouřením. Myslí si, že každá ač drobná iniciativa v této oblasti pomůže jak 

ekonomicky, tak zdravotně. A největší závislost vzniká právě u takto mladých lidí a ti se 

prakticky této závislosti nezbaví celý život. Určitě když byl před dvěma roky přijatý zákon, tak 

bylo zřejmé, že to zasáhne prostory kolem škol apod., ale zákon se přijal na celostátní úrovni. 

Myslí si, že určitým citlivým přístupem a aplikací do místních podmínek by v budoucnu taková 

vyhláška přijata být měla.  

Ing. Mgr. Pavel Vlach – uvedl, že za posledních 30 let jsme občana zregulovali v tomto státě 

tolik, že bychom se spíše měli zamýšlet nad deregulací regulace. Osobně je rád, že to takhle 

dopadlo, protože jeho předchůdce na hospodářské škole zavedl zákaz kouření kolem školy a 

dopadlo to tak, že kantoři honili studenty mezi keři u bytových domů a byla z toho jenom ostuda. 

Občané bytových domů si neustále stěžovali na hloučky těchto studentů, kteří zde kouřili. Sdělil, 

že vymezil na chodníku naproti školy tři místa, kde můžou kouřit. Od té doby nemá žádnou 

stížnost, protože studenti nemají důvod, aby utíkali. Rodiče podepsali, že s tím souhlasí. Když se 

rodič rozhodne, že souhlasí s tím, že 15-ti leté dítě bude kouřit, tak jak může společnost tomuto 

rodiči v tomto zabránit.  

RNDr. Karel Ošlejšek – uvedl, že pan ředitel Vlach má minimálně částečně pravdu, ale jedná se 

také o žáky a studenty mladší 18-ti let a ti by neměli kouřit ani v případě, že jim to rodiče povolí. 

S tímto souhlasit nemůže. Nejedná se jenom o kouření. Škola sídlí v centru města, v blízkosti 

městského úřadu a problematika kouření se zesiluje vzhledem k věku studentů v tom, že pokud 
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si zapálí jeden, dva, tři, pět, tak se dalších pět přidá a tvoří se tzv. hloučky v blízkosti škol, což 

v okamžiku kdyby se rozešli, tak je přesvědčen o tom, že by to rozhodně nemělo tento charakter. 

A v poslední řadě se nejedná jenom o kouření, ale někdy i o ne úplně vhodné chování a 

dodržování dalších pravidel, jako je odhazování nedopalků. Materiál, který byl předložen, 

správně uvádí, že možnost reakce Městské policie nebo pokuty platí již nyní.  

Ing. Jiří Pevný – na úvod sdělil, že nemá rád kuřáky, je mu jich líto. Dle jeho názoru vyhláška 

nic nevyřeší. Je rád, že pan Ošlejšek s návrhem přišel, protože jsou tomu asi čtyři roky, kdy si 

tady mohl pusu umluvit a kritizoval, kdy u jeho školy za rohem městského úřadu stojí popelník, 

kde nestály hloučky, ale pomalu demonstrace a nechávali po sobě kupy nedopalků. Teď se to 

možná zlepšilo tím, že škola zakázala studentům vycházet. S kouřením u škol nesouhlasí, ale 

přijetím vyhlášky vyženeme studenty 100 metrů od školy a ti se přemístí o kus dál k finančnímu 

úřadu a na zastávky. V materiálu se odkazujeme na to, že existuje vyhláška o veřejném pořádku, 

o přestupcích. Každý metr chodníku v Boskovicích je jeden přestupek vedle druhého, jak je ta 

vyhláška vymahatelná, není to kritika na Městskou policii. To by ti dva tři policisté stále museli 

chodit po městě a domlouvat se s tím kdo odhodí na zem nedopalek, že se dopustil přestupku. 

Stále se snažíme něco nějakými vyhláškami regulovat a skutek je ten, že mládež z nás má a to 

nemůžu říci, protože bych musel použít hrubé slovo. Pokud jim v tom nezabrání doma rodiče, 

tak my to vyhláškou nezachráníme. Nejenom, že mladí kouří, ale oni už i pijí alkohol a budeme 

za chvíli dělat vyhlášku i na tohle? Určitě toto nepodporuje, ale pokud to nebude dáno myšlením 

rodičů, dětí, tak vyhláška nic nezachrání.  

občan pan Sušil – uvedl, že souhlasí s tím, že všechno je řešeno už našimi zákony. Udivuje ho 

však pan ředitel Vlach a to v tom, že má písemný souhlas od rodičů, aby 15-ti leté dítě kouřilo. 

Na to je taky zákon, ohrožení mravní výchovy mládeže, Vaší povinností je tento trestný čin 

oznámit, pane řediteli. 

pan starosta – sdělil, že nepodporuje kouření, byť je napravený kuřák. Ani dvacet vyhlášek 

v době kdy kouřil, by ho od kouření neodradilo. Systém tady určitě nevyřešíme, je zde 

předložený návrh, a pokud nebude předložen protinávrh, určitě jsme schopni se po čase k tomuto 

vrátit. Jediné říct musí a má zase jenom jeden hlas, že i kdybychom do budoucna přijali vyhlášku 

ohledně kouření, zjistíme, že škodí i pití. Zakážeme i pití na ulicích? Nechce to bagatelizovat a 

nedělá si z toho legraci, ale budeme muset zakázat, že hamburger taky není úplně zdravý a neměl 

by se jíst na ulici a dojdeme tak do absolutních extrémů. Zkusme s vyhláškami, díky našim 

možnostem, spíše nemožnostem to postihovat, opravdu šetřit. 

RNDr. Karel Ošlejšek – poděkoval za názory, pochopitelně ty argumenty, které tady padly, bere. 

Je mu jasné, že kuřák se neodnaučí kouřit tím, že bude přijata vyhláška. Měl spíše na mysli 

zlepšení prostředí v okolí škol i v centru města, ale ze své pozice svůj příspěvek ukončí jednou 

větou a do jisté míry jednou prosbou, že již do budoucna doufá, že na něj vedení města a netýká 

se to současné politické reprezentace ani té předchozí, nebude podávat stížnosti na krajský úřad, 

aby byl schopen vyřešit něco, což jak tady zaznělo od mnohých z vás, vyřešit nejde.   

MUDr. Jan Machač – vážení zastupitelé, vážená veřejnosti, nemáte takový pocit, že ta regulace 

těch regulací už je příliš? Těch regulací, kterých bychom možná potřebovali ze zdravotních 

důvodů je možná víc, než zákaz kouření. Zákaz kouření v obecném prostoru je v podstatě 

nesmysl, protože je nevymahatelný. Takové nesmysly, jako jsou porody doma nebo neočkování 

dětí, tento stát taky nedokáže vymoci. Neexistuje žádná vyhláška, která by přinutila zblblou 

matku, aby očkovala své dítě, a my tady budeme zakazovat kouření 100 metrů od školy. Jsme 

úplně vedle, já jsem proto, aby vyhláška vůbec nebyla přijata.  

občan pan Řehoř – dotázal se, že by chtěl vědět technicky, co to je zákaz kouření v okolí škol, 

zda je to vyjádřeno metry, zda se může zeptat na ty vzdálenosti. 
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Mgr. Miluše Rozkošná – sdělila, že bychom museli určit vzdálenost. Většinou se to pohybuje 

kolem 100 až 150 metrů, asi bychom nemohli jít dál.  

občan pan Řehoř – chtěl tím říct, že pokud máme 15 pracovišť, tedy ne škol, ale pracovišť, tak 

když si to dáme nějak na mapu, zjistíme možná velmi málo míst, kde se potom nebude moci 

kouřit.  

Mgr. Miluše Rozkošná – uvedla, že tohle se již v minulosti také řešilo a tímto způsobem jsme 

vlastně došli k tomu, že většina města by se nacházela v nějaké takové vzdálenosti.  

občan pan Řehoř – poděkoval za odpověď. Myslí si, že ta vyhláška se netýká jenom žáků, ale 

týká se určitě i občanů, tzn., že touhle vyhláškou byste omezili svobodný život občanů celých 

Boskovic, s čímž za sebe absolutně nesouhlasí. 

Ing. Jiří Pevný – uvedl, že v závěru materiálu je napsáno, že nedoporučujeme přijetí obecně 

závazné vyhlášky upravující kouření či užívání elektronických cigaret v prostorách škol a 

školských zařízení. Dotázal se, zda by tam nemělo být uvedeno místo v prostorách škol, v okolí 

škol.  

Mgr. Miluše Rozkošná – uvedla, že toto opraví. 

MUDr. Milan Janáč – doplnil, že se mu jednalo o prevenci kouření u dětí a nezletilých. Neví, 

zda to pan primář Machač dobře pochopil.  

návrhová komise – předkládáme návrh na usnesení, tak jak je uveden v písemném  materiálu 

pod bodem 1 s navrženou změnou. 

pan starosta – uvedl, že se jedná pouze o změnu v textu materiálu,  v návrhu na usnesení se nic 

měnit nebude a nechal hlasovat. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

17.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

Hlasování: 21 pro, 4 se zdrželi, 1 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 18) Odpadové hospodářství města Boskovice – místní poplatek za odpady 

– návrh „Cenového ujednání na rok 2020 mezi městem Boskovice 

a SUEZ Využití zdrojů, a. s., návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2019, 

o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady 

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí předkládá návrh cenového ujednání na rok 2020 mezi 

městem Boskovice a firmou SUEZ Využití zdrojů a.s., kalkulaci nákladů na provoz odpadového 

hospodářství města Boskovice a návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

na rok 2020 dle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 

za provoz systému nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“): 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů dle čl. 2 vyhlášky platí: 

a) fyzická osoba, 
 1. která má v obci trvalý pobyt, 
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 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území 
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

A) Výpočet počtu plátců pro r. 2020: 

Počet trvale hlášených osob ve městě Boskovice a sloučených obcí k 1.1.2019   11 432 

Počet cizinců                  298 

Počet domů a bytů, ve kterých není hlášena osoba k trvalému bydlení          105 

Počet vlastníků staveb pro individuální rekreaci             745 

Počet poplatníků celkem:          12 580 

 

Dle čl. 7 vyhlášky odst. 1 od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je: 

1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na 

základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 

žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 

nezletilého, 

3. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě 

rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, 

4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 

zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.  

Dle odst. 2 od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba: 

1. vlastnící na území města Boskovice stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není 

hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osob (745 osob), 

2. přihlášená k trvalému pobytu v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem, 

Sadová č. 18, Boskovice (zdroj MSSS 102 osob), 

3. dlouhodobě pobývající v zahraničí, po dobu tohoto pobytu (zdroj MV ČR 138 osob),  

4. dlouhodobě pobývající v nemocničním zařízení, po dobu tohoto pobyt (dlouhodobý odhad 

NemBce 100 osob), 

5. dlouhodobě pobývající v zařízení sloužícím pro výkon vazby nebo trestu odnětí svobody, 

po dobu tohoto pobytu (zdroj SOC 7 osob).   
Celkem pro rok 2019 je osvobozeno 1 092 osob.   
 
Počet plátců ve městě Boskovice pro rok 2020: 
12 580 poplatníků – 1 092 osvobozených poplatníků = 11 488 osob (plátců). 
 

B) Komentář k návrhu DODATKU č. 12/2019 ke smlouvě ze dne 1. 4. 1996 - Cenové 

ujednání na rok 2020 od spol. SUEZ Využití zdrojů a.s. – viz příloha č. 2: 

Cenové ujednání na rok 2020 vychází z cen jednotlivých služeb v oblasti odpadového 

hospodářství (OH) z loňského roku. V tabulce je přehled výdajů na odpadové hospodářství města 

Boskovice v jednotlivých oblastech, dle cenového ujednání - návrh roku 2019, návrh roku 2020, 

rozdíl. Odůvodnění k návrhu cenového ujednání pro rok 2020 je pod tabulkou. 
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Výdaje 
Návrh r. 2019 

vč. DPH 
Návrh r. 2020 

vč. DPH 
Rozdíl 

1. Směsný komunální odpad 5 953 000  6 296 000 + 343 000 

2. Velkoobjemný odpad a VOK 275 000 850 000 + 575 000 

3. Nebezpečný odpad 135 000 150 000 + 15 000 

4. Sběrný dvůr 26 000 34 000 + 8 000 
5. Separace 1 114 000 1 378 000 + 264 000 
6. Divoké skládky, mimořádný úklid 93 000 150 000 + 57 000 

7. Úklid psích exkrementů 280 000 224 000 - 56 000 
8. Svoz odpadkových košů 796 000 848 000 + 52 000 

9. Biologické odpady 357 000 390 000 + 33 000 

Celkem 9 029 000 10 320 000 + 1 291 000 

 
Firma poskytla tyto informace a odůvodnění ve věci úpravy cen: "Důvody, ve věci úpravy cen za 
poskytované služby se odvíjejí od aktuální situace na trhu druhotných surovin, který vykazuje 
dlouhodobě významný pokles ceny tříděných odpadů. Evropský trh je již delší dobu přesycen a 
nemá dostatečné zpracovatelské kapacity. Další důležité faktory, které vstupují do cenotvorby, 
přicházejí především z pracovního trhu, růstu cen energií, inflačních faktorů a v neposlední řadě 
z nových legislativních norem. Zachování ochrany životního prostředí, především ochrana 
krajiny před nadměrným ukládáním odpadu na skládky, udržení úrovně kvality služeb našim 
zákazníkům a také bezpečnost práce a ochrana zdraví našich pracovníků jsou pro nás 
nepřekročitelné standardy. K pokrytí nárůstu nákladů a zajištění splnění legislativních norem 
jsme vzhledem k výše uvedeným faktorům nuceni upravit ceny našich služeb.“ 
 
Navýšení o 1.291.000,- Kč, oproti předchozímu roku, je zahrnuto v návrhu rozpočtu města na 
rok 2020, a to z oddílu 37 Ochrana životního prostředí, běžné výdaje, akce Odpady, kde jsou 
vyčleněny finanční prostředky ve výši 10.366 tis. Kč.  

 
C) Návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku č. 9/2019 pro rok 2020, je 

přílohou č. 1 předkládaného materiálu. 

 

Obecně dle § 10b, odst. 5 zákona č. 565/1990 o místních poplatcích tvoří sazbu poplatku tyto 

dvě části: 

a) povinná zákonem stanovená částka, která může být až do 250,- Kč. Výši této částky stanoví 

obec libovolně dle svého uvážení, aniž by ji v obecně závazné vyhlášce zdůvodňovala. Tato 

částka je poplatek stanovený obcí za provoz celého systému nakládání s komunálním 

odpadem. Je to část poplatku, kterou povinně platí obci každý občan za nakládání s 

komunálním odpadem bez ohledu na stupeň jeho třídění 

b) částka stanovená výpočtem na základě skutečných nákladů obce kalendářního roku na sběr 

a svoz netříděného komunálního odpadu, které může být až do výše 750,- Kč. Obec v obecně 

závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu na osobu. Vypočítaná částka skutečných nákladů pro rok 2020 z předchozího roku 

činí 473,- Kč. 

