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 ZÁPIS 
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, 

konaného dne 9. září 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 
Přítomni: viz prezenční listina 
 
Návrh programu jednání:   

1. Zahájení 

2. Jmenování zapisovatele a sčitatele 

3. Určení ověřovatelů zápisu 

4. Schválení programu jednání 

5. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

6. Poskytnutí dotací z rozpočtu města 

7. Zvýšení příspěvku MŠ Zahrádka 

8. Spolufinancování sociálních služeb na rok 2016 

9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění sociálních 

služeb 

10. Vystoupení města ze Sdružení průmyslová zóna Šlapanice 

11. Zřizovací listiny příspěvkových organizací – změna příloh 

12. Kupní smlouva č. KS-2015-05 na prodej nemovité věci, pozemky p. č. 908/2 a p. č. 

908/3, k. ú. Šlapanice u Brna 

13. Rozpočtové opatření č. 14/2015 

14. OZV č. 3/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

15. Informace o provedených rozpočtových opatřeních 

16. Informace ST, MST, TAJ 

17. Informace z výborů zastupitelstva 

18. Diskuse členů ZM 

19. Diskuse občanů 

20. Závěr 

 
 
ad 1. Zahájení 
Starostka zahájila 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice v 17:02 hodin a 
přivítala přítomné zastupitele a občany. Dále konstatovala, že v kinosále je přítomno 17 
členů zastupitelstva. Omluvili se pánové Svatopluk Novák, Zdeněk Novák a Vítězslav Šudák. 
Paní Jiřina Burianová přijde později. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Dále oznámila 
nahrávání průběhu zasedání, které bude vysíláno na webových stránkách města Šlapanice.  
 
 
 
ad 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele  
Zapisovatelkou jmenována paní Štěpánka Benadová; sčitatelkou paní Bc. Milada Havlínová. 
 
 
 
 ad 3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starostka – za ověřovatele zápisu určeni zastupitelé: paní Jiřina Burianová a pan Pavel 
Zmeškal. Oba ověřovatelé projevili souhlas s návrhem.  
 
V 17:04 se dostavila paní Jiřina Burianová, přítomno 18 zastupitelů. 
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ad 4. Schválení programu jednání 
Starostka seznámila s návrhem programu v souladu s pozvánkou, zaslanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací, zveřejněnou na úřední desce. Do programu jsou 
navrženy 4 vložené body, z nichž 3 body byly dodatečně zaslány zastupitelům.  
Na úvod jednání byl přizván jednatel společnosti TASY pan Ševčík, který podá krátkou 
zprávu o záměru jejich společnosti.  
 
bod 4.A Informace firmy TASY o záměru na drcení pneumatik 
bod 12.A  Darovací smlouva č. DS-2015-05 na pozemky p. č. 3569/154; 3569/388; 

3569/391 a 3569/414, vše k. ú. Šlapanice u Brna 
bod 12.B  Odvolání a jmenování člena kontrolního výboru zastupitelstva 
bod 12.C  Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitých věcí. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje program jednání: 

1. Zahájení 

2. Jmenování zapisovatele a sčitatele 

3. Určení ověřovatelů zápisu 

4. Schválení programu jednání 

 4.A   Informace společnosti TASY o záměru drcení pneumatik 

5. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

6. Poskytnutí dotací z rozpočtu města 

7. Zvýšení příspěvku MŠ Zahrádka 

8. Spolufinancování sociálních služeb na rok 2016 

9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění 

sociálních služeb 

10. Vystoupení města ze Sdružení průmyslová zóna Šlapanice 

11. Zřizovací listiny příspěvkových organizací – změna příloh 

12. Kupní smlouva č. KS-2015-05 na prodej nemovité věci, pozemky p. č. 908/2 a p. 

č. 908/3, k. ú. Šlapanice u Brna 

 12.A  Darovací smlouva č. DS-2015-05 na pozemky p. č. 3569/154; 3569/388; 

3569/390 a 3569/414, vše k. ú. Šlapanice u Brna 

 12.B  Odvolání a jmenování člena kontrolního výboru zastupitelstva 

 12.C  Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o regulaci hlučných činností  

13. Rozpočtové opatření č. 14/2015 

14. OZV č. 3/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

15. Informace o provedených rozpočtových opatřeních 

16. Informace ST, MST, TAJ 

17. Informace z výborů zastupitelstva 

18. Diskuse členů ZM 

19. Diskuse občanů 

20. Závěr 

 
Hlasování: 18 PRO – 0 PROTI – 0 SE ZDRŽEL  
PRO hlasovali: 
Burianová Jiřina, Hermann Pavel, Horák Pavel, Horák Petr, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, 
Klaška Michal, Kopeček Jiří, Králová Marie, Migdauová Kateřina, Riegerová Gabriela, 
Růžička Radek, Sova Tomáš, Staněk Miroslav, Trněná Michaela, Vavro Ivan, Zmeškal 
Pavel, Zycháček Jan 
Návrh byl přijat. 
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Starostka představila nového tajemníka Městského úřadu Šlapanice pana Milana 
Vdolečka, který byl do funkce tajemníka jmenován od 01.08.2015. 
 