 

Výpočet:  

Náklady (rok 2019) 5.953.000 : počet poplatníků 12 580 = osob s pobytem na území obce + počet 

staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k 

pobytu žádná fyzická osoba = 473,21 Kč (zaokrouhleno na 473,- Kč). 

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí uvádí sazbu poplatku pro občany města 

Boskovice na rok 2020. Sazbu poplatku za odpady určila Rada města č. 23 konaná 

dne 26. 11. 2019. 
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Poplatek ve výši 690,00 Kč pokryje vyšší část nákladů obce na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu: 

 

Poplatek 690,00 Kč  Rok 2019 

Poplatek občané (počet plátců 11.488 x 690,00 Kč) 7.927.000 

Separace EKO - KOM 980.000 

zpětný odběr EEZ + textil 63.000 

Poplatek psi           357.000 

Příjmy celkem: 9.327.000 

Výdaje rozpočet na rok 2020:  10.320.000 

Rozdíl - 993.000 

Při této variantě je v čl. 4 odst. 1) písm. b) vyhlášky doplněna částka 440,- Kč. 
 

Dle čl. 4 Sazba poplatku č. 9/2019  o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady:  

 (1) Sazba poplatku činí 690,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 440,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů 

obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za 

poplatníka a kalendářní rok. 

 

Dle § 10b odst. 5 písm. b) zákona č. 565/1990 o místních poplatcích, výše této složky poplatku 

vychází ze skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu roku 2019 

rozpočítaných na všechny poplatníky a nemůže být pro letošní rok dle výpočtu stanovena výše 

než 473,- Kč. Poplatek je spočítán na sazbu poplatku za 440,- Kč, kde je ponechána rezerva. 

 

Město Boskovice doplatí ze svého rozpočtu cca 993.000,- Kč. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Cenové ujednání odpady 2020 

Příloha č. 2: OZV o místním poplatku o odpadech 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – doplnil, že na jednu stranu sice zdražujeme, ale na druhé 

straně se připravuje nový odpadový systém, kde se občan může do tohoto celkového systému 

přihlásit a potom může počítat s určitou slevou. Mohou se přihlásit jak občané z rodinných domů, 

tak i občané z bytových domů. Jak již zaznělo od paní vedoucí, i přes toto navýšení poplatku, je 

doplatek ze strany města ve výši téměř 1 mil. korun. Ví určitě, že to nebude jenom 1 mil. korun, 

protože v průběhu roku plánujeme zvýšení počtu separačních míst, jsme stále v podlimitu 

separačních míst u bytových jednotek. Rádi bychom se dostali do stavu, kdy každá bytová 

jednotka bude mít do vzdálenosti 50 metrů možnost separace. To jen na úvod, je připraven 

odpovídat na jednotlivé dotazy. Musíme si uvědomit, že odpadové hospodářství nebude levnější, 

ale naopak bude dražší a dražší. Je to služba, která se určitě zlevňovat nebude.  

MUDr. Martina Přichystalová – uvedla, že si všimla v materiálu finančního výboru, že tento 

bod finanční výbor ke schválení nedoporučil a dotázala se na důvod. 

 

Ing. Mgr. Pavel Vlach – uvedl, že někteří členové kontrolního výboru se zdrželi hlasování a 

proto, nebyl dostatečný počet hlasů k tomu, aby finanční výbor doporučil tento materiál ke 

schválení.  
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MUDr. Martina Přichystalová – dále uvedla, že je sice moc hezké, že navyšujeme počty 

separačních míst, nicméně, tak jak si prochází Boskovice, tak má pocit, že ty separační místa čím 

dál tím víc naše město hyzdí. Je jich už teď poměrně hodně a většinou se kolem nich válí hromady 

neodvezeného odpadu. Jistěže třídění má smysl, nicméně druhá věc je estetika a myslí si, že 

pokud SUEZ navyšuje poplatky, tak by měla dbát na to, aby ta separační místa odvážela častěji, 

protože je to velice ohavné. 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – doplnil, že SUEZ určitě může vyvážet častěji, ale město 

to bude stát samozřejmě více finančních prostředků. Snaží se to držet takovým způsobem, aby 

se ta částka využila adekvátně, ne moc ani ne málo, ale tak aby to bylo vyrovnáno. Pak se 

samozřejmě stává to, že přijedou určití podnikatelé nebo domácnost a jednorázově tam vyhodí 

spoustu odpadu, tak se stane, že ten kontejner přetéká. Druhá věc je ta, že někteří občané se 

chovají nezodpovědně a místo toho, aby tento velký odpad odvezli na sběrný dvůr, tak ho hodí 

k nejbližšímu separačnímu místu a téměř denně objíždíme Boskovice a voláme na SUEZ 

popřípadě na Služby Boskovice, u kterého separačního místa se povaluje televize, matrace apod.  

pan starosta – uvedl, že před chvílí se řešilo kouření, ale ten odpad je možná ještě větší problém 

nebo minimálně stejný. Nepleťme si pojmy, ale to co je kolem těch kontejnerů, to nám 

nezpůsobuje SITA nebo SUEZ nebo kdokoli, kdo to odváží, to si všechno způsobujeme jen my 

a pouze sami, občané města. Má statistiku o tom, kolik město věnovalo v roce 2019 v rámci 

zpravodaje a všech našich periodik, co se má dávat a nemá dávat do kontejnerů. Všichni si to 

přečtou nebo možná už to ani nečtou, snažíme se o to každý týden. Projeďte si separační místa 

po Boskovicích a najdete tam od televizí, postelí neví co všechno. To není věc svozové firmy, 

ona nám sveze třeba každý den, ale je to o penězích. My můžeme klidně říct, že nebudeme 

spravovat chodníky, nebudeme investovat a budeme každý den dvakrát odvážet separátní místa. 

A bude hůř, protože ve chvíli, kdy se papír pravděpodobně od příštího roku začne platit, když ho 

budete odevzdávat, tak ho všichni, kteří ho třídí, hodí bez ladu a skladu k tomu kontejneru. 

Kdybych vyčíslil a vzal telefonní hovory za rok, co jsme protelefonovali a projezdili s panem 

místostarostou kolem odpadů, tak by mi byla hanba za tu částku. Ono není nic levnější, ani pro 

jakoukoliv svozovou firmu se nezlevňuje nafta, nesnižuje se minimální mzda, nesnižují se 

zaručené mzdy, nesnižuje se inflace a ostatní náklady. Je to služba, oni to promítnou do cen. 

Vždyť i včera vláda přijala a teď se uvidí, co bude v parlamentu příští rok, že tento stav je 

neúnosný, likvidace odpadu bude zásadně dražší a není moc jiné cesty a nevěří, že se všichni 

napravíme a že u těch kontejnerů uvidíme něco menšího. Máme i se Službami Boskovice a řešili 

jsme to na dnešní poradě vedení, rozjednanou smlouvu, že budou ten nepořádek kolem 

kontejnerů, ale samozřejmě taky za peníze, ale za peníze smluvně mezi městem a jím vlastněným 

s.r.o. přiměřené, likvidovat a budou ho odvážet. Protože bychom mohli za chvíli být jako 

v Neapoli před léty, kdy se najednou přestal ve městě vyvážet odpad a ty obrázky si určitě všichni 

pamatujeme. Nechci vyvolávat paniku, ale před námi ten největší úkol teprve je. A jestli se 

občané nezačnou odpovědněji chovat, tak my to po nich budeme jen a pouze uklízet a bude to 

pouze a jen stát peníze. Ta rovnice je strašně jednoduchá. Jestli si někdo myslí, ať z občanů nebo 

opozice, že je strašně příjemné někomu zvedat poplatek, tak určitě není. Nicméně ceny kolem 

nás rostou, rostou v obchodech, kde si jdeme cokoliv koupit, tak po pěti letech nebo vlastně po 

sedmi letech, jestli přistupujeme k navýšení i tohoto poplatku a víme, jaké mzdy byly před těmi 

sedmi lety, jaké jsou dnes. To není matematika, to jsou počty a je to dvanáct korun na osobu 

měsíčně, což je asi šest rohlíků. My ti kazisvěti co navrhujeme toto zvýšení poplatku, to neděláme 

z důvodu, že chceme z občanů sedřít kůži, ale chceme nějakým způsobem udržet alespoň trošku 

tu rovnováhu, protože vám garantuju, že když se tady sejdeme na konci roku 2020, tak ty náklady 

na ten vývoz a separaci budou daleko vyšší, protože s tím, jak se zničil ani ne vinou v rámci 

republiky, ale obecně trh se separovanými odpady, tak ti co se tím živili, už se tím moc neuživí 

a všechno se bude dávat do kontejnerů, které máme rozmístěné po městě. A při vší úctě, je to 

logické, nečekejme, že by občané najednou přemýšleli jinak. To přemýšlení bude jednoduché, já 
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za to platím, platím ještě navýšený poplatek, tak ať si to město po mě uklidí. Tím nechci nikoho 

hanit, ale tak se prostě přemýšlí. Nemám proto špatné svědomí z navýšení tohoto poplatku na 

odpady, protože jestli jsme trošku dobří hospodáři, tak prostě když služba je dražší a bude ještě 

dražší, tak ten kdo tu službu používá, si musí připlatit.  

Josef Opatřil – uvedl, že osobně s obsahem vyhlášky souhlasí, ale musíme si uvědomit, že máme 

několik typů občanů, podle sběru těchto odpadů. Bydlí na ulici Průchodní, kousek od domu má 

separační místo se sedmi různými nádobami a vůbec nemá problém třídit odpad. Na ulici 

Sušilova, kde je bytový blok se sedmi částmi a mají tam pouze jeden druh nádoby, těžko budeme 

lidi, až tam těchto nádob dáme sedm, těžko je budeme učit, aby odpad třídili, protože jsou naučeni 

dávat všechno do té nejbližší popelnice. To jenom konstatuji. Dnes projednáváme vyhlášku, která 

se týká občanů a chtěl by upozornit, že by bylo vhodné se zaměřit také na malé provozovatele, 

podnikatele, obchody apod. Často vidí, že k separačnímu místu přijede dodávka, naplní kontejner 

na papír papírovými bednami, když se mu to tam nevejde, tak to hodí klidně vedle kontejneru a 

odjede pryč. A když takové lidi upozorníte, tak by se na vás pomalu fyzicky vrhli, co si to 

dovolujeme. Je potřeba si tedy udělat takovou místní vyhlášku i pro tyto drobné provozovatele 

malých zařízení.  

pan starosta – uvedl, že s panem Opatřilem naprosto souhlasí, ale on je na to zákon a oni když 

se tímto způsobem takhle chovají, tento zákon vlastně porušují a tím jsme opět u té 

vymahatelnosti. Ona dnes už i policie má za úkol toto sledovat. Někde jsou už i kamery a místo 

toho, aby sledovali nepořádek v ulicích, tak sledují nepořádek u kontejnerů. A někteří 

podnikatelé byli v této souvislosti už i pokutováni, ale je to relativně běh na dlouhou trať. 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – dodal k tomu, co uvedl pan Opatřil, že se s tímto počítá, 

ale má to samozřejmě nějakou posloupnost.  Nejdříve se rozmístí kontejnery na separační odpad, 

abychom tyto kontejnery mohli sledovat, opatříme je QR kódem, tím získáme evidenci pro celé 

Boskovice a dalším krokem bude setkání s těmito drobnými podnikateli. Od občanů již obdržel 

několik fotografií daných podnikatelů, že si je fotí, protože na dané separační místo přijel někdo 

z restaurace a kontejnery přeplnil. O určitých podnikatelích víme, počítáme s tímto, ale víme, že 

to bude jeden z největších problémů, nevzdáváme to, nevyřeší se to však hned. Za období tři 

čtvrtě roku se dostáváme k tomu, že chceme začít pomalu zavádět motivační systém a nejde 

vyřešit vše najednou. V příštím roce po evidenci nádob, zhruba v červnu bude informovat o této 

schůzce a o tom, jak se vše vyvíjí.  

Ing. Jiří Pevný – sdělil, že chtěl říci to, co už zde zmínil pan starosta. Má stejné pocity, bydlí 

v bytovém domě Na Výsluní, kde jsem si kolikrát říkal, nové sídliště, mladí lidé, každý to má 

v hlavě snad srovnané, ale stačí mi jednou za týden přijít ke kontejneru a trochu měním názor. 

Od nábytku a jiných dalších věcí, skutečně tam najdete kolem kontejnerů všechno. V kontejneru 

na papír pak zjistíte, že je nerozložená krabice, tudíž se tam už nic nevejde a pak si lidé stěžují, 

že se vyváží málo. Dále uvedl, že by neměl problém zvednout ruku pro 750 korun, tak jak 

v úvodu materiálu píše vedoucí finančního odboru. Byly by tak srovnané náklady města na 

likvidaci těchto odpadů. Proč by město mělo doplácet na to, co vyprodukují občané. My ty peníze 

můžeme doopravdy využít někde jinde. Holt si produkujeme odpady, tak si je zaplaťme. A že si 

je produkují občané, to je prostě jasné. Nebude dávat protinávrh, zřejmě bych neuspěl, ale znovu 

opakuji, že by mi nevadilo 750 korun.  

Mgr. Dagmar Hamalová – uvedla, že tak jak probíhala jednání o rozpočtu, tak s podporou 

materiálu za KDU-ČSL nemá problém. Zjišťovala si některé doplňkové dotazy, spíše by chtěla 

podrobnější informace. Podle toho jak byl materiál představen, můžeme počítat s tím, že 

v některém rozpočtovém opatření budeme schvalovat další částku na odpadové hospodářství, 

která by se měla týkat kontejnerových stání a zavedení motivačního systému. Zda toto pochopila 

správně a dále se dotázala, jestli je alespoň nějaký předpoklad o jakou částku se bude jednat a 
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případně, ve kterém rozpočtovém opatření v průběhu roku s tímto můžeme počítat. Chápe, že se 

jedná o novou věc, velice komplikovanou, takže ten časový harmonogram zavádění motivačního 

systému a těchto změn se tvoří průběžně, ale ani na veřejném setkání zcela přesně nepochopila, 

co všechno se bude dít v měsíci dubnu. Jestli to chápe správně, znamená to, že v dubnu dostanou 

všichni občané QR kódy, jednak na nádoby na komunální odpad a ve stejném měsíci jim budou 

rozdány pytle a QR kódy na separovaný odpad a to těm, kteří se k tomu přihlásili. Na další kroky 

v tom časovém harmonogramu se dotazovat nebude, ale zajímá ji, co můžou očekávat v měsíci 

dubnu.   

Ing. Bc. Leona Fialová – uvedla, že stručně představí, jak by časový harmonogram měl probíhat. 

Odpadové účty budeme pro domácnosti a všechny obyvatele města zavádět hned na začátku 

roku. Máme asi 2,5 tisíce domácností v rodinných domech a 2700 domácností v bytových 

domech. Každá domácnost by určitě dostala informace domů, budeme posílat obálky, kde budou 

uvedeny pokyny a veškerý harmonogram, tak jak chceme systém zavést. Systém by měl běžet 

od 1. dubna a tak jak jste říkala, do toho 1. dubna bychom to měli mít vše připravené, tzn., že 

každá domácnost by měla mít očipované popelnice na směsný komunální odpad a pokud se 

přihlásí do tohoto systému třídění, tak se bude moci od 1. dubna účastnit tím, že buďto bude 

dávat odpady do pytle,  na který nalepí QR kód, který obdrží, a my je budeme svážet anebo 

případně uvažujeme o požádání o dotaci, na základě, které bychom mohli získat nádoby. Takže 

určitě od 1. dubna bude pytlový sběr. Co se týče rozpočtového opatření nebo tak jak se nám to 

promítne do nákladů, je pravda, že v současné době nevíme, kolik domácností se do systému 

přihlásí, ale částka na sběr pytlů bude muset být navýšena nějakým rozpočtovým opatřením. 

Samozřejmě do budoucna, asi ne od 1. dubna, ale do budoucna počítáme s tím, že se sníží četnost 

svozu komunálního odpadu a tam bychom měli potom ušetřit. Znamená to tedy, že co nás bude 

stát sběr separovaného odpadu, o to bychom měli zase ušetřit na svozu komunálního odpadu.  

Mgr. Dagmar Hamalová – dotázala se, jestli tedy platí, že QR kódy se budou dávat i na 

komunální odpad nebo zatím jenom na pytlový. 

 Ing. Bc. Leona Fialová – uvedla, že nádoby s komunálním odpadem budou označeny všechny.  

Mgr. Dagmar Hamalová – dotázala se, zda to bude povinnost občanů, tak jak zaznělo na tom 

setkání s veřejností. 

Ing. Bc. Leona Fialová – sdělila, že to bude povinností občanů, kdo nebude mít QR kód na 

nádobě na směsný komunální odpad, tak mu nebude odpad vyvezen.   

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – uvedl, že toto se bude projednávat v následujícím bodě 

programu. Doplní paní Fialovou, která vše řekla do detailu, že během toho než se systém spustí, 

chceme se s každou bytovou jednotkou tedy předsedou SVJ pobavit ohledně odpadu, co se týká 

kontejnerů a osobně to na každém tomto místě řešit. Toto již momentálně řešíme, někteří se nám 

ozvali již během výzvy, kdy byla dána možnost žádat si o nádoby o velikosti 240 l. Například na 

ulici Hybešova jsme již řešili několik variant a zvolili tu, která pro ně bude nejvýhodnější.  

Bc. Hana Nedomová – sdělila, že respektuje , že všichni říkají své názory,  nicméně bod. č. 18 

je cenové ujednání. Chtěla by zmínit, že existuje audit závazkových smluv, který byl zpracován, 

a výsledky tohoto auditu jsou na radnici. Tento audit zpracovávala firma KVB Pardubice. 

V auditu byly zmíněny tři smlouvy, které jsou pro město rizikové a doporučení je, vypsat 

obchodní soutěž. Neumí si představit, že vlastně podepisuje nebo odhlasováváme dodatek č. 12 

a víme o tom, že ten posudek tady existuje. Ví, že vedení města se třeba nad tím bude zamýšlet 

do budoucna, jestli obchodní soutěž ano či ne. Z tohoto důvodu nemůže pro dodatek sama za 

sebe hlasovat, uvidí, co kolegové. Od roku 1991 se odpady zabývala, ať už v právnické firmě 

nebo potom na městě. Všichni to co jste tady říkali, že občané nejsou vychovaní apod., to může 

být polemické, protože systém vážení, měli zavedený i Boskovice.  To si určitě pan starosta 
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pamatuje. Nevím, jestli systém přinese něco dobrého nebo ne. Za mě navyšování kontejnerů na 

separaci apod., je teď velké riziko, protože jestli vláda schválí zpětný odběr PET lahví, tak budete 

mít separační nádoby a nebudou do nich občané nic dávat, protože budou chtít mít tři koruny 

zpátky. Co se týká skládkování, tak už na vládě zaznělo, že bude posunut termín na rok 2030, i 

když všichni dobře víme, že z Boskovic jezdí odpad většinou už do spalovny, protože SUEZ tam 

má uzavřené smlouvy. Pro ni celá ta problematika je jedna velká neznámá a do té doby, dokud 

nebude vyhlášena obchodní soutěž, kde budou  jasně vidět rozdíly mezi firmami apod., tak pro 

ni osobně tato problematika není na místě. Dále nemůže souhlasit jako sociální demokratka 

s navyšováním ceny poplatku, protože měli ve volebním programu úlevy pro děti do tří let a pro 

seniory, takže v žádném případě. Na závěr by chtěla říct, že prevence existuje již teď. Ti co znají 

přestupkový zákon a znají zákon o odpadech tak ví, že Městská policie může ukládat dost velké 

sankce. Ono by stačilo pár lidem tu sankci dát a bude to mít výchovný efekt. Obává se toho, že 

pokud se bude navyšovat poplatek z odpadů i když vláda říká, že cena půjde třeba na 1 200 korun 

do zákona, tak nikdo zatím ještě neví, co tam bude nebo nebude. Nemyslí si, že občané Boskovic 

jsou ti, co dělají jenom ten nepořádek, ale je zde i hodně občanů, kteří tu separaci dělají, a doteď 

jsme na tom vydělávali, protože EKO-KOM dával peníze za vyseparovaný odpad, možná už za 

poslední rok ne, ale zatím se nějaká část vracela. Teď je období takové, že Čína nebere plasty 

apod., takže možná to bude přechodné období. Z mého pohledu s materiálem č. 18 a č. 19 

souhlasit nebudu a nemusíme o tom diskutovat, protože uvedla proč. 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – uvedl, že z toho nepochopil, jestli se má město chovat 

více ekologičtěji, protože na začátku jste říkala, že environmentální výchova v našem městě je, 

ale pak se mi zdá, že říkáte, proč bychom se vlastně do tohoto systému měli pouštět a stát se tak  

více ekologičtější, když je to jako kdyby zbytečné, takhle to alespoň pochopil. Neví, zda na to 

má nějak reagovat a určitě ani v minulosti jsme na tom nevydělávali, že by byli v plusu, to se 

nikdy nedělo, určitě nějaká částka od EKO-KOMU byla, ale určitě se na tom nevydělávalo.  

Bc. Hana Nedomová -  abychom si rozuměli. Zavádí se systém vážení.  

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – uvedl, že ne. 

Bc. Hana Nedomová – uvedla, že se tedy zavádí separace. 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – upřesnil, že se zavádí systém, ve kterém bude určité 

bodové ohodnocení a má více směrů. Základem toho, je předcházení vzniku odpadu, tím 

navázáním, když už vzniká odpad, aby došlo k určité separaci. Proběhla přednáška, které se 

zúčastnil s panem starostou a paní vedoucí. Prezentace je již hotová, pokud bude zájem, rád ji 

všem zašle, bude samozřejmě k nahlédnutí i občanům. Nejde o vážení, ale o předcházení vzniku 

odpadů. Ten občan, který se bude chovat tímto způsobem ekologičtěji a přihlásí se do tohoto 

systému, bude hodnocen za to, kolik odpadu třídí, tak bude mít z poplatku finanční úlevu na 

následující rok 2021. Znamená to, že nebude platit 690 korun, ale třeba 520 korun, ta částka může 

být i nižší než platil třeba v minulosti. 

Bc. Hana Nedomová – jde o to, vytvořit podmínky, ale pro všechny stejné, aby neměli občané 

v rodinných domech větší výhody než v bytových domech. Protože potom by ti občané z těch 

rodinných domů, což už jsme také zažili, nosili odpad k bytovým domům.  

pan starosta – požádal, aby se v tuto chvíli neřešil systém. Proběhlo k tomu již několik setkání, 

zastupitelé jsou tam vždy zváni, a všichni víme, kdo tam byl a kdo tam nebyl, že se to tam 

částečně vysvětlovalo. Jsme teprve na začátku a ten systém bude dál prezentován a vysvětlován. 

Neřešme tedy teď systém, protože nám nebude stačit do vánoc ho tady celý probrat, ale řešme 

teď bod, který máme na stole.  
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Bc. Hana Nedomová – sdělila, že ví, že semináře k této problematice proběhly, ale vzhledem 

k tomu, že je v zaměstnání a dojíždí, tak pro ni 17 hodin, je velice brzy. Řekla svoji připomínku, 

svůj námět, říkala, že nepotřebuje k tomu komentář a myslí si, že už by k tomu mohli skončit.  

Ing. Petr Axman, Ph. D. – ke spalování odpadu, uvedl, že když se zvedne poplatek za 

skládkování, tak v tom určitě ruku v ruce půjde i poplatek za spalování. Není tedy možné, aby 

Boskovice platili víc a víc a musí se to nějakým způsobem přenést tedy i na občany. Konzultoval 

tuto problematiku i v Brně, a je to podnět i do budoucna pro pana místostarostu. Možná by stálo 

za to zavést i třídění kovů, což by mělo ulehčit komunálnímu odpadu. V Brně se to dělá tak, že 

kovy dávají do kontejnerů na PET láhve nebo tetrapaky, že se to kombinuje dohromady.  

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – sdělil, že existuje pilotní program, co se týká plechových 

nápojů, které se můžou odkládat do žlutého kontejneru. Bylo to zmíněno i ve Zpravodaji, na 

internetu. Vyhodnotíme to asi po půl roce, což by znamenalo začátkem měsíce března.  

pan starosta – sdělil, že i přesto, že paní Nedomová nežádala komentář, musí na několik věcí 

zareagovat. První věcí je to, že existuje audit soukromé právní kanceláře, kdyby to byl náhled 

soudu, tak se jím musíme řídit. Neříkám, že to co se v auditu píše je nepravda, ale je to nějaký 

názor někoho. Zcela odpovědně říká, že nemá žádný problém projednat a schválit tento dodatek 

i přes uvedený audit, který je a existuje. Sdělil, že svůj příspěvek přeruší, protože chtěl, aby to 

slyšela paní Nedomová, počká, až se vrátí z přestávky a pokud bude zapotřebí, tak vyhlásí 

přestávku, pokud se nikdo další nepřihlásí do diskuse. 

Radek Šamšula – přihlásil se, aby se jednání nemuselo přerušovat. V návrhu na usnesení ho 

zaujala jedna věc, kde je tabulka s předpokládanými výdaji a je tam částka za velkoobjemový 

odpad a velkokapacitní kontejnery, která se navyšuje, jestli dobře počítá asi o 300%. Možná je 

to v tom materiálu uvedeno, nepročítal ho celý, zajímalo by ho, z čeho se odvíjí takové navýšení.  

Ing. Bc. Leona Fialová – uvedla, že za poslední dva tři roky nám enormně roste velkoobjemový 

odpad, je to podle skutečnosti. To, co občané navozí na sběrný dvůr Doubravy, to se zváží a tak 

jak původně před třemi roky nebo i loni byla plánována částka 250 tis. korun na rok, tak teď už 

se vyšplhala téměř na milion korun. Takže za ty tři roky to udělalo své, tudíž na to reagujeme. 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – doplnil, že se na toto v minulosti nereagovalo a ta částka 

byla pořád ve výši 250 tis. korun. Pak docházelo k určitým mínusům, co jsme s paní vedoucí 

probírali, čeho se ta položka nejvíce týká a došli jsme k tomu, že vlastně dva tři roky zpátky tato 

částka roste, ale v cenovém ujednání se dá celková částka, a když se to potom rozpočítá na 

položky, tak se nereflektovalo v té částce a proto se na velkoobjemový odpad přidává. Po tříletém 

auditu zpětně jsme zjistili, že to roste enormně, abychom to srovnali tak nyní uděláme takové 

navýšení. Během tří let z původní částky 250 tis. korun, se to zvedlo na zhruba 350 tis. korun, 

580 tis. korun a nyní až téměř k tomu milionu korun. 

pan starosta – upozornil, že určitě nemá problém s paní Nedomovou, ale má problém s tím co 

tady zaznělo. Ano dodatek je č. 12, není nic protizákonného ani nic trestně asi odpovědnostního 

na schvalování tohoto dodatku, protože kdyby tomu tak bylo, tak by paní Nedomová jako 

starostka za dobu čtyř let kdy seděla na tomto stolci, nemohla nikdy ani žádný dodatek 

s podobným číslem (textem) podepsat a vůbec navrhnout. Druhá věc je, že na odpadech a ani na 

zpětném proplácení od EKO-KOMU se nikdy nevydělávalo, to je jednoduché doložit a na to 

existuje tabulka. I na semináři zastupitelů, na jiných úrovních i na setkání s občany zaznělo, že 

my nemůžeme nic vyhlásit a ani vy jste za čtyři roky neudělali vůbec nic a já vám to nevyčítám. 

Vy jste také nevyhlásili žádné nadlimitní řízení na likvidaci odpadů, takže nám teď vyčítat, že 

dáváme druhý rok své vlády dodatek, je poněkud zvláštní. My plánujeme a říkal jsem to i před 

občany, říkal jsem to před zastupiteli, že ve chvíli, kdyby se měl implementovat nový systém, a 

není tam vážení, to si můžeme vysvětlit jinde, tak na základě toho a v tu chvíli vyhlásíme 
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nadlimitní veřejnou obchodní soutěž a bude se soutěžit po strašných letech, s tím souhlasím, 

levnější to nebude, to víme všichni, ale budeme mít vysoutěženého po letech dodavatele, který 

bude likvidovat odpady v Boskovicích.   

Ing. Jaromíra Vítková – uvedla, že to, že smlouva má již dodatek č. xx vzniklo vlastně tím, že 

tuším v roce 1996, kdy jsem na radnici samozřejmě ještě nebyla, se privatizovala firma KKŠ 

technické služby, pak byla tato firma koupena SITOU, ta se překlopila do SUEZU a v podstatě 

město od té doby mělo jednu smlouvu, kterou neustále prodlužovalo dodatky. Tím chtěla jenom 

říct, že nemá smysl se bavit o tom, které poslední vedení radnice tady toto převzalo a mělo s tím 

něco dělat. Vypsat výběrové řízení na dodavatele této služby je velice náročné, složité, a jestli se 

k tomu toto vedení města rozhodne, tak je to dobře, nemá s tím problém. Co se týká poplatku, 

samozřejmě, že EKO-KOM přinesl vždycky nějaké peníze, bylo jich vždycky málo, tlačilo se na 

firmu, která prostě a jednoduše často dělala v podstatě za nemožnou částku, ale to má určité 

hranice a jestliže se teď zvyšuje, tak tomu rozumí a podpoří to. Samozřejmě to bude dopadat na 

nás na všechny, na rodiny s malými dětmi, ale prostě a jednoduše se to udělat musí, protože jinak 

by opravdu ve městě byl nepořádek.  