 
 
ad 4.A Informace společnosti TASY o záměru na drcení pneumatik 
Jednatel společnosti TASY pan Ševčík seznámil zastupitele a přítomné občany se záměrem 
společnosti TASY na drcení pneumatik, které se bude provádět v bývalém areálu Impact 
Industry ve Šlapanicích. Firma TASY zakoupila pozemky a halu společnosti Impact Industry 
a jejím hlavním zákazníkem je Cementárna Mokrá, odkud se budou dovážet odpadní 
pneumatiky a drtit se budou ve Šlapanicích. Součástí bude i sklad pneumatik. Materiál se 
bude dál převážet k zákazníkovi. Noční ani večerní provoz se neplánuje.  
Starostka doplnila, že město Šlapanice se k uvedenému záměru vyjádřilo v rámci 
posuzování vlivů na životní prostředí s tím, že doporučuje ozelenění areálu.  
V rozpravě vystoupili: 
p. Staněk – doprava bude probíhat ke státní silnici či přes Šlapanice? 
p. Ševčík – doprava nebude vedena přes Šlapanice, vozidla budou jezdit ke státní silnici. 
p. Kadlc – bude fa TASY používat soukromou komunikaci, která se však v zimním období 

neudržuje? Máte dohodu s majitelem? 
p. Ševčík – dohoda o společné údržbě neexistuje. 
Návrh usnesení: 
ZM bere na vědomí informaci firmy TASY k záměru na drcení pneumatik. 
 
 
 
ad 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání 
Starostka  

- úkol – lavičky před pálenicí – splněn 
Tajemník – ke zprávě finančního výboru, kontrola § 6171 – provedená opatření: 

- finanční odbor zpracoval tabulku, v níž je uveden přehled průměrné roční inflace od 
roku 1999 

- směrnice o nakupování a oběhu účetních dokladů bude doplněna poznámkou, že do 
faktury se bude uvádět do poznámky v systému Navision číslo smlouvy a její platnost  

- všechny smlouvy budou naskenovány a vloženy do Share Pointu do konce roku 2015 
- provedení revize veřejných zakázek u platných smluv – tento úkol je dlouhodobější. 

p. Zmeškal 
- jak je zajištěno, že pracovníci budou každý rok kontrolovat aktuálnost smlouvy? 

Tajemník 
- každá přijatá faktura se kontroluje se smlouvou. 

 
 
 
  
ad 6. Poskytnutí dotací z rozpočtu města 
Starostka  

 ke konci měsíce července podalo 14 organizací a jednotlivců žádost o dotaci 
z rozpočtu města, z toho do kompetence zastupitelstva města spadají 3 žádosti  

 upozornila, že se budou schvalovat pouze žádosti Orla a SK Šlapanice. Žádost 
Kulturního spolku Hrbatý hrozen se odkládá z důvodu vypořádání majetkoprávních 
vztahů k nemovitosti, na kterou žádá spolek příspěvek. Se zástupci Kulturního spolku 
Hrbatý hrozen je toto projednáno. 

 Hrbatý hrozen byl vyzván, aby vypořádal majetkoprávní vztahy k nemovitosti, na 
kterou žádá dotaci a byla mu nabídnuta součinnost ze strany města. 

Návrh usnesení: 
ZM schvaluje následující dotace: 
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 Orel jednota Šlapanice, IČO: 65265726 ve výši 20 000 Kč 

 SK Šlapanice, IČO: 49458256 ve výši 50 000 Kč 
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvy DOT-2015-56 až DOT-2015-57. 
Hlasování: 18 PRO – 0 PROTI – 0 SE ZDRŽEL   
PRO hlasovali: 
Burianová Jiřina, Hermann Pavel, Horák Pavel, Horák Petr, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, 
Klaška Michal, Kopeček Jiří, Králová Marie, Migdauová Kateřina, Riegerová Gabriela, 
Růžička Radek, Sova Tomáš, Staněk Miroslav, Trněná Michaela, Vavro Ivan, Zmeškal 
Pavel, Zycháček Jan 
Návrh byl přijat. 
 
 
 

ad 7. Zvýšení příspěvku MŠ Zahrádka 
Starostka 

- Mateřská škola Zahrádka požádala o zvýšení neinvestičního příspěvku z důvodu 
havárie kanalizace. 

V rozpravě vystoupili: 
Pavel Horák 

- navrhuje, aby se vždy uvádělo přesné určení organizace (název, IČO, adresa). 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku Mateřská škola Zahrádka, Šlapanice, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 1444/8,664 51  Šlapanice, 
IČO: 750 239 54,  o 43 200 Kč. 
Hlasování: 18 PRO – 0 PROTI – 0 SE ZDRŽEL   

PRO hlasovali: 
Burianová Jiřina, Hermann Pavel, Horák Pavel, Horák Petr, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, 
Klaška Michal, Kopeček Jiří, Králová Marie, Migdauová Kateřina, Riegerová Gabriela, 
Růžička Radek, Sova Tomáš, Staněk Miroslav, Trněná Michaela, Vavro Ivan, Zmeškal 
Pavel, Zycháček Jan 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
ad 8. Spolufinancování sociálních služeb na rok 2016 pro občany Šlapanic 
pí Střechovská 

- v roce 2015 došlo ke změně kompetencí z MPSV na kraje při rozdělování účelově 
určené dotace ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů, souvisejících 
s poskytováním činností sociálních služeb 

- Jihomoravský kraj schválil nová pravidla pro poskytování veřejné podpory sociálních 
služeb pro rok 2016, v nichž stanovil jako stěžejní kritérium pro zařazení služeb do 
systému garanci spolufinancování obcí v určité procentuální výši 

- pro služby sociální prevence i pečovatelskou službu je procentní výše 20 %, pro 
služby péče je stanovena procentní výše spolufinancování 8 % 

- celková částka spolufinancování činí Kč 544 907 Kč.  
V rozpravě vystoupili: 
Pavel Horák 

- spolufinancování se dotýká pouze občanů Šlapanic? 
pí Střechovská 

- ano; se starosty správního obvodu Šlapanice bude schůzka 25.09.2015 v Brně na 
Opuštěné 9/2. 

Návrh usnesení: 
ZM schvaluje spolufinancování sociálních služeb na rok 2016 pro občany Šlapanic, 
které poskytují tyto organizace, a to v režimu: 
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Spolufinancování bude probíhat z rozpočtu města: 

 Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice na službu 
pečovatelská služba ve výši 20 % nákladů služby, tj. maximálně 413.280 Kč. 

 
Spolufinancování bude probíhat formou dotace: 
- Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o. s., Fügnerova 457/30,  
- 613 00 Brno na službu osobní asistence ve výši 8 % nákladů služby, tj. 

maximálně 13.073 Kč 
- HEWER, z. s., Vídeňská 291/89, 639 00 Brno na službu osobní asistence ve výši 

8 % nákladů služby, tj. maximálně 10.606 Kč 
- Sanus Brno, Kotlářská 51, 602 00 Brno na službu pečovatelská služba ve výši 

20 % nákladů služby, tj. maximálně 102.782 Kč 
- Společnost pro ranou péči, o. s., Klimentská 2, 110 00 Praha 1, Středisko rané 

péče SPRP Brno, Nerudova 7, 602 00 Brno na službu raná péče ve výši 20 % 
nákladů služby, tj. maximálně 5.166 Kč. 

Hlasování: 18 PRO – 0 PROTI – 0 SE ZDRŽEL   
Návrh byl přijat. 
PRO hlasovali: 
Burianová Jiřina, Hermann Pavel, Horák Pavel, Horák Petr, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, 
Klaška Michal, Kopeček Jiří, Králová Marie, Migdauová Kateřina, Riegerová Gabriela, 
Růžička Radek, Sova Tomáš, Staněk Miroslav, Trněná Michaela, Vavro Ivan, Zmeškal 
Pavel, Zycháček Jan 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
ad 9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění 
sociálních služeb 
Starostka  

- v prosinci 2014 schválilo zastupitelstvo města spolufinancování služeb sociální 
prevence 

V rozpravě vystoupili: 
Pavel Horák 

- znovu připomíná doplnit registrační číslo. 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace číslo: DOT-2015-39 
– V růžovém sadu, IČO: 266 05 601, Komenského 702/4, Ořechov, 664 44 Ořechov u 
Brna. 
Hlasování: 18 PRO – 0 PROTI – 0 SE ZDRŽEL  
PRO hlasovali:  
Burianová Jiřina, Hermann Pavel, Horák Pavel, Horák Petr, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, 
Klaška Michal, Kopeček Jiří, Králová Marie, Migdauová Kateřina, Riegerová Gabriela, 
Růžička Radek, Sova Tomáš, Staněk Miroslav, Trněná Michaela, Vavro Ivan, Zmeškal 
Pavel, Zycháček Jan 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
ad 10. Vystoupení města ze Sdružení průmyslová zóna Šlapanice 
Starostka 

- od roku 2005 je město členem Sdružení průmyslová zóna Šlapanice, jehož hlavním 
cílem bylo vytvoření celistvé plochy z pozemků členů sdružení pro výstavbu 
průmyslové zóny Šlapanice 

- v současné době sdružení nevyvíjí žádnou činnost 
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- pro realizaci výstavby nebyla splněna základní podmínka – schválení změny č. 7 
územního plánu 

- město nemá žádné písemné záznamy o činnosti tohoto zrušení 
- p. Hrabálek  informoval, že v roce 2011 poslal rezignaci na funkci předsedy, nedostal 

žádnou odezvu. 
V rozpravě vystoupili: 
p. Hrabálek 

- rozhodnutí o vystoupení ze sdružení je jednostranný akt 
- respektuje toto rozhodnutí města 

p. Zycháček 
- město obdrželo finanční zálohu ve výši 10 %, tak by ji mělo vrátit 
- v jakém termínu plánuje město vrátit zálohu? 