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

18.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

18.2. ZM schvaluje návrh dodatku č. 12/2019 mezi městem Boskovice a společností SUEZ 

Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady, 

IČ: 256 38 955 ke smlouvě ze dne 1.4.1996 o zabezpečení veřejně prospěšných služeb 

a prací pro město Boskovice a sloučené obce Bačov, Mladkov, Hrádkov a Vratíkov - 

„Cenové ujednání na rok 2020 v oblasti odpadového hospodářství“, s celkovým 

výdajem za odpadového hospodářství města Boskovice ve výši 10 320 tis. Kč vč. DPH 

 Návrh dodatku tvoří přílohu č. 7 zápisu ze ZM 

18.3.  ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Boskovice č. 9/2019, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, kterou se stanoví místní poplatek za odpady 

ve výši 690,- Kč na osobu a rok 2020 

Návrh vyhlášky tvoří přílohu č. 8 zápisu ze ZM 

18.4.  ZM ukládá uzavřít dodatek č. 12/2019 mezi městem Boskovice a společností SUEZ 

Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady, 

IČ: 256 38 955 ke smlouvě ze dne 1.4.1996 o zabezpečení veřejně prospěšných služeb 

a prací pro město Boskovice a sloučené obce Bačov, Mladkov, Hrádkov a Vratíkov - 

„Cenové ujednání na rok 2020 v oblasti odpadového hospodářství“, s celkovým 

výdajem za odpadového hospodářství města Boskovice ve výši 10 320 tis.  Kč vč. DPH 

T: 31.12.2019 

O: TOŽP 

18.5. ZM ukládá vyhlásit obecně závaznou vyhlášku města Boskovice č. 9/2019, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, kterou se stanoví místní poplatek za odpady 

ve výši 690,- Kč na osobu a rok 2020 

T: 13.12.2019 

O: TOŽP 

Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel, 1 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni 
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ad 19) OZV č. 10/2019, kterou se mění OZV č. 11/2006, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

města Boskovice 

Dne 18.12.2006 byla Zastupitelstvem města Boskovice schválena OZV č. 11/2006 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.  

Město Boskovice v roce 2020 plánuje změny v odpadovém hospodářství a to zavedení 

evidenčního a motivačního systému (MESOH), kdy jednotlivé nádoby a kontejnery budou 

polepeny QR kódy. Každý plátce bude mít možnost na svém odpadovém účtu sledovat množství 

odpadu, který vyprodukuje. Na základě těchto skutečností je navržena úprava vyhlášky o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Boskovice dle platné 

legislativy. Uvedené znění vyhlášky bylo dne 26. 11. 2019 doporučeno Radou města Boskovice 

ke schválení. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: OZV 10/2019 o stanovení systému odpadů 

 

Ing. Bc. Leona Fialová – sdělila technickou poznámku, že čísla vyhlášek v bodech č. 18, č. 19 

a č. 20 budou o jedno nižší neboť bod č. 16 Návrh OZV, o trvalém označování a evidenci psů na 

území Města Boskovice byl stažen z programu. Znamená to tedy, že v materiálu č. 18 bude mít 

OZV č. 9/2019, v materiálu č. 19 bude mít OZV č. 10/2019 a v materiálu č. 20 bude mít OZV č. 

8. 

návrhová komise – uvedla, že předkládá návrh na usnesení, tak jak je uvedeno v písemném 

materiálu pod body č. 1 až 3 s uvedenou změnou číslování vyhlášky. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

19.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

19.2. ZM schvaluje návrh znění OZV města Boskovice č. 10/2019 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Boskovice 

19.3.  ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 10/2019 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Boskovice 

T: 13.12.2019 

O: TOŽP 

Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel, 1 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni 

ad 20) Návrh OZV na zrušení stávající OZV "Řád veřejného pohřebiště 

v Boskovicích" 

Zastupitelstvu města Boskovice je po projednání na schůzi Rady města Boskovice předkládána 

Obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 8/2019, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška 

města Boskovice č. 43/2002, Řád veřejného pohřebiště.  
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Vyhláška je předkládána z důvodu účinnosti novely zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o 

změně některých zákonů. Novela zákona reaguje na aktuální změny v právním řádu České 

republiky a zrušila nedostatky zákona o pohřebnictví, který byl přijat před 15ti lety. Na základě 

těchto okolností bylo dne 26.11.2019 Radou města Boskovice, usnesením č. 35.3, schváleno 

nové znění Řádu veřejného pohřebiště (nový Řád nemusí mít formu obecně závazné vyhlášky). 

Předkládanou Obecně závaznou vyhláškou města Boskovice č. 8/2019 se ruší obecně závazná 

vyhláška města Boskovice č. 43/2002, Řád veřejného pohřebiště. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: OZV Zrušovací Řád pohřebiště 

 

Josef Opatřil – uvedl, že touto vyhláškou se ruší Řád pohřebiště a dotázal se, zda existuje již 

nějaký nový. 

Ing. Bc. Leona Fialová – uvedla, že je to zmíněno v materiálu. Rada města na svém minulém 

jednání odsouhlasila nový Řád veřejného pohřebiště, který nemá formu vyhlášky, a tudíž nemusí 

být schvalován v Zastupitelstvu města.  

  

návrhová komise - uvedla, že předkládá návrh na usnesení, tak jak je uvedeno v písemném 

materiálu pod body č. 1 až 3 s uvedenou změnou číslování vyhlášky. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

20.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

20.2. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 8/2019, kterou se ruší obecně závazná 

vyhláška města Boskovice č. 43/2002, Řád veřejného pohřebiště 

20.3.  ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 8/2019, kterou se ruší Obecně 

závazná vyhláška města Boskovice č. 43/2002, Řád veřejného pohřebiště 

T: 13.12.2019 

O: TOŽP 

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

ad 21) Schválení Zadání změny č. 3 Územního plánu Boskovice 

Záměr pořízení Změny č. 3 ÚP Boskovice schválilo Zastupitelstvo města Boskovice na svém 

4. zasedání konaném dne 23. 4. 2019 pod bodem usnesení č. 11.2. 

Návrh zadání Změny č. 3 ÚP Boskovice byl zpracován v rozsahu stanoveném v příloze č. 6 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. Následně byl návrh zadání 

projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona. 

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámil dne 26. 6. 2019, 

dopisem č.j. DMBO 10770/2019/STAV/Št., zahájení projednávání návrhu zadání Změny č. 3 ÚP 

Boskovice. 

Návrh zadání Změny č. 3 ÚP Boskovice byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě 

Boskovice – odboru výstavby a územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a středa 800–

1700 hodin), v jiné pracovní dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 738. Úplné znění návrhu 



39 

 

zadání Změny č. 3 ÚP Boskovice bylo umístěno rovněž na elektronické úřední desce MěÚ 

Boskovice, kde byl návrh zadání zveřejněn jako příloha oznámení. 

Do 15 dnů ode dne doručení oznámení (tj. do 26. 7. 2019) mohl každý uplatnit u pořizovatele 

písemné připomínky. 

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání Změny č. 3 ÚP Boskovice mohly dotčené orgány a krajský 

úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na 

obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže 

lhůtě uplatnil krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohly 

uplatnit podněty. 

 

V rámci projednávání návrhu zadání Změny č. 3 ÚP Boskovice obdržel pořizovatel vyjádření 

následujících dotčených orgánů: 

Krajský úřad Jihomoravského (koordinované stanovisko) 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Blansko 

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko 

Požadavky dotčených orgánů na doplnění nebo opravu textu projednávaného návrhu zadání byly 

zohledněny a zapracovány do zadání, předkládaného ZM ke schválení 

 

Pořizovatel obdržel písemné připomínky následujících subjektů: 

Spolek „Za lepší životní prostředí“, IČO 22717757, Sudice 38, 680 01 Sudice 

Přátelé krásné Malé Hané, z.s., IČO 22718273, Zálesí 39, 569 43 Biskupice 

Paní P., Svitávka 

Pan P., Svitávka 

Pan K., Chrudichromy  

 

Pořizovatel neobdržel žádné písemné podněty. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Zadání změny č. 3 ÚP 

Příloha č. 2: Vyhodnocení připomínek 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

21.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

21.2. ZM schvaluje „Zadání změny č. 3 Územního plánu Boskovice“ v souladu 

s předloženým materiálem 

 Zadání změny územního plánu č. 3 tvoří přílohu. č. 9 zápisu ze ZM 

21.3.  ZM ukládá zajistit provedení výběrového řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu 

na zakázku „Změna č. 3 Územního plánu Boskovice“ 

 T: 31.03.2020 

O: STAV 

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

ad 22) Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2020 - první kolo 

Odbor sociálních věcí předkládá materiál s návrhem na rozdělení finančních prostředků 

poskytovatelům sociálních služeb na základě vyhlášeného dotačního programu „Podpora 

sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2020“, schváleného na 6. zasedání ZM dne 
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10. 9. 2019 usnesením č. 15.3. Jedná se o návrh na poskytnutí první části finančních prostředků 

dotačního programu, které by měly být službám vyplaceny v I. čtvrtletí roku 2020. 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). 

Odbor SOC provedl kontrolu formální a obsahové správnosti žádostí (viz příloha č. 1 a 2) a 

připravil písemný návrh na rozdělení dotací (viz příloha č. 3 a 4). Lhůta pro podání žádostí byla 

od 14. 10. 2019 do 31. 10. 2019. V termínu podalo žádosti 6 poskytovatelů (Diecézní charita 

Brno, Oblastní charita Blansko; Společnost Podané ruce o.p.s.;  Společnost pro ranou péči, 

pobočka Brno; Práh jižní Morava, z.ú., Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko; 

DOTYK II o.p.s.) pro 14 druhů služeb (3 služby sociální péče, 10 služeb sociální prevence a 1 

služba odborného sociálního poradenství).   

Poskytovatelé splnili podmínky formální a obsahové správnosti žádostí.  Jsou zařazeni 

v Minimální síti sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 a v Základní síti sociálních 

služeb Jihomoravského kraje pro rok 2020. Písemné vyhotovení Pověření služby obecného 

hospodářského zájmu a výkazu z benchmarkingové aplikace týkající se bližší specifikace 

rozpočtu a zdrojů financování budou služby dokládat po obdržení z JMK a po podání žádosti o 

dotace z rozpočtu JMK (obojí budou k dispozici na přelomu listopadu a prosince 2019).   

Služby Centrum PRO Boskovice, azylový dům a Betany Boskovice, sociálně terapeutické dílny, 

jsou zařazeny v individuálním projektu Jihomoravského kraje, ze strany obcí v ORP Boskovice 

nebyla garantována finanční spoluúčast (kategorie C).  

V Betany Boskovice, sociálně terapeutické dílny, poskytují sociální službu 21 klientům z ORP 

Boskovice, z toho 16 klientům přímo z Boskovic. Uvedená služba byla s ohledem na tuto 

skutečnost finančně podpořena z rozpočtu města Boskovice v roce 2019 z důvodů hodných 

zvláštního zřetele. 

Centrum PRO, azylový dům, zajišťuje sociální služby především klientům s trvalým pobytem 

mimo ORP Boskovice. Zmiňovaná služba nebyla pro rok 2019 finančně podpořena z rozpočtu 

města Boskovice. 

Navrhovaná částka dotace na rozdělení sociálním službám v prvním kole pro všechny druhy 

služeb, jejichž poskytovatelé splnili podmínky pro přiznání dotace, činí celkem 838.100,- Kč, 

z toho 705.450,- Kč pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství a 132.650,- 

Kč pro služby sociální péče. 

Žádosti poskytovatelů sociálních služeb, kteří žádali o částky v celkové výši menší než 50.000,- 

Kč, byly projednány dne 26. 11. 2019 v RM. 

Vzhledem k tomu, že požadované celkové částky pro tři poskytovatele sociálních služeb 

(Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko; Společnost Podané ruce o.p.s. a Práh jižní 

Morava, z.ú.) uvedené v žádostech přesahují hranici 50.000,- Kč (viz příloha č. 3 a č. 4), je třeba 

předložit návrhy rozdělení dotací a návrhy smluv  

o poskytnutí dotací ke schválení do ZM.  Pro poskytovatele Společnost Podané ruce, o.p.s. je v I. 

kole navrhovaná částka ke schválení ve výši 37.500,- Kč; pro poskytovatele Diecézní charitu 

Brno, Oblastní charitu Blansko je v I. kole navrhovaná částka ke schválení ve výši 662.100,- Kč 

a pro Práh jižní Morava z.ú. částka ve výši 35.000,- Kč. Jedná se o navrhované částky 

představující I. část dotace. 

ZM Boskovice na svém 6. zasedání dne 10. 9. 2019 schválilo usnesením 13.4. navrženou strategii 

spolufinancování sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2020 v následující podobě: 

•   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. 
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V rámci spolufinancování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství připadá 

na jednoho obyvatele v obci pro rok 2020 spoluúčast ve výši cca 18,50 Kč (celková částka 

dosahuje za ORP Boskovice, včetně podílu Boskovic částku 1.357.200,- Kč). U služeb sociální 

péče se jedná o částku 265.300,- Kč odpovídající podílu města Boskovice (stanovená dle počtu 

klientů z Boskovic ve vazbě na průměrnou platbu na 1 klienta).  

Finanční prostředky určené na rozdělení sociálním službám v rámci dotačního programu města 

Boskovice jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu města Boskovice na rok 2020 v oddíle 43 (sociální 

péče). Návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na 

poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb ke 

schválení v ZM jsou přiloženy. 

Druhá část dotačních prostředků by měla být službám vyplacena ve III. čtvrtletí roku 2020, 

z tohoto důvodu se předpokládá předložení návrhu na jejich rozdělení k projednání 

ve schvalovacích orgánech města Boskovice v červnu 2020 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Formální hodnocení – poskytovatelů služeb a sociální péče 

Příloha č. 2: Formální hodnocení – poskytovatelů služeb prevence a odbor. soc. poradenství 

Příloha č. 3: Návrh na rozdělení dotací poskytovatelům služeb sociální péče 

Příloha č.4: Návrh na rozdělení dotací poskytov. služeb prevence a odbor. soc. poradenství 

Příloha č. 5: Návrhy smluv ke schválení v ZM 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

22.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

22.2. ZM schvaluje poskytnutí dotace dle předloženého návrhu ve výši 37.500,- Kč 

Společnosti Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 605 57 621; 

ve výši 662.100,- 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 a ve výši 35.000,- Kč Prahu jižní 

Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101 

22.3. ZM schvaluje návrhy smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice 

na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních 

služeb (Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, 

IČ: 605 57 621; 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 a Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 

620 00 Brno, IČ: 702 88 101). 

Návrhy smluv jsou přílohou č. 10, č. 11 a č. 12 zápisu ZM 

22.4.  ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli 

sociálních služeb Společností Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, 

IČ: 605 57 621 a 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 a Prahem jižní Morava, z.ú., 

Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101, ve schváleném znění 

 T: 31.01.2020 

O: SOC 

22.5.  ZM ukládá zveřejnit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice uzavřenou 
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mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společností Podané 

ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 605 57 621 a 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 a Prahem jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, 

IČ: 702 88 101, ve schváleném znění, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 T: do 30 dní po podepsání 

O: SOC 

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

ad 23) Úprava Pravidel pro činnost osadních výborů 

V současné době činnost osadních výborů upravuje Metodika města Boskovice - Pravidla pro 

činnost osadních výborů, která byla schválena ZM dne 6.12.2016. 