Starostka 
- jedná se cca o 7 mil. Kč 
- rada města dala souhlas s výmazem předkupního práva z katastru nemovitostí 
- město vyzve společnost CTP o sdělení čísla účtu, kam mohou být peníze vráceny a 

zašle poměrnou část zálohy (nutno počítat s církevními pozemky) 
- město je připraveno a schopno vrátit zálohu 
- termín není zatím stanoven – p. Vos se dostaví k jednání příští týden 

Návrh usnesení: 
ZM schvaluje vystoupení města Šlapanice ze Sdružení průmyslová zóna Šlapanice, 
spolek, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51  Šlapanice, IČO: 26983176 a ukládá 
starostce písemně oznámit radě vystoupení města ze sdružení. 
Hlasování: 17 PRO – 0 PROTI – 1 SE ZDRŽEL (Sova Tomáš) 
PRO hlasovali:  
Burianová Jiřina, Hermann Pavel, Horák Pavel, Horák Petr, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, 
Klaška Michal, Kopeček Jiří, Králová Marie, Migdauová Kateřina, Riegerová Gabriela, 
Růžička Radek, Staněk Miroslav, Trněná Michaela, Vavro Ivan, Zmeškal Pavel, Zycháček 
Jan 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
ad 11. Zřizovací listiny příspěvkových organizací – změna příloh 
Místostarosta 
Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vydává zřizovatel zřizovací 
listinu příspěvkových organizací a mimo jiné vymezí majetek ve vlastnictví zřizovatele, který 
se organizacím předává k hospodaření. 
V souvislosti s digitalizací, přečíslováním a změnou výměr parcel je třeba upravit vymezení 
majetku zapisovaného do katastru nemovitostí předaného příspěvkovým organizacím 
k hospodaření. Předmětem změny příloh ke zřizovacím listinám budou i další pozemky 
předané příspěvkovým organizacím k hospodaření. Změny příloh zřizovacích listin tvoří 
přílohu č. 1 zápisu. 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje: 

1. Změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Šlapanice, okres 
Brno-venkov, příspěvková organizace, IČO: 75023920 

2. Změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Zahrádka, 
Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, IČO: 75023954, 
místo školských služeb – Havlíčkova 1444/8, Šlapanice 

3. Změnu přílohy č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Zahrádka, 
Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, IČO: 75023954, 
místo školských služeb -  Brněnská Pole 1836/25, Šlapanice 

4. Změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Hvězdička, 
Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, IČO: 75023946 
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vymezující předaný nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí 
k hospodaření příspěvkovým organizacím. 

ZM ukládá KT zveřejnit tyto údaje v Ústředním věstníku České republiky. 
Hlasování: 18 PRO – 0 PROTI – 0 SE ZDRŽEL  
PRO hlasovali: :  
Burianová Jiřina, Hermann Pavel, Horák Pavel, Horák Petr, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, 
Klaška Michal, Kopeček Jiří, Králová Marie, Migdauová Kateřina, Riegerová Gabriela, 
Růžička Radek, Trněná Michaela, Sova Tomáš, Staněk Miroslav, Vavro Ivan, Zmeškal 
Pavel, Zycháček Jan 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
ad 12.  Kupní smlouva č. KS-2015-05 na prodej nemovité věci, pozemky p. č. 908/2 a p. 
č. 908/3, k. ú. Šlapanice 
Místotarosta 

- pozemky města sousedí s pozemky ve vlastnictví kupujících a tvoří předzahrádku 
k pozemku, na němž se nachází jejich rodinný dům. 

Návrh usnesení: 
ZM schvaluje Kupní smlouvu č. KS-2015-05 na prodej pozemků p. č. 908/2, o výměře 20 m² 
a p. č. 908/3, o výměře 40 m², v k. ú. Šlapanice u Brna, z vlastnictví prodávajícího města 
Šlapanice do vlastnictví kupujících. Kupní cena ve výši 36 000 Kč byla stanovena dohodou. 
V rozpravě vystoupili: 
Pavel Horák 

- zda předzahrádka nebo plot jsou někde jinde? 
p. Vavro 

- navrhuje oddělení parcel a předkládá protinávrh:  
Protinávrh usnesení: 
ZM neschvaluje Kupní smlouvu č. KS-2015-05 na prodej pozemků p. č. 908/2, o výměře 
20 m² a p. č. 908/3, o výměře 40 m², v k. ú. Šlapanice u Brna  a ukládá OISM projednat 
rozdělení p. č. 908/3. 
Hlasování: 18 PRO – 0 PROTI – 0 SE ZDRŽEL  
PRO hlasovali:  
Burianová Jiřina, Hermann Pavel, Horák Pavel, Horák Petr, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, 
Klaška Michal, Kopeček Jiří, Králová Marie, Migdauová Kateřina, Riegerová Gabriela, 
Růžička Radek, Sova Tomáš, Staněk Miroslav, Trněná Michaela, Vavro Ivan, Zmeškal 
Pavel, Zycháček Jan 
Protinávrh byl přijat. 
 
 
 
ad 12.A  Darovací smlouva č. DS-2015-05 na pozemky p. č. 3569/154; 3569/388; 
3569/390 a 3569/414, vše k. ú.  Šlapanice u Brna 
Místostarosta 

- jedná se o pozemky pod zpevněnými plochami – komunikací a chodníkem v obytném 
souboru Zlámaniny. 

V rozpravě vystoupili: 
p. Zycháček 

- jedná se pouze o pozemky pod komunikací? 
Místostarosta 

- ano 
p. Vavro 

- budou zveřejněny smlouvy i před rokem 2013? 
Starostka 
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- ano, ale termín zatím nedokážeme sdělit. 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje Darovací smlouvu č. DS-2015-05 s darujícími. 
Hlasování: 18 PRO – 0 PROTI – 0 SE ZDRŽEL  
PRO hlasovali:  
Burianová Jiřina, Hermann Pavel, Horák Pavel, Horák Petr, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, 
Klaška Michal, Kopeček Jiří, Králová Marie, Migdauová Kateřina, Riegerová Gabriela, 
Růžička Radek, Sova Tomáš, Staněk Miroslav, Trněná Michaela, Vavro Ivan, Zmeškal 
Pavel, Zycháček Jan 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
ad 12.B  Odvolání a jmenování člena kontrolního výboru 
Starostka 

- Politické hnutí ANO podalo návrh na odvolání člena kontrolního výboru pana 
Vítězslava Schustera z důvodu častých absencí na jednání kontrolního výboru a 
nedostatečného předávání informací. 

V rozpravě vystoupili: 
p. Sova 

- potvrdil, že důvodem odvolání pana Schustera je jeho častá absence a 
neinformovanost hnutí o jednáních kontrolního výboru 

p. Kopeček 
- vyjádřil se p. Schuster ke svému odvolání? 

p. Sova 
- komunikovali jsme to v rámci interního sněmu 

Starostka 
- informaci nemáme 

p. Růžička 
- - jaké je vyjádření předsedy kontrolního výboru k práci p. Schustera? 

Starostka 
- předseda KV nemá připomínky k práci p. Schustera 

p. Růžička 
- pokud nemá předseda KV připomínky k práci p. Schustera, potom není nutné řešit 

vnitrostranické problémy v hnutí ANO odvoláním pana Schustera z kontrolního 
výboru. 

pí Migdauová 
- ví o tomto odvolání p. Schuster? 

p. Sova 
- samozřejmě, komunikovali jsme o tom na interním sněmu 

Návrh usnesení: 
ZM odvolává člena kontrolního výboru zastupitelstva pana Vítězslava Schustera a 
jmenuje novým členem kontrolního výboru pana Tomáše Sovu. 
Hlasování: 8 PRO – 2 PROTI – 8 SE ZDRŽELO  
PRO hlasovali:  
Burianová Jiřina, Horák Pavel, Horák Petr, Kopeček Jiří, Králová Marie, Sova Tomáš, Vavro 
Ivan,  Zycháček Jan 
PROTI hlasovali: Růžička Radek, Zmeškal Pavel 
ZDRŽELI SE: Hermann Pavel, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, Klaška Michal, Migdauová 
Kateřina, Riegerová Gabriela, Staněk Miroslav, Trněná Michaela 
Návrh  nebyl přijat. 
 
ad 12.C  OZV č. 2/2015 o regulaci hlučných činností 
Starostka 
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- záměrem města je opatření k omezení hlučných činností a zabránění nepřiměřeného 
obtěžování občanů 

- o nedělích, státních svátcích a státem uznaných svátcích je každý na území města 
povinen zdržet se používání strojů, přístrojů a zařízení, způsobujících hluk v době od 
6:00 do 14:00 hodin. Ustanovení se nevztahuje na odstraňování kalamitních stavů. 

V rozpravě vystoupili: 
pí Hanáková 

- upřesnila, které svátky jsou státem uznané a které jsou státní svátky 
p. Hermann 

- jak postupovat v případě, že soused pouští reprodukovanou hudbu a obtěžuje tím 
velkou část okolí 

pí Hanáková 
- v těchto případech volat městskou policii, případně podat stížnost na MěÚ 

k přestupkové komisi 
Pavel Horák 

- je nutné uvádět do vyhlášky Městskou policii Šlapanice, když strážníci nemají stálé 
služby? 

pí Hanáková 
- text vyhlášky je odsouhlasen odborem kontroly MV ČR 

p. Velan 
- návrh vyhlášky byl předložen komisi pro pořádek a tato vyhlášku nedoporučila 

Starostka 
- doporučení komise nebylo přijato; mezi zastupiteli proběhla emailová diskuse 
- rada města doporučuje schválení vyhlášky 

p. Sova 
- komise návrh vyhlášky vůbec nečetla 
- 16 zastupitelů se vyjádřilo kladně v emailové diskusi 

pí Riegerová 
- obává se, aby vyhláška nezasahovala do doby nočního klidu 

pí Hanáková  
- noční klid je vymezen dobou mezi 22.00 až 06:00 hodin 
- touto vyhláškou není noční klid dotčen. 