Jednotlivé OV mohou čerpat celkovou částku 400 tis. Kč (OV Bačov 70 tis.Kč, OV Hrádkov 100 

tis.Kč, OV Mladkov 126 tis. Kč a OV Vratíkov 104 tis. Kč) v souladu s výše uvedenými pravidly 

zejména na: 

a) výdaje na vedení a organizační zajištění jednání osadních výborů, 

b) výdaje na zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí (dále jen také jako 

„akce"), zaměřených zejména na děti a mládež, nebo staré spoluobčany, 

c) výdaje na pořízení drobného vybavení a materiálu (např. kancelářské zboží, sportovní 

potřeby apod.) pro zajištění akcí a aktivit v okrajové části, 

d) výdaje za opravy menšího rozsahu týkající se budov a infrastruktury ve vlastnictví 

města nacházející se v části města, pro kterou se OV zřizuje 

e) další výdaje rozhodne-li o nich rada města. 

V průběhu roku 2019 vznesly osadních výbory postupně 2 následující požadavky: 

1. požadavek týkající se převedení nedočerpaných rozpočtovaných finančních prostředků 

v průběhu kalendářního roku do rozpočtu roku následujícího 

Tento požadavek vznikl na základě skutečnosti, že OV chtějí provádět některé výdaje většího 

rozsahu a výše uvedené částky toto neumožňují. Naopak je nutí utrácet na konci roku za věci ne 

úplně potřebné. Proto navrhují finanční prostředky nevyčerpané v běžném roce převést do roku 

následujícího a finančně náročnější akce uskutečnit. 

2. požadavek týkající se převedení vybraných fin.prostředků za krátkodobé užítí místností OV v 

průběhu kalendářního roku do rozpočtu roku následujcího 

Tento požadavek vznikl po schválení Pravidel pro užívání budov osadních výborů Bačov, 

Hrádkov, Mladkov a Vratíkov na RM dne 1.10.2019, viz příloha č.1.  V souladu s těmito 

"Pravidly" budou OV vybírat fin. prostředky za krátkodobé užití jednotlivých místností OV. 

Oba tyto požadavky jsou zahrnuty v návrhu upravené Metodiky Města  Boskovice - Pravidla pro 

činnost osadních výborů v článku 6 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu města pod 

body (7)  a (8), viz příloha č.2. Tento návrh na úpravu "Metodiky"schválila RM postupně na 

svých jednáních dne 29.10.2019 a 26.11.2019. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Pravidla užívání budov OV 

Příloha č. 2: Metodika OV – Pravidla pro činnost osadních výborů 
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pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – doplnil, že toto projednávali se všemi osadními výbory. 

Tyto úpravy vznikly na základě požadavků právě ze strany osadních výborů. Budou mít vyšší 

finanční akce a během roku si na ně nedokáží naspořit.  

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

23.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

23.2. ZM schvaluje upravenou Metodiku města Boskovice – Pravidla pro činnosti osadních 

výborů 

 Návrh pravidel tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM 

23.3. ZM ukládá seznámit předsedy osadních výborů s upravenou Metodikou města 

Boskovice – Pravidla pro činnost osadních výborů 

T: 31.12.2019 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

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

 

Ing. Pavel Musil – uvedl, že u níže projednávaných materiálů nebude jmenovat žadatele a to 

z důvodu anonymizace osobních údajů na veřejném záznamu ze Zastupitelstva města. Dále 

uvedl, že všechny tyto materiály byly projednány a schváleny na Radě města i na Finančním 

výboru. A většinou záměry, které byly zveřejněny, byly bez připomínek veřejnosti.  

ad 24) Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé B. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 15. zasedání dne 01.03.2001 usnesením č. 9.3. 

záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Komenského 10, 12, 14, 16, 18, a to pozemků p. 

č. 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 301/7 v k. ú. Boskovice, formou podílů vlastníkům jednotlivých 

bytových jednotek za kupní cenu 150,-Kč/m2. Uvedené parcely byly sloučeny a nově je v katastru 

nemovitostí evidovaná parcela č. 301/5 o výměře 1281 m2. 

Manželé B., Boskovice, získali do svého vlastnictví bytovou jednotku v bytovém domě v 

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

818/39897 z výše uvedeného pozemku, což dle výpočtu činí 26,264 m2. Výše podílu je odvozena 

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

jednotky. 

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

smlouvy. 

Rada města Boskovice na své 23. schůzi dne 26.11.2019 usnesením č. 19.2. doporučila prodej 

podílu 818/39897 z výše uvedeného pozemku a usnesením č. 19.3. doporučila návrh kupní 

smlouvy. 

 

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

Příloha č. 2: Smlouva – manželé B. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

24.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 



44 

 

24.2. ZM schvaluje prodej podílu 818/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům B., Boskovice za kupní cenu 

150,00 Kč/m² 

24.3.  ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 818/39897 z pozemku p. č. 301/5 

- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům B., 

Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² 

 Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu ZM 

24.4.  ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 818/39897 z pozemku p. č. 301/5 - 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice s manželi  B., 

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

 T: 31.03.2020 

O: OSM 

__________________________________________________________________________ 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 25) Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní H. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 15. zasedání dne 01.03.2001 usnesením č. 9.3. 

záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Komenského 10, 12, 14, 16, 18, a to pozemků p. 

č. 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 301/7 v k. ú. Boskovice, formou podílů vlastníkům jednotlivých 

bytových jednotek za kupní cenu 150,-Kč/m2. Uvedené parcely byly sloučeny a nově je v katastru 

nemovitostí evidovaná parcela č. 301/5 o výměře 1281 m2. 

Paní H., Černá Hora získala do svého vlastnictví bytovou jednotku v bytovém domě v 

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

420/39897 z výše uvedeného pozemku, což dle výpočtu činí 13,485 m2. Výše podílu je odvozena 

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

jednotky. 

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

smlouvy. 

Rada města Boskovice na své 21. schůzi dne 29.10.2019 usnesením č. 12.2. návrh kupní smlouvy 

doporučila. 

 

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

Příloha č. 2: Smlouva – paní H. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

25.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

25.2. ZM schvaluje prodej podílu 420/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice paní H., Černá Hora za kupní cenu 

150,00 Kč/m² 

25.3.  ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 420/39897 z pozemku p. č. 301/5 

- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice paní H., Černá Hora 

za kupní cenu 150,00 Kč/m² 

 Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ZM 
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25.4.  ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 420/39897 z pozemku p. č. 301/5 - 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice s paní H., Černá Hora 

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

 T: 31.03.2020 

O: OSM 

___________________________________________________________________________ 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 26) Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé O. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 15. zasedání dne 01.03.2001 usnesením č. 9.3. 

záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Komenského 10, 12, 14, 16, 18, a to pozemků p. 

č. 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 301/7 v k. ú. Boskovice, formou podílů vlastníkům jednotlivých 

bytových jednotek za kupní cenu 150,-Kč/m2. Uvedené parcely byly sloučeny a nově je v katastru 

nemovitostí evidovaná parcela č. 301/5 o výměře 1281 m2. 

Manželé O., Boskovice, získali do svého vlastnictví bytovou jednotku v bytovém domě v 

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

818/39897 z výše uvedeného pozemku, což dle výpočtu činí 26,264 m2. Výše podílu je odvozena 

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

jednotky. 

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

smlouvy. 

Rada města Boskovice na své 22. schůzi dne 12.11.2019 usnesením č. 5.2. doporučila prodej 

podílu 818/39897 z výše uvedeného pozemku a usnesením č. 5.3. doporučila návrh kupní 

smlouvy. 

 

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

Příloha č. 2: Smlouva manželé O. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

26.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

26.2. ZM schvaluje prodej podílu 818/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům O., Boskovice za kupní cenu 

150,00 Kč/m² 

26.3.  ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 818/39897 z pozemku p. č. 301/5 

- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům O., 

Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² 

 Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 16 zápisu ZM 

 

26.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 818/39897 z pozemku p. č. 301/5 - 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice s manželi O., 

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

 T: 31.03.2020 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 
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ad 27) Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy – manželé M. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 6. zasedání dne 10.09.2019, usnesením č. 

23.2. záměr prodeje části pozemku p. č. 270/1 - ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 294-

11227/2018 (GP) se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 270/4 o výměře 29 m2 a p.č. 270/5 o 

výměře 10 m2 v k. ú. Vratíkov manželům M., Vratíkov, za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem. Současně uložilo zastupitelstvo města usnesením č. 23.5. předložit k projednání návrh 

kupní smlouvy - viz příloha. 

Znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Mikuláškem, soudním znalcem z oboru ekonomika, 

odvětví ceny a odhady nemovitostí byla stanovena obvyklá cena oddělované části pozemku p. č. 

270/1 ve výši 250,00 Kč/m2, celkem 9.750,00 Kč.  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 270/1 v k. ú. Vratíkov byl zveřejněn bez připomínek 

veřejnosti. 

Rada města Boskovice na své 22. schůzi dne 12.11.2019 usnesením č. 7.2. návrh kupní smlouvy 

doporučila 

 

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

Příloha č. 2: Smlouva manželé M. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

27.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

27.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 270/1 - ostatní plocha, 

dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 270/4 o výměře 29 m² a p.č. 270/5 

o výměře 10 m² v k. ú. Vratíkov manželům M., Vratíkov  za cenu 250,00 Kč/m² 

 Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 17 zápisu ZM 

27.3.  ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 270/1 - ostatní plocha, 

dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 270/4 o výměře 29 m² a p.č. 270/5 

o výměře 10 m² v k. ú. Vratíkov s manželi M., Vratíkov , za cenu 250,00 Kč/m², 

dle předloženého návrhu 

 T: 31.03.2020 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 28) Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy - pan Ž. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 6. zasedání dne 10.09.2019, usnesením č. 20.2 

záměr prodeje části pozemku p. č. 205/2 - ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Hrádkov 

panu Ž., Hrádkov  za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Současně uložilo zastupitelstvo 

města usnesením č. 20.5 předložit k projednání návrh kupní smlouvy - viz příloha. 

Znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Mikuláškem, soudním znalcem z oboru ekonomika, 

odvětví ceny a odhady nemovitostí, byla stanovena obvyklá cena oddělované části pozemku p. 

č. 205/2 ve výši 200,00 Kč/m2. Na oddělení předmětné části pozemku p.č. 205/2 byl zpracován 

geometrický plán č. 528-1 1184/2019 (GP) kterým nově vznikl pozemek p. č. 205/12 o výměře 

63 m2. Celková kupní cena činí 12.600,- Kč. 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 205/12 v k. ú. Hrádkov byl zveřejněn bez připomínek 

veřejnosti. 
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Rada města Boskovice na své 23. schůzi dne 26.11.2019 usnesením č. 21.2. návrh kupní smlouvy 

doporučila.. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Smlouva pan Ž. 

Příloha č. 2: GP 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

28.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

28.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 205/2 - ostatní plocha, 

dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 205/12 o výměře 63 m² v k. ú. Hrádkov 

panu Ž., Hrádkov  za cenu 200,00 Kč/m² 

 Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 18 zápisu ZM 

28.3.  ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 205/2 - ostatní plocha, 

dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 205/12 o výměře 63 m² v k. ú. Hrádkov 

s panem Ž., Hrádkov, za cenu 200,00 Kč/m², dle předloženého návrhu 

 T: 31.03.2020 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 29) Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy - paní P. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 6. zasedání dne 10.09.2019, usnesením č. 17.2 

záměr prodeje části pozemku p. č. 104/1 - ostatní plocha o výměře cca 400 m2 v k. ú. Bačov paní 

P., Bačov, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Současně uložilo zastupitelstvo města 

usnesením č. 17.5 předložit k projednání návrh kupní smlouvy - viz příloha. 

Znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Mikuláškem, soudním znalcem z oboru ekonomika, 

odvětví ceny a odhady nemovitostí, byla stanovena obvyklá cena oddělované části pozemku p. 

č. 104/1 ve výši 150,00 Kč/m2. Na oddělení předmětné části pozemku p.č. 104/1 byl zpracován 

geometrický plán č. 168-183/2019 (GP) kterým nově vznikl pozemek p. č. 104/5 o výměře 406 

m2. Celková kupní cena činí 60.900 Kč. 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Bačov byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti. 

Rada města Boskovice na své 23. schůzi dne 26.11.2019 usnesením č. 22.2. návrh kupní smlouvy 

doporučila. 

 

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

Příloha č. 2: Smlouva paní P. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

29.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

29.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 104/1 - ostatní plocha, 

dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 104/5 o výměře 406 m² v k. ú. Bačov paní 

P., Bačov  za cenu 150,00 Kč/m² 

 Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 19 zápisu ZM 
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29.3.  ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 104/1 - ostatní plocha, 

dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 104/1 o výměře 406 m² v k. ú. Bačov 

s paní P., Bačov , za cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu 

 T: 31.03.2020 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 30) Záměr prodeje části pozemku – paní N. a pan N. 

Paní N., Brno a pan N., Boskovice požádali o odkoupení části pozemku ve vlastnictví města 

2017/24 – zahrada o výměře cca 32 m2 v k.ú. Boskovice. Požadovaná část pozemku 

bezprostředně navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatelů a účelem žádosti je majetkové 

vypořádání. 

Předmětná část pozemku se nachází za rodinným domem žadatelů, je oplocena spolu 

s pozemkem žadatelů a je dlouhodobě využívána jako zahrada. Přístup na pozemek je možný 

pouze přes pozemek žadatelů. Požadovaná část pozemku je samostatně pro potřeby města 

nevyužitelná. 

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.   

Přílohu materiálu tvoří mapa s vyznačenou požadovanou částí pozemku. 

Rada města Boskovice na své 22. schůzi dne 12.11.2019 usnesením č. 11.2. 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: Mapa 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

30.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

30.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2017/24 - zahrada o výměře cca 32 m² 

v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví paní N., Brno a panu N., Boskovice 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

30.3.  ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p. č. 2017/24 o výměře cca 32 m² 

v k. ú. Boskovice 

 T: 31.01.2020 

O: OSM 

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

 T: 28.02.2020 

O: OSM 

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

smlouvy na prodej částí pozemku p. č. 2017/24 v k. ú. Boskovice do podílového 

spoluvlastnictví paní N., Brno a panu N., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem, k projednání ZM 

 T: 30.06.2020 

 O: OSM 
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____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 31) Záměr prodeje části pozemku - Orel jednota Boskovice 

Orel jednota Boskovice požádala o odkoupení části pozemku p. č. 561/67 - ostatní plocha o 

výměře cca 27 m2 v k. ú. Boskovice. Jedná se o zpevněnou plochu mezi orlovnou a účelovou 

komunikací. Požadovaný pozemek by Orel jednota Boskovice využila pro účely parkování a jako 

manipulační plochu. Požadovaný pozemek bezprostředně navazuje na pozemky ve vlastnictví 

žadatele.  

Odbor OSM navrhuje na základě místního šetření prodat žadateli také část pozemku p.č. 561/65 

- ostatní plocha o výměře cca 30 m2 na které se nachází přístupový chodník a venkovní schody 

u vstupu do orlovny. 