Návrh usnesení: 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o regulaci hlučných činností ve 
městě. 
Hlasování: 16 PRO – 0 PROTI – 2 SE ZDRŽELI  
PRO hlasovali:  
Burianová Jiřina, Horák Pavel, Horák Petr, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, Klaška Michal, 
Kopeček Jiří, Králová Marie, Migdauová Kateřina, Růžička Radek, Sova Tomáš, Staněk 
Miroslav, Trněná Michaela, Vavro Ivan, Zmeškal Pavel, Zycháček Jan 
ZDRŽELI SE: Hermann Pavel, Riegerová Gabriela 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
ad 13. Rozpočtové opatření č. 14/2015 
Starostka 

- rozpočtové opatření je vyvoláno schválením upravených odpisových plánů 
příspěvkových organizací města pro rok 2015; má vliv na závazné ukazatele 
rozpočtu. 

Návrh usnesení: 
ZM provedlo rozpočtové opatření č. 14/2015 se zvýšením celkových příjmů a 
celkových výdajů ve shodné výši o 1.203.800 Kč. 
ZM schvaluje následující změny závazných ukazatelů rozpočtu: 
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 ZU 3: zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Šlapanice o 20 800 Kč na 9 352 600 
Kč, z toho na odpisy ZŠ 1 831 600 Kč. Částka určená na pokrytí ztrát provozu 
bazénu včetně odpisů zůstává nezměněna. 

 ZU 2: zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ Hvězdička o 17 100 Kč na 1 021 200 
Kč, z toho na odpisy 331 200 Kč 

 ZU 5: zvýšení odvodu odpisů ZŠ Šlapanice na 2 004  600 Kč, zvýšení odvodu 
odpisů MŠ Hvězdička na 331 200 a odvod MŠ Zahrádka v celkové výši 409 300 
Kč 

 ZU 1: zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ Zahrádka o 43 200 Kč na 3 010 500 
Kč, z toho odpisy 409 300 Kč.            

Hlasování: 18 PRO – 0 PROTI – 0 SE ZDRŽEL  
PRO hlasovali:  
Burianová Jiřina, Hermann Pavel, Horák Pavel, Horák Petr, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, 
Klaška Michal, Kopeček Jiří, Králová Marie, Migdauová Kateřina, Riegerová Gabriela, 
Růžička Radek, Sova Tomáš, Staněk Miroslav, Trněná Michaela, Vavro Ivan, Zmeškal 
Pavel, Zycháček Jan 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
ad 14. OZV č. 3/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 
Starostka 

- záměrem města bylo snížení koeficientu z původního koeficientu 4 na koeficient 3, 
což schválila rada města na své 24. schůzi 

- dopad do rozpočtu města o cca 4 mil. Kč 
- obecně závazná vyhláška bude do 5-ti dnů ode dne nabytí platnosti zaslána správci 

daně, takže občan nemusí podávat nová daňová přiznání  
- jde o pokus snížit na míru obvyklou v ČR, která je 2 - to ale nejsme schopni kvůli 

zadluženosti města takto snížit (propad by byl 8 mil. Kč) 
V rozpravě vystoupili: 
p. Zycháček 

- jedná se o ukvapený krok 
- pro podnikatele je to odpočitatelná položka, kdežto občan to platí ze zdaněných 

peněz 
Starostka 

- rozhodnutí o snížení koeficientu bylo po zralé úvaze zrevidování stavu rozpočtu 
- v celé ČR je běžný koeficient 2 
- jsem konfrontována ze strany podnikatelů s kritikou na kvalitu služeb a že máme 

jednu z nejvyšších úrovní koeficientu 
- jsme přesvědčeni, že dokážeme chybějící peníze v rozpočtu najít (nevýhodné 

nájemní smlouvy apod.) 
p. Karásek 

- v minulém volebním období sdružení hlasovalo proti vyhlášce (pozn.: navýšení 
koeficientu) 

p. Zycháček 
- slíbili jste ve volbách snížení koeficientu na 2, takže jste nesplnili slovo 

p. Karásek + Starostka 
- neměli jsme ve volebním programu uvedeno konkrétní číslo 

p. Kadlc  
- ODS mělo v programu snížení na polovinu 

Pavel Horák 
- koeficient 4 byl nastaven pro rozvíjení města do budoucna 

pí Burianová 
- součástí navýšení koeficientu bylo zrušení poplatků za svoz odpadů 
- dotázala se, zda opět nebude zavedeno placení odvozu odpadů 
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Starostka 
- zatím ne, máme prostředky, které nahradí tuto ztrátu; budeme řešit důslednější 

třídění odpadu. 
- zavedením poplatku za svoz jsme nezabývali – teď nic takového nezvažujeme, ale 

zabýváme se zefektivněním třídění odpadu 
- v rozpočtu je několik věcí, jako např. nevysoutěžená částka p. Babušíka, které lze 