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

Prodej pozemků 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 20. schůzi dne 15.10.2019 usnesením č. 9.2. záměr prodeje částí 

pozemku p. č. 561/67 a části pozemku p.č. 561/65 v k. ú. Boskovice za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: DSCN3400 

Příloha č. 2: DSCN3402 

Příloha č. 3: situace 

 

Ing. Jaromíra Vítková – sdělila, že je ve střetu zájmů, ale bude hlasovat. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

31.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

31.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 561/67 o výměře cca 27 m² a části 

pozemku p. č. 561/65 o výměře 30 m² v k. ú. Boskovice spolku Orel jednota Boskovice, 

IČO: 712 19 285, Komenského 33a, 680 01 Boskovice za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem 

31.3.  ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 561/67 o výměře cca 27 m² 

a části pozemku p. č. 561/65 o výměře 30 m² v k. ú. Boskovice 

 T: 31.01.2020 

O: OSM 

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

 T: 28.02.2020 

O: OSM 

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

smlouvy na prodej části pozemku p. č. 561/67 o výměře cca 27 m² a části pozemku 

p. č. 561/65 o výměře 30 m² v k. ú. Boskovice spolku Orel jednota Boskovice, 

IČO: 712 19 285, Komenského 33a, 680 01 Boskovice za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem, k projednání ZM 



50 

 

 T: 30.06.2020 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 25 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 32) Záměr prodeje části pozemku - pan V. 

Pan V., Hrádkov požádal o odkoupení části pozemku p. č. 89/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Hrádkov. Jedná se o zelený pás podél komunikace o výměře cca 200 m², 

který přiléhá k pozemku p. č. 36 ve vlastnictví žadatele.  

Odbor OSM prodej části pozemku p.č. 89/2 nedoporučuje. Požadovaný pozemek by mohl 

v budoucnu sloužit pro případné rozšíření místní komunikace, vybudování chodníku či uložení 

inženýrských sítí. 

Osadní výbor Hrádkov s prodejem části pozemku nesouhlasí. 

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

Záměr prodeje části pozemku p.č. 89/2 v k. . ú. Hrádkov projednala Rada města Boskovice na 

své 22. schůzi dne 12.11.2019 bez přijatého usnesení 

 

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

Příloha č. 2: Foto 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

32.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

32.2. ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 89/2 v k. ú. Hrádkov o výměře 

cca 200 m² panu V., Hrádkov , Boskovice 

32.3.  ZM ukládá sdělit svoje stanovisko panu V., Hrádkov , Boskovice 

 T: 31.01.2020 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 25 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 33) Návrh darovací smlouvy – MP Holding, a. s. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 6. zasedání dne 10.09.2019, usnesením č. 

32.2. 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, IČO: 49968394 do vlastnictví města 

Boskovice. Současně uložilo zastupitelstvo města usnesením č. 32.3. předložit k projednání 

návrh darovací smlouvy - viz příloha. 

Rada města Boskovice na své 20. schůzi dne 15.10.2019 usnesením č. 12.2. návrh darovací 

smlouvy doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: MP Holding 4475 - ortofoto 

Příloha č. 2: Smlouva 

 

Dominik Božek – sdělil, že je ve střetu zájmů, ale bude hlasovat. 
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Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

33.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

33.2. ZM schvaluje 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., Hradní 638/6, 

Boskovice, IČO: 499 68 394 do vlastnictví města Boskovice 

 Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 20 zápisu ZM 

33.3.  ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na 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, IČO: 499 68 394 do vlastnictví města Boskovice, dle předloženého návrhu 

 T: 31.03.2020 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 34) Návrh kupní smlouvy - pan V. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 4. zasedání dne 23.04.2019, usnesením č. 

15.2. záměr prodeje části pozemku p. č. 496/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

cca 230 m2, dle geometrického plánu č. 5268-11118/2019 (GP) se jedná o nově vzniklý pozemek 

p. č. 496/42 o výměře 202 m2 v k. ú. Boskovice panu V., Boskovice za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem. Současně uložilo zastupitelstvo města usnesením č. 15.5. předložit k 

projednání návrh kupní smlouvy - viz příloha. 

Znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Mikuláškem, soudním znalcem z oboru ekonomika, 

odvětví ceny a odhady nemovitostí byla stanovena obvyklá cena oddělované části pozemku p. č. 

496/19 ve výši 200,00 Kč/m2 a obvyklá cena trvalých porostů (3 ks jedle, 7 ks zerav) ve výši 

20.000,00 Kč.  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 496/19 v k. ú. Boskovice byl zveřejněn bez připomínek 

veřejnosti. 

Rada města Boskovice na své 21. schůzi dne 29.10.2019 usnesením č. 13.2. návrh kupní smlouvy 

doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Pan V. - GP 

Příloha č. 2: Smlouva – pan V. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

34.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

34.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 496/19 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 496/42 

o výměře 202 m² v k. ú. Boskovice panu V., Boskovice za cenu 200,00 Kč/m² + 

20.000,00 Kč za trvalé porosty 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 21 zápisu ZM 

34.3.  ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 496/19 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 496/42 o výměře 
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202 m² v k. ú. Boskovice s panem V., Boskovice za cenu 200,00 Kč/m² + 20.000,00 Kč 

za trvalé porosty, dle předloženého návrhu 

 T: 31.03.2020 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 25 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 35) Majetkové vypořádání - paní T. 

Paní T., Boskovice požádala o odkoupení části pozemku p. č. 2090/15 o výměře 6 m2 v k. ú. 

Boskovice. Požadovaný pozemek se nachází na ulici K Lipníkům u domu žadatelky, je společně 

s domem dlouhodobě užíván. Část pozemku, dle geometrického plánu č. 4938-3738/2017 nově 

vzniklý pozemek p. č. 2090/46 o výměře 2 m2, je součástí předzahrádky a část pozemku, dle 

geometrického plánu nově vzniklý pozemek p. č. 2090/45 o výměře 4 m2, je zastavěná stavbou 

garáže. 

Paní T. je majitelkou pozemku p. č. 2085/1 v k. ú. Boskovice, na jehož části je umístěna stavba 

silnice a chodníku ve vlastnictví města Boskovice. Vzhledem k uvedenému bylo paní T. 

navrhnuto řešení majetkového vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům formou vzájemné 

směny s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků uhradí město paní T. za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem.  

Pozemek dotčený stavbou silnice a chodníku byl geometricky oddělen, dle geometrického plánu 

č. 4740-11018/2016 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2085/27 o výměře 88 m². Rozdíl ve 

výměře směňovaných pozemků tedy činí 82 m². Znaleckým posudkem vypracovaným Ing. 

Mikuláškem, byla stanovena obvyklá cena obou směňovaných pozemků ve výši 300,-Kč/m². 

Paní T. s navrhovanou směnou pozemků a s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných 

pozemků za tuto cenu souhlasí.  

Rada města Boskovice na své 20. schůzi dne 15.10.2019 usnesením č. 11.2. záměr směny části 

pozemku p. č. 2090/15 v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p.č. 

2085/1 ve vlastnictví paní T. s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 

300,-Kč/m² doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Paní T. – lokalita 

Příloha č. 2: Paní T. směna GP-4740-11018-2016 – oddělení pozemku 

Příloha č. 3: Situace 

Příloha č. 4: Paní T. směna  GP-4938-3738-2017 – oddělení pozemku 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

35.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

35.2. ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 2090/15 o výměře 6 m² v k. ú. 

Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 2085/1 o výměře 88 m² 

v k. ú. Boskovice ve vlastnictví paní T., Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře 

směňovaných pozemků za cenu 300,00 Kč/m² 

35.3.  ZM ukládá zveřejnit záměr směny části pozemku p. č. 2090/15 - ostatní plocha 

o výměře 6 m² v k. ú. Boskovice a části pozemku p. č. 2085/1 - zahrada o výměře 88 m² 

v k ú. Boskovice 

 T: 31.01.2020 

O: OSM 
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35.4.  ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny 

 T: 28.02.2020 

O: OSM 

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

smlouvy na směnu části pozemku p. č. 2090/15 o výměře 6 m² v k. ú. Boskovice 

ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 2085/1 o výměře 88 m² 

v k. ú. Boskovice ve vlastnictví paní T., Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře 

směňovaných pozemků za cenu 300,00 Kč/m², k projednání ZM 

 T: 30.06.2020 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 36) Dohoda obcí o změně hranic obcí a současně o změně katastrální 

hranice mezi k. ú. Bačov a k. ú. Sudice u Boskovic 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, v současnosti provádí 

komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sudice u Boskovic s obvodem rozšířeným do přilehlé části 

k.ú. Bačov. V návaznosti na prováděné komplexní pozemkové úpravy požádal Krajský 

pozemkový úřad o uzavření Dohody obcí o změně hranic obcí a současné změně katastrální 

hranice mezi k.ú. Bačov a k.ú. Sudice u Boskovic. 

Na základě vzájemné dohody obcí dojde k úpravě průběhu obecní a katastrální hranice tak, aby 

celá cesta HC 1, navržená ve schváleném plánu společných zařízení jako hlavní cesta, byla 

z důvodu realizace i následné údržby umístěna v jednom katastrálním území, a to Sudice u 

Boskovic. V současnosti zasahuje část cesty HC 1 do obou sousedních k.ú. Sudice u Boskovic i 

Bačov. Předpokládá se, že po realizaci přejde cesta HC 1 do vlastnictví obce Sudice. 

Z k.ú. Bačov přejde do k.ú. Sudice u Boskovic část pozemku o výměře 3007 m2, který je v návrhu 

nového uspořádání pozemků označený jako pozemek p.č. 1/86 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace. 

Z k.ú. Sudice u Boskovic přejdou do k.ú. Bačov pozemky, které jsou v návrhu nového uspořádání 

označeny jako p.č. 1/1 – ostatní plocha a p.č. 1/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, celkem o 

výměře 3007 m2. 

Osadní výbor Bačov s navrhovanými změnami hranic a vybudováním nové cesty ozn. HC 1 

souhlasí, neboť umožní odklonit dopravu dříví z okolních lesů mimo Bačov.  

Nová cesta naváže na cesty dříve budované v rámci komplexních pozemkových úprav a propojí 

Sudice s Bačovem, Chrudichromy a Mladkovem. 

Rada města Boskovice na své 22. schůzi dne 12.11.2019 usnesením č. 12.2. Dohodu obcí o 

změně hranic obcí a současné změně katastrální hranice mezi k.ú. Bačov a k.ú. Sudice u Boskovic 

doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Dohoda obcí 

Příloha č. 2: Situace širších vztahů 

Příloha č. 3: Změna katastrální hranice 

Příloha č. 4: Návrh nového uspořádání 

Příloha č. 5: Nová cesta HC1 

 

pan starosta – uvedl, že zástupci Bačova se zasazují o tuto změnu, a kdyby nebylo jejich apelu, 

tak není důvod ke změně hranic.  



54 

 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

36.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

36.2. ZM schvaluje převod pozemku o výměře 3007 m², v návrhu nového uspořádání 

označeného jako pozemek p. č. 1/86 – ostatní plocha, ostatní komunikace z k. ú. Bačov 

do k. ú. Sudice u Boskovic a převod pozemků o výměře 3007 m², v návrhu nového 

uspořádání označených jako pozemky p. č. 1/1 - ostatní plocha a 1/2 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace z k. ú. Sudice u Boskovic do k. ú. Bačov 

36.3.  ZM schvaluje návrh dohody obcí o změně hranic obcí a současné změně katastrální 

hranice mezi k. ú. Bačov a k. ú. Sudice u Boskovic na převod pozemku o výměře 

3007 m², v návrhu nového uspořádání označeného jako pozemek p. č. 1/86 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace z k. ú. Bačov do k. ú. Sudice u Boskovic a převod pozemků 

o výměře 3007 m², v návrhu nového uspořádání označených jako pozemky p. č. 1/1 - 

ostatní plocha a 1/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace z k. ú. Sudice u Boskovic 

do k. ú. Bačov 

 Návrh dohody obcí tvoří přílohu č. 22 zápisu z jednání ZM 

36.4. ZM ukládá uzavřít s obcí Sudice, IČ: 008 41 820, č.p. 164, Sudice Dohodu obcí 

o změně hranic obcí a současné změně katastrální hranice mezi k. ú. Bačov a k. ú. 

Sudice u Boskovic na převod pozemku o výměře 3007 m², v návrhu nového uspořádání 

označeného jako pozemek p. č. 1/86 – ostatní plocha, ostatní komunikace z k. ú. Bačov 

do k. ú. Sudice u Boskovic a převod pozemků o výměře 3007 m², v návrhu nového 

uspořádání označených jako pozemky p. č. 1/1 - ostatní plocha a 1/2 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace z k. ú. Sudice u Boskovic do k. ú. Bačov 

 T: 31.03.2020 

O: OSM 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 37) Rozpočtové opatření č. 5/2019 

Rekapitulace navrhovaného rozpočtového opatření č. 5/2019: 

 

Daňové příjmy              +      2 373 tis. Kč Běžné výdaje -      8 941 tis. Kč 

Nedaňové příjmy          -            14 tis. Kč Kapitálové výdaje -    31 658 tis. Kč 

Převody z HČ                               0 tis. Kč 

Kapitálové příjmy -       1 910 tis. Kč  

Transfery -       5 657 tis. Kč    

 

Příjmy celkem -       5 208 tis. Kč Výdaje celkem   -    40 599 tis. Kč 

Financování    -     35 391 tis. Kč 

 

Příjmy + Financování = Výdaje. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: RO 5 -2019 ZM 
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Ing. Dana Baláčová – na úvod jako vždy informovala ohledně vývoje Centra polytechnické 

výchovy. Dnes obdržel finanční odbor poslední fakturu za autorský dozor. Investice CPV jsou 

v celkové hodnotě 76,3 mil. korun zaokrouhleně. Včetně autorského dozoru, technického dozoru 

a projektového řízení částka činí 77,462 mil. korun. Co se týká dotací na CPV, nemá aktuálnější 

informace oproti informacím, které zazněly na minulém zastupitelstvu. Znamená to tedy, že 

očekáváme korekci i na další část, která se týká vybavení, zatím pouze nevíme výši této korekce. 

Za předpokladu, že bude 10%, očekáváme celkové krácení ve výši asi 5,8 mil. korun. Tolik 

k aktuálnímu vývoji, co se týká CPV. Pozitivnější informace je ohledně vývoje daňových příjmů, 

kdy tyto jsou za 11 měsíců o 12 mil. korun vyšší než za stejnou dobu v minulém roce. Doufá, že 

tento trend bude pokračovat i v měsíci prosinci a město nebude muset čerpat revolvingový úvěr.  

pan starosta – uvedl, že diskuse k CPV probíhala s jednotlivými zástupci klubů, na semináři se 

zastupiteli i na finančním výboru. Musíme rozpočtovat, že tyto peníze přijdou, i když víme, že 

nepřijdou v plné výši a musíme je převést do příštího roku. Nedělejme si však iluze, ani příští 

rok nevíme, v jaké výši přijdou, víme však, že nepřijdou v plné výši. Krácení tam prostě je, máme 

avízo, že dotace bude krácena i v poslední etapě výstavby CPV, ale nevíme zatím o kolik. 