řešit - jsem přesvědčena, že peníze v rozpočtu jsou 
p. Cupák  

- dotázal se, zda poplatek je dán zákonem nebo nějakou vyhláškou 
Starostka 

- jedna část je dána zákonem a druhá je místní koeficient, který si mohou nastavit obce 
a města 

Návrh usnesení: 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška města Šlapanice č. 4/2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitých věcí. 
Hlasování: 11 PRO – 4 PROTI – 3 SE ZDRŽELI  
PRO hlasovali:  
Hermann Pavel, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, Klaška Michal, Kopeček Jiří, Migdauová 
Kateřina, Riegerová Gabriela, Růžička Radek, Staněk Miroslav, Trněná Michaela, Zmeškal 
Pavel,  
PROTI hlasovali: Horák Pavel, Horák Petr, Vavro Ivan, Zycháček Jan 
ZDRŽELI SE: Burianová Jiřina, Králová Marie, Sova Tomáš 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
ad 15. Informace o provedených rozpočtových opatřeních 
Starostka 

- v krátkosti seznámila s rozpočtovými opatřeními č. 9 – 13/2015 
V rozpravě vystoupili: 
Pavel Horák 

- ad RO č. 9/2015: v jaké výši dostalo město dotaci - § 3725?  
- ad RO č. 10/2015 - § 3725, částka 300 tis. Kč – výdej zeleň? 
- ad RO č. 10/2015 - § 6223, částka 40 tis. Kč – jedná se o cestu do Belgie? 
- ad RO č.11/2015 - § 3732, částka 800 tis. Kč – výdaje na zpracování studie 

proveditelnosti – ICEC? 
Starostka  

- OISM zašle informaci k RO č. 9/2015 
- generel zeleně zatím nebyl zadán 

Místostarosta  
- částka 40 tis. Kč se vztahuje k cestě do Belgie (200. výročí bitvy u Waterloo) 

p. Zycháček 
- při jednáních  o ICEC jsme se nebavili o právních službách 

Starostka 
- právní služba je rozčleněna do několika fází 
- je pravděpodobné, že nebude celá částka čerpána  
- slíbila nahlédnout do zápisu a ověřit si, zda se mluvilo o právních službách. 

Návrh usnesení: 
ZM bere na vědomí bez hlasování informaci o provedených rozpočtových opatření č. 
9/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015. 
 
 
V 18:55 hodin starostka vyhlásila 10-ti minutovou přestávku. 
V 19:00 hodin se omluvil pan Zdeněk Kadlc, přítomno 17 zastupitelů. 
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V 19:09 hodin pokračuje zasedání zastupitelstva města. 
 
 
ad 16. Informace ST, MST, TAJ 
Starostka nejdříve uvedla nového ředitele Základní školy Šlapanice pana Pavla 
Vyhňáka, který se v krátkosti představil zastupitelům a občanům. Následně proběhla 
diskuse mezi zástupci rodičů dětí, které chodí do kroužku T-ballu a pro tento školní rok 
nemají zajištěny tréninkové hodiny v tělocvičně školy a ředitelem školy. Pan ředitel přislíbil 
pomoc v řešení; již proběhlo několik jednání v této záležitosti. V březnu příštího roku budou 
osloveny všechny kroužky a organizace ohledně rezervace tělocvičny. 
Starostka 

- podala informaci o stavu přípravy územního plánu 
- zmínila se o plánované výstavbě kasina v katastru Podolí u Brna - město Šlapanice 

aktivně vystupuje proti tomuto záměru (k tomu je vyzvala i MO KDU-ČSL) 
- informovala o činnosti obecně prospěšné společnosti Mohyla míru – Austerlitz 
- v současné době jsou vydávány kompostéry (viz informace v městských médiích) 
- minulý týden byl slavnostně otevřen kulturní dům a náves v Bedřichovicích 
- ve čtvrtek 10.09.2015 bude slavnostně otevřen atletický areál základní školy 

p. Leplt,, OISM 
- uvedl krátký výčet nákladů na akci Kulturní dům Bedřichovice + náves a na atletický 

areál 
p. Zmeškal 

- žádá OISM o zhodnocení těchto akcí a podání informace do Šlapanického 
zpravodaje 

Starostka 
- slíbila, že do příštího čísla Šlapanického zpravodaje OISM podá informace 
- poděkovala pracovníkům úřadu, kteří se podíleli na zdárném průběhu a ukončení 

těchto akcí  
Místostarosta 

- informoval o kladném stanovisku MV ČR k vydané obecně závazné vyhlášce č. 
1/2015 