Budeme se samozřejmě snažit získat peníze nějakým způsobem zpět, ministerstvo je hodně 

skeptické v naší snaze, ale my se musíme snažit, ale asi to stejně skončí tak jako u MŠ nějakou 

žalobou u nejvyššího správního soudu. Kdy ten rozhodne a jak rozhodne, to neumí bohužel 

předikovat nikdo. Ve chvíli kdy dostaneme soudně rozhodnutí, že nedostaneme tolik a tolik, tak 

až po té si můžeme dovolit to nerozpočtovat. Není to hra s čísly, je to realita. Rozpočtování má 

svá pravidla, kterými se musíme řídit.  

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

37.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

37.2. ZM schvaluje RO č. 5/2019 dle předloženého materiálu 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 38) Rozpočet města Boskovice na rok 2020 

Rekapitulace navrhovaného rozpočtu: 

 

Daňové příjmy               +     210 905 tis. Kč    Běžné výdaje            +     268 617 tis. Kč 

Nedaňové příjmy  +       29 356 tis. Kč              Kapitálové výdaje     +     122 817 tis. Kč 

Převody z HČ                +         4 400 tis. Kč 

Kapitálové příjmy  +         5 800 tis. Kč  

Transfery  +     107 442 tis. Kč    

 

Příjmy celkem  +     357 903 tis. Kč              Výdaje celkem +    391 434 tis. Kč 

Financování     +       33 531 tis. Kč 

 

Příjmy + Financování = Výdaje 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Rozpočet 2020 – ZM 

 

pan starosta – uvedl, že není důvod předčítat jednotlivé položky. Návrh rozpočtu jsme 

projednávali na semináři se zastupiteli i při separátních jednáních se zástupci jednotlivých stran, 
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ale vůči veřejnosti sdělí pár základních informací. Rozpočet je sestaven tak, aby se dodělaly 

nedokončené investiční akce, tzn. letní kino, abychom pokračovali v další etapě na Milánovech. 

Je zde zhruba 9 mil. korun ohledně Podhradí, komunikace a pokračování v intravilánu od 

Pilského údolí. Sdělil, že s panem místostarostou jednali na Jihomoravském kraji a zjišťovali, 

zda bude JmK rozpočtovat tuto komunikaci, pokud by to nebylo v návrhu jejich rozpočtu 

v příštím roce, tak budeme těmito financemi řešit něco jiného. Bylo by nezodpovědné tam nyní 

udělat chodník, dešťovou kanalizaci a nechat neupravenou vozovku. Tuto informaci budeme znát 

koncem měsíce ledna. Co se týká dalších investic, je v rozpočtu reagováno na potřeby bytů na 

ulici Wolkerova. Letos se zde předělávala elektřina, musí se tam ještě dodělat stupačky. Další 

investicí bude dodělání závěrečné etapy obřadní síně. Nebudu vše vyjmenovávat, v rozpočtu je 

pamatováno i na drobnější opravy či rekonstrukce. V rozpočtu je i částka na projektování, získání 

projektů, abychom věděli, na jaké částky se máme připravit. Zcela jistě vidíte a chápete, že nejsou 

v tuto chvíli rozpočtovány takové záležitosti jako je výstavba haly, výstavba CPV, ČOV. Zde 

děláme separátně všechno proto, abychom se s tím po letech někam posunuli a uměli si na 

začátku příštího roku požádat o dotaci, ale zde umíme využít plusovosti, kterou má město na 

Svazku vodovodů a kanalizací. Ale máme k dispozici a samozřejmě se s tím počítá, že v průběhu 

možná v druhé polovině roku 2020 či případně začátkem roku 2021 už chceme, ale nechtějte po 

mně v tuto chvíli vědět na co, sáhnout na schválený úvěrový rámec, který město má, má ho 

podepsán a vykomunikován. Podtrženo a sečteno, je to rozpočet, který pokračuje v tom co, se 

nastavilo a je to rozpočet, který se připravuje na globálnější investice, tzn. ne v řádu jednotek, 

ale desítek milionu korun. Co se týká příjmů, někdo říká, že je dost optimistický, osobně si to 

nemyslí, je spíše realistický, nepočítejme s tím, že by se daňové příjmy nějak výrazně zvedaly 

oproti roku 2019, to navýšení je tam pod tím co predikuje ministerstvo financí, ale samozřejmě 

jsou tam i brzdy, když to tak nazvu a to, pokud by toto očekávání nenastalo, tak se prostě některé 

akce a nebude říkat které, ale asi víme, které akce nerealizovali a ono by to šlo přežít. Tolik na 

samotný úvod k rozpočtu na rok 2020. 

Ing. Dana Baláčová – požádala zastupitele, aby si u poplatku z ubytovacích kapacit změnily 

název na „Poplatek z pobytu“ z důvodu schválení obecně závazné vyhlášky. 

pan starosta – doplnil, protože byl mnohými tázán na nemalé finanční prostředky do nemocnice. 

Jedná se o finanční prostředky do budovy a do toho co souvisí s městem. Myslí si, že se musíme 

chovat zodpovědně a v nemocnici to i deklarovali ještě před vstupem na radnici, že míníme a 

musíme finance do nemocnice směřovat. Co naopak nesmíme rozpočtovat a často to probírá 

s panem jednatelem, jsou platy sester, lékařů, zdravotního i nezdravotního personálu, s tím si 

musí nemocnice poradit sama. Byl tázán, jestli 20 mil. korun do nemocnice není příliš. Je to 

hodně, nicméně bylo by jich potřeba ještě více, ale jsme realisté. Navazujeme na trend, který byl 

nastaven. My moc nevybočujeme z té řady, ale dodržujeme v tomto případě slovo, že kolem 20 

mil. korun ať se nám to líbí nebo ne, je potřeba do nemocnice věnovat, aby se i prostředí dařilo 

nějakým způsobem měnit. Jediný dovětek a není to stížnost, je to konstatování, nikdo nemá 

radost z navyšování běžných výdajů, ale ono i velké navyšování běžných výdajů je dáno díky 

tomu, a na tom nám nikdo nikde nepřidá, je rozhodnutí vlády, že ve veřejném sektoru se přidá 

1.500 Kč na osobu, nákladově to činí v rozpočtu asi 7 mil. korun. Ale to neznamená, že ty peníze 

automaticky od někoho dostaneme, něco asi dostaneme v příspěvku na přenesený výkon státní 

správy, ale určitě to neumí vynahradit to, co musíme i v těch mzdách vůči našim příspěvkovým 

organizacím, vůči našim zaměstnancům rozpočtovat a vyplatit.  

Vladimír Farský – dotázal se pana jednatele nemocnice pana Štěpánského, jak se vyvíjí mzdová 

situace v nemocnici. 

RNDr. Dan Štěpánský – uvedl, že byla zahájena jednání s oběma odborovými organizacemi, 

které jsou v nemocnici zastoupeny, tzn. odborový svaz pracovníků ve zdravotnictví a lékařský 



57 

 

odborový klub, kde se v rámci všemožného úsilí a transparentnosti snažili představit příspěvek, 

který nám v rámci platné úhradové vyhlášky na rok 2020 zvýší úhrady od pojišťoven v případě 

zachování výkonnosti s tím, že nemocnice je připravena veškerý tento příspěvek alokovat na již 

panem starostou zmíněnou částku 1.500 Kč na osobu, tak aby jakékoliv další peníze byly získány 

z úspory v provozních výdajích, tzn. držíme slovo, držíme dohodu, 1.500 Kč navýšíme a věří, že 

se nám podaří přesvědčit odborové organizace, že skutečně vše co z rukou zdravotních 

pojišťoven nemocnice získá, bude naprosto transparentně a věrohodně převedeno na příspěvek 

navýšení, tak jak bylo přislíbeno vládou. Dostaneme se zcela jistě do určitého nesouladu s tím, 

že opět vyplave požadavek na dorovnání mzdové úrovně na úroveň, která odpovídá platovým 

tabulkám v organizacích příspěvkových a organizacích přímo řízených ministerstvem. 

Nemocnice Boskovice k dnešnímu dni na to, aby tabulky dorovnala, nemá, ale snažíme se 

maximálně těm tabulkám přiblížit. Neočekává tak bouřlivý vývoj jako v loňském roce a věří, že 

dojdou k plné shodě již do konce roku.  

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – informoval o investiční akci, která je finančně náročná, 

jedná se o osadní dům v Hrádkově ve výši 11 mil. korun. Od minulého roku se snaží o získání 

vhodného dotačního titulu. Žádost o dotaci byla podána a koncem roku bude známo, zda nám 

dotace ve výši 70% bude přidělena a pokud ano, budeme následně tuto investiční akci realizovat. 

Petr Malach, DiS  - za klub ČSSD sdělil, že rozpočet několikrát připomínkovali. Poděkoval panu 

starostovi, protože všechny připomínky byly do návrhu rozpočtu zapracovány. Uvedl, že je rád, 

že se řeší situace na Hrádkově, kvitují, že se řeší školička u lázní, projektová dokumentace 

služebny MP, letní kino, klimatizace skleníku, že se přidává i do osadních výborů, protože si to 

určitě po těch letech zaslouží. Dobrou zprávou je i pro cyklisty rozšíření sportparku. Co je trochu 

trápí, je informace o plynofikaci na Vratíkově, neví v jaké je to fázi, ale na Vratíkově je spoustu 

nových komunikací a chodníků, netuší, jak by se tato situace řešila, ale to je spíše dotaz na někoho 

po té odborné stránce. Další položkou v rozpočtu na rok 2020 je navýšení ceny odpadů, chápou, 

že odpady jsou ve světě přemnoženy, všichni víme, že se přemnožily i ty druhotky jako je papír, 

sklo. Česká republika má nadbytek papíru, protože se nevykupuje. Součástí jejich programu, 

který měli do komunálních voleb, bylo, aby byli oproštěni od poplatku děti do tří let a osoby 

starší 75 let. V tomto bodě se prostě neshodnou a nemůžou najít podporu tohoto rozpočtu. Neříká, 

že by nehlasovali pro, ale bod o odpadech je trápí a myslí si, že by to bylo na další diskuzi. Tolik 

za klub ČSSD. 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – informoval ohledně plynofikace na Vratíkově. Proběhla 

veřejná schůze s občany, kde jsme tuto záležitost projednávali, protože jejich původní požadavek 

byl na úpravu zeleně a rekultivace rybníku. Na této schůzi padl dotaz, zda by bylo možné dovést 

plyn z Okrouhlé. Začali jsme proto jednat s vedoucím odboru správy majetku panem Musilem, 

zjistili jsme, že možné to je. Tato informace se setkala ve Vratíkově s velkým ohlasem. Na další 

veřejné schůzi s občany bylo asi 90% občanů pro zavedení plynu, toto je stvrzeno i 50 podpisy. 

Osadnímu výboru bylo řečeno, že nemůžou počítat s tím, že až dojde k rozkopání silnic a 

chodníků, že dojde v blízké době k úpravě těchto komunikací. Ten požadavek od občanů je tak 

vysoký, že v současné době se tvoří projektová dokumentace, která zjistí výši investice a kudy 

by se plynovod vedl. V minulosti zde VAS dělala nové rozvody také z Okrouhlé, takže se 

předpokládá, že by to šlo stejnou cestou. 

Petr Malach, DiS  - upřesnil, že určitě není odpůrcem plynu. Ale v minulých letech město 

občanům Vratíkova odprodalo předzahrádky s tím, že tudy nikdy nic nepovede a teď by tam ten 

plyn měl teoretický vést. Zajímá ho, zda s tímto občané budou souhlasit.  

pan starosta – předpokládá, že ano. Při společných jednáních se občanů dotázal, zda je 

plynofikace jejich prioritou. Jsme z toho překvapeni, protože jsou tam zpravené komunikace 

v některých lokalitách po všech těch vodohospodářských investicích. Ono se teprve zjistí, co vše 
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se bude muset rozkopat. Občané byli informováni o tom, že nemůžou počítat s tím, že se vše zase 

takto upraví, i přesto a je to i písemné podloženo, že jejich prioritou pro příští léta, je plynofikovat 

Vratíkov. Nechce to zlehčovat, ale před dvaceti lety když se plynofikovalo tak plyn nechtěli a 

najednou chtějí plyn. Děláme kroky k tomu, kudy by mohl být plyn veden, kolik to bude stát a 

co vše to bude znamenat.  

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

38.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

38.2. ZM schvaluje rozpočet města Boskovice na rok 2020 

38.3.  ZM ukládá vypracovat aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Boskovice 

na období 2021 - 2025 

 T: 25.02.2020 

O: FIN 

____________________________________________________________________________ 

Hlasování: 23 pro, 4 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

pan starosta – poděkoval a sdělil, že sice umíme žít v rozpočtovém provizoriu, ale pokud jsme 

uměli schválit rozpočet, je to pro konání ve městě určitě lepší.  

ad 39) Informace – Zpráva o činnosti FV 

Materiál byl zastupitelům předložen na stůl. 

ad 40) Podněty a připomínky členů ZM 

Ing. Jaromíra Vítková – předala písemnou žádost za KDU-ČSL, zda by nebylo možné znovu 

otevřít myšlenku a najít nějakou vhodnou ulici, která není dneska ještě snad postavena, spíše 

někde v plánu a pojmenovat ji po kardinálu Špidlíkovi. Myslí si, že celoroční oslavy ukázali, že 

je to opravdu osobnost, která říká mnoho i mladým a bylo by to určitě i pěkné gesto. Požádala o 

předání panu starostovi. 

pan starosta – poděkoval za podnět a sdělil, že s ním budou pracovat. 

Vladimír Farský – vrátil se k bodu č. 26, kde si bohužel dodatečně všiml, že je chyba v již 

přijatém usnesení. A to sice v bodech 2,3,4 jedná se o prodej podílu pod bytovými domy manželé 

Onderkovi, je chyba v čísle orientačním 2105/6, správně má být 2105/16. Předpokládá, že pan 

starosta ve spolupráci s návrhovou komisí si s tímto poradí. 

pan starosta – sdělil, že si s tím určitě poradí ověřovatelé zápisu, s tím, že při ověřování bude 

provedena oprava. Poděkoval za podnět. 

Vladimír Farský – uvedl, že ho zajímá, zda od letošního jara, tuší, že od května, jestli se pohnuli 

a proběhli další jednání týkající se výkupů pozemku v areálu Červené zahrady s panem doktorem 

Paroulkem. Jestli byli a pokud byli, tak zda jsou z nich pořízeny zápisy a dle odpovědi by 

předložil návrh. 

pan starosta – sdělil, že proběhla dvě nebo tři jednání, z nichž jsou zápisy. Poslední jednání 

proběhlo zhruba před měsícem nebo třemi týdny, moc jsme se nikam neposunuli. Nicméně pan 

Paroulek vznášel i návrh, posouzení, myslí si, že není super výhodný pro město, nabízel ne nějak 
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velké skonto za m² v ceně, pokud bychom nekupovali pozemky, ale kupovali firmu očištěnou od 

jiných aktiv, než jsou ty nemovitosti. Je to uvedeno v zápise, u posledního jednání byl i pan 

místostarosta Holík. 

Vladimír Farský – poděkoval za odpověď a navrhl, zda by nebylo možné, aby se jednání účastnil 

i jeden opoziční zastupitel, aby ty informace měli přímé. 

 pan starosta – sdělil, že v tom nevidí žádný problém. Klidně pošle všem zastupitelům informaci 

o tom, kdy bude další jednání s panem Paroulkem a kdo chce, může se jednání zúčastnit. Není to 

nic tajného, nedělá žádnou kabinetní politiku a nikde nic neschovává, a kdyby tomu tak bylo, tak 

nedá k dispozici podepsané zápisy z těchto jednání. Takže pokud bude nějaké další jednání a pan 

Paroulek s tím bude souhlasit, je možno se tohoto jednání zúčastnit. Nechápe, jaké jiné informace 

by měly existovat než ty, které jsou v tom zápise a všichni je podepsali.  

Vladimír Farský – uvedl, že to říká v souvislosti s tím, že se jeví možné další eventuální 

pozemky, o které by bylo možné projevit zájem, ale to by nechtěl rozebírat nyní na zastupitelstvu. 

Jsou to v tuto chvíli teoretické možnosti a chtělo by je asi nějakým způsobem seriózně projednat 

a zamyslet se nad nimi. 

Ing. Petr Axman, Ph.D. – uvedl, že má jeden podnět, který před Vánoci a před silvestrem obdržel 

od občanů. Že se již v současné době pouští ohňostroje, jsou všude petardy. Nemyslí zavádět 

přímo vyhlášku, ale zvážit, zda by s tímto nešlo něco udělat. Tak jak byl zpracován materiál 

týkající se kouření, zda by mohl být zpracován materiál týkající se pyrotechniky, aby bylo jasně 

řečeno, co je možné a co není možné. 

pan starosta – sdělil, že ohledně pyrotechniky určité informace existují. Nechce to však nyní 

probírat, vidí to jako problém, ale je to spíše úkol pro legislativu, zda je reálné v tomto něco 

udělat. Bere to jako podnět, kterým se budeme zabývat, ale realizace nebude jednoduchá. 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – informoval o situaci v Podhradí a Pilském údolí, koncem 

ledna budou známy informace z JmK, zda se kraj bude podílet na úpravě komunikace. Co se týká 

betonové zdi, již teď má pět krásných návrhů na pomalování. Tato akce se přesouvá na začátek 

jara a to z důvodu, že bude vyžadovat minimálně tři dny na realizaci a na toto není již vhodné 

počasí. Co se týká Boskovické spojky, byli na společném jednání i s panem starostou, současný 

stav je takový, že žádný posun není. Během příštího roku má proběhnout územní řízení a ze 

strany JmK nám bylo řečeno, že téměř 100% očekávají ze strany Lhoty Rapotiny podněty 

k tomuto územnímu řízení, aby tuto akci co nejvíce zbrzdili a možná i dlouhodobě zablokovali. 

Akci nadále sledujeme i ze strany SŽDC, poslední informace je, že posun není žádný. K 

motivačnímu systému odpadového hospodářství proběhla první informační schůzka a předběžně 

v měsíci únoru plánujeme další setkání, kde bude tento systém detailně popsán.  

Petr Malach, DiS. – požádal pana starostu, zda by mohl na příštím zastupitelstvu sdělit informace 

ze Svazku vodovodu a kanalizací, protože pronikla informace, že se má snad zdražovat voda, má 

to být snad o 6 Kč, ale mínus DPH je to snad 1 Kč. Ví, že příští pondělí má proběhnout 

Předsednictvo svazku, tak zda může připravit informace. Dále se dotázal na fázi vyjednávání z 

JmK  na plánované investice, což je intravilán Pilské údolí, kruhový objezd Sokolská – 

Havlíčkova, zda je tam nějaký posun nebo zda je to ve fázi projektanta. A také Boskovickou 

spojku, což už vlastně pan místostarosta zmínil. Sdělil, že na stránkách města Boskovice nebo 

v zápisu z Rady města se objevil před jeho jménem titul Bc. a požádal o smazání, protože je 

terčem posměchu, zda byl v Plzni nebo na Sládkovičově. Na závěr za klub ČSSD popřál všem 

pěkné vánoční svátky a je rád, že tento rok proběhla velmi konstruktivní debata a všichni našli 

společný koncenzus ať už opozice nebo koalice, protože nikdy nemůžeme být všichni ve shodě. 

Tento rok ukázal, že se můžeme konstruktivně bavit.  
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pan starosta – uvedl k Boskovické spojce, že na reprezentativním jednání s JmK si připadal jako 

u soudní stolice, protože jsme jako kdyby ti obžalovaní, že tuto věc málo podporujeme a nechtěli 

slyšet naše výtky. Nás se taky nikdo neptal, že bychom si tam měli nechat vybudovat za 70 mil. 

korun parkování. Divili se, proč najednou rozporujeme nebo proč předkládáme vyjádření Rady 

města, že když není řešeno mimoúrovňové křížení, tak v budoucnu to bude problém. Naše 

odpověď byla poměrně jednoduchá, vezměte si intenzitu dopravy v době, kdy se Boskovická 

spojka plánovala a vezměte si intenzitu dopravy dnes. A ani nevím, kam se může posunout 

doprava, její intenzita a počet aut za nějaká léta. Když zde minulý týden nešla dvě hodiny 

elektřina na křižovatce u Slávie, tak i Policie ČR tam nerada jezdí řídit dopravu. Takže si teď 

jakoby pinkáme odpovědnost, ale my se nějak nezodpovědně v tomto necítíme. Co se týká vody, 

samozřejmě připraví celou informaci, ale komukoli ze zastupitelů zašle zdůvodnění, které přijalo 

Předsednictvo Svazku. Ano v tuto chvíli a budu zaokrouhlovat, se cena ze 100 korun zvýší na 

106 korun, ale v době kdy vstoupí v platnost změna výše DPH, tak v uvozovkách odcestuje zase 

5 korun zpátky. Je to v souvislosti s tím, že tento okres má sice vodu dobrou, ale poměrně drahou, 

jsou to také všechno podzemní zdroje. Podzemní voda, její mocnost a její výše klesá, proto se 

musí prohlubovat vrty a není to tím, že by si najednou Svazek a VAS navyšovali své zisky. Ono 

i VAS a těm co to obsluhují, se zvedají energie, zvedají se mzdy a to se prostě projevuje v cenách. 

Nicméně když si porovnáme za kolik si umíme kupovat balenou vodu v PET láhvích, tak proti 

tomu je ta kohoutková voda opravdu za halíře. To je konstatování a na příští zastupitelstvo určitě 

připraví informace týkající se vody a poprosil, aby mu to bylo dáno do úkolu. 

Mgr. Dagmar Hamalová – kladně ohodnotila přípravu rozpočtu, poděkovala za to, protože je to 

nejdůležitější dokument pro město, za to, že se mohli scházet. V této souvislosti požádala o 

seminář pro zastupitele, který by byl věnován investičním akcím města Boskovice, které budou 

probíhat v roce 2020. Nemá představu o konkrétním termínu, spíše jak uzná vedení města, kdy 

ten seminář bude mít smysl. Myslí si, že by všichni ocenili informace o probíhajících a 

plánovaných investicích. 

pan starosta – sdělil, že není problém tento seminář uskutečnit a bude to v souvislosti i s tím, až 

budeme znát odpovědi z JmK a další informace o tom co třeba budeme ještě zařazovat nebo 

naopak vyřazovat z rozpočtu apod.  

Mgr. Dagmar Hamalová – poděkovala za vstřícnost a za KDU-ČSL popřála všem klidné, 

pokojné a požehnané svátky vánoční. 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – informoval k dotazu pana Malacha ke kruhovému objezdu. 

V tuto chvíli se plánuje, že v roce 2020 bude vynaloženo celkové projektování, v roce 2021 bude 

následně potom řešení dané legislativy se všemi dotčenými orgány, které do této akce budou 

vstupovat. Pokud by měl být seminář k investicím v blízké době, mohl by na tento seminář 

pozvat zástupce firmy, který bude detailně informovat o novém motivačním systému. K 

dotačnímu titulu, který je uveden v rozpočtu ohledně odpadového hospodářství a 

polopodzemních kontejnerů sdělil, že v minulém roce se tuto dotaci nepodařilo získat. Na příští 

rok se čeká, kolik obcí se bude evidovat a hlásit o tyto nádoby na snížení vytváření odpadu. Dnes 

padlo rozhodnutí, že nepůjdeme do výzvy polopodzemních kontejnerů, ale pouze do nádob, 

protože na základě požadavků na nádoby ze strany občanů, jsme toto splnili a to takovým 

způsobem, že se vytvořilo Sdružení obcí, které žádá o tuto dotaci, a my bychom se k tomu pouze 

připojili. Úspěšnost dotace je téměř 100%, protože těch nádob bude skutečně hodně. Na závěr 

popřál všem krásné vánoční svátky za hnutí ANO a jejich sympatizanty. 

Radek Šamšula – uvedl, že se zde mluvilo hlavně o odpadech, ale rád by se vrátil k tématu, o 

které se nemluvilo a to je sportovní hala. Dotázal se na další postup. Rada města odsouhlasila 

postup výběru zhotovitele projektu a chtěl se zeptat, jakým způsobem se rozhodovala, na základě 

jakých argumentů pro tu variantu, kterou zvolila a to je vyzvaná soutěž. Proč se nevydala cestou 
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otevřené soutěže, případně proč neoslovila komoru architektů a nepodílí se na tom komora 

architektů. 

Ing. Radek Mazáč – sdělil, že aktuální postup bude takový, že do konce ledna či začátku února 

připravíme podklady pro vyhlášení architektonické soutěže, vyzvané architektonické soutěže 

s tím, že bychom rádi měli do konce května začátkem června uzavřenou soutěž a vyhlášení, 

řekněme doporučení vítěze. Existují tři způsoby jak postupovat, první je veřejná architektonická 

soutěž tzn., že se přihlásí kdokoli, dostaneme architektonické návrhy. Druhá možnost je vyzvané 

architektonické soutěže, ke které jsme se přiklonili, k tomu se pak vrátím z jakého důvodu. Třetí 

možnost je soutěž podle České komory architektů. Každá z těchto možností má svoje plusy a 

mínusy, na základě našich zkušeností, na základě konzultace s městským architektem jsme 

vybrali tu prostřední možnost, tzn. vyzvaná architektonická soutěž. Vybrali jsme ji proto, že se 

nám zdá, že z těch tří možností odpovídá nejlépe charakteru a rozsahu stavby. Rádi bychom 

oslovili architektonická studia, která mají zkušenost, rozumí charakteru stavby, rozumí 

předpisům a budeme mít záruku toho, že proti nám budou stát partneři, kterým nemusíme 

vysvětlovat dopodrobna všechny návaznosti a všechny úskalí v tomto případě té sportovní haly. 

Neví, zda je tady na to prostor, ale zkusí to shrnout. Podíval se dobře na soutěžní řád České 

komory architektů, to ponecháme, když tak na individuální rozhovor, ale v podstatě ten soutěžní 

řád České komory architektů nikterak nepřináší nic jiného, než plánujeme my v rámci té vyzvané 

architektonické soutěže. Ať už se podíváme na způsob vyhlášení soutěže, účastníky, podmínky, 

sestavení poroty, jednání poroty, finančních podmínek, včetně kritérií, jediným rozdílem v tom 

je, že v té soutěži České komory architektů je všechno řízeno právě tou komorou. Významnější 

rozdíl tam není. Akorát komora si dává to právo, že ona bude určovat, kdo bude v porotě a dává 

si právo to, že určí doporučení, ale zásadní rozdíl tam není. Na základě této skutečnosti jsme se 

rozhodli pro druhou variantu.  

Radek Šamšula – dotázal se, když ta soutěž nepůjde přes komoru, tak se nemůže stát, že by se 

do soutěže přihlásil nebo můžete pozvat někoho, kdo není členem komory architektů. Zda bude 

dostatek kvalitních studií, které budou moci oslovit.  

Ing. Radek Mazáč – sdělil, že pokud by se to dělalo přes Českou komoru architektů, tak zase 

přicházíme o možnost oslovit někoho, kdo v této komoře není a bude kvalitní.  

Radek Šamšula – sdělil, že v souvislosti s výstavbou sportovní haly se neustále mluví o možnosti 

výstavby lezecké stěny. Proběhla sportovní komise, která se jednoznačně vyslovila proto, že 

pokud by měla být lezecká stěna na hale, tak by měla být uvnitř. Nicméně nebyla tam shoda na 

tom, jestli by měla být vůbec jako celkovou součástí toho vnitřního prostoru nebo ne. Byla větší 

shoda na tom, že by mohla být stavebně oddělená, čili jako součástí haly vnitřních dispozic, ale 

stavebně oddělená. A zároveň komise dávala podnět panu místostarostovi, aby prozkoumal tuto 

možnost, co by to obnášelo. Jestli by bylo možné to zapracovat do projektu. Rád by věděl, zda 

se v tomto nějak pokročilo a chtěl by připomenout, že asi před dvěma lety kdy se řešila lezecká 

stěna na letním kině, tak vznikla petice, kterou podepsali stovky lidí. A osobně má zkušenost 

z okolí, že v Boskovicích je obrovská lezecká komunita, která jezdí do Kuřimi, do Velkých 

Opatovic, do Brna, máme to 20 km do Moravského krasu, takže považuje za důležité, aby to tady 

zaznělo, protože slyšel od jiných zastupitelů, že o lezecké komunitě v Boskovicích nic neví, takže 

je tady a ráda by lozila na lezecké stěně v hale.  

Ing. Radek Mazáč – sdělil, že je to téma, kterým se nyní zabývají. Doplnil, že sportovní komise 

nedoporučila, aby lezecká stěna byla součástí toho prostoru. Rád by veřejně řekl, že to není 

neúcta či nepřátelství, na horolezectví není nic nepřátelského, je to pomalu olympijský sport. 

Spíše vycházeli z toho technokratického hlediska kdy, sportovní hala apriory slouží pro sport, 

pro sportovní oddíly a všechny sporty, které se odehrávají v hale, mají požadavek na čistotu toho 

prostoru. V tuto chvíli je prostě horolezecká stěna jakoby rušivým elementem při výkonu 
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sportovní aktivity, takže jsme si řekli, že dobře, pokud je tady komunita, která vyžaduje sportovní 

nebo horolezeckou stěnu, tak v tuto chvíli, za prvé podíváme se, jaké jsou požadavky, tak 

abychom vyhověli a oddělili ten prostor a za druhé, to jsme i spolu jednali, zkusíme vyhledat i 

jinou lokalitu pro to, aby se mohla realizovat horolezecká stěna. 

Radek Šamšula – poděkoval za odpověď a popřál všem hezké svátky.  

Ing. Radek Mazáč – popřál za klub STAN a Sportovce všem hezké vánoční svátky a hodně štěstí 

do nového roku. 

ad 41) Ukončení zasedání  

Pan starosta poděkoval všem za dnešní účast a celoroční práci. Popřál všem hezké Vánoce a 

ukončil 7. zasedání Zastupitelstva města v 19:32 hodin. 

 

 

V souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Boskovice ve znění schváleném dne 

23.02.2016 zapsala Ladislava Borková. 

 

 

Vyhotoveno dne: 16.12.2019 

 

Ověřeno dne: 19.12.2019 

 

 

 

 

 

Ing. Radek Mazáč v.r.                                Bc. Hana Nedomová 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). 