- schválen vstup města do Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, jehož je předsedou  
- ČOV na skládce ve Šlapanicích – probíhá jednání s vítězem výběrového řízení 

 fa ASIO navrhla postup pro jednotlivé měsíce (navrženo 5 možností) - který 
ale z jejich strany nebyl dodržen (testovací provoz, který měl proběhnout na 
skládce nakonec proběhl mimo areál), ani jedna z navržených možností 
nesplňuje podmínky 

 návrhem je změna technologie čištění  
 od srpna firma nijak nereagovala, proto byla vyzvána k vyjádření, zda je 

schopna realizovat vysoutěženou zakázku, aby se město mohlo rozhodnout, 
jak dál 

- Bytové družstvo Šlapanice – od 6/2015 nebyla žádná členská schůze. 
Tajemník 

- chodník na Opuštěné je hotov 
- sdělil postup stavebního úřadu při zjištění černé skládky - stavební úřad bude 

postupovat více ofenzívně. 
 
 
ad 17. Informace z výborů zastupitelstva 
p. Staněk, předseda finančního výboru 

- finanční výbor se sešel dvakrát 
- FV navrhuje vytvořit nová kritéria při rozdělování dotací z rozpočtu města  

Návrh usnesení: 
ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru bez hlasování. 
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p. Novák, předseda kontrolní výboru – omluven; žádná zpráva nebyla podána. 
 
p. Hýbela, předseda Osadního výboru Bedřichovice 

- představil režim využívání sportovního hřiště a sálu kulturního domu  
- bude podán návrh do rady města ke schválení (budou pronajímat i občanům) 
- v současné době nikdo nevedl obecní kroniku; vybrán p. Kubiš, který bude 

pokračovat v psaní kroniky; žádá o zaškolení panem Kopeckým 
- žádá o velmi rychlé jednání ve výběru správce kulturního domu a hřiště. 

Návrh usnesení: 
ZM bere na vědomí zprávu Osadního výboru Bedřichovice bez hlasování. 
 
 
ad 18. Diskuse členů ZM 
Místostarosta 

- předal slovo řediteli společnosti SATESO panu Paláskovi, který informoval, že již není 
vlastníkem ani jednatelem ve své firmě a během několika měsíců ukončí i živnost. 

p. Zmeškal 
- na posledním zasedání ZM žádal o zasílání kontrolních zpráv finančního a 

kontrolního výboru ihned po zpracování 
- požaduje na další zasedání ZM zprávu městské policie ke kamerovému systému ve 

Šlapanicích 
- navrhuje, aby měl občan možnost se seznámit s požadavky komisí a výborů a 

následně si ověřit stanovisko rady města 
Starostka 

- požádá předsedy výborů o stanovisko k požadavku na bezprostřední zasílání 
kontrolních zpráv  

- požádá velitele městských strážníků o zprávu ke kamerovému systému 
- projedná s tajemníkem úřadu a předsedy komisí požadavek na zveřejnění výstupů 

z jednání komisí 
p. Vavro 

- poděkoval tajemníkovi za přístup stavebního úřadu k černým skládkám    
- žádá od tajemníka do příštího zasedání zastupitelstva zprávu ke kauze „bytový dům 

pana Horáčka“ 
p. Sova 

- dotázal se, zda se bude opravovat kanalizace na ulici Nerudova 
Ing. Leplt 

- ulice Nerudova je svažitá 
- letos bude zadána projektová dokumentace a v příštím roce bude začleněna do plánu 

akcí. 
 
 
ad 19. Diskuse občanů 
p. Pospíšil 

- jak to vypadá se zpevněním plochy před pálenicí? 
Starostka 

- bude zařazeno do plánu, ale vydláždění zatím ne 
pí Mazlová 

- hledáme možnosti vydláždění  
- zatím nevíme, zda to bude možné zařadit do plánu příštího roku 

Starostka 
- 16. prosince budeme znát, zda ano 

p. Sobotka 
- připomněl, že přes veškeré jeho úsilí po dobu 3 volebních období se snaží rezignovat 

na členství ve společnosti Ambiente, ale nedaří se to 
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- žádá dotažení do konce likvidaci společnosti Ambiente 
p. Hrabálek 

- cca před 1 rokem podalo město podnět policii ve věci letáčku pana Horáčka 
- k jakým závěrům dospěla vyšetřovatelka? 
- žádá o poskytnutí protokolu či zápisu, kterým byla tato záležitost uzavřena 

Starostka 
- oznámení města na PČR bylo odloženo 
- korupce na stavebním úřadu neprokázána; případnou pomluvu lze řešit formou 

přestupkového řízení 
- výtka byla k dodržování pracovní doby 
- protokol zašleme 

p. Hrabálek 
- neměla by se veřejnost dovědět pravdu? 

Starostka 
- zvážíme možnost 

p. Kolbábek 
- poukázal (a doložil fotografiemi) na velkou prašnost při navážení hlíny v souvislosti 

s těžbou hlíny Tondachu a žádá město, aby se tomuto problému věnovalo 
- existuje smlouva s firmou Tondach, zda zdevastované místo bude dáno do 

původního stavu? 
- jak to vypadá se zvýšením komínu? 
- žádá o informaci ve Šlapanickém zpravodaji 

Starostka 
- p. Pavelka z Tondachu byl požádán o řešení prašnosti 
- obrátíme se na odbor životního prostředí našeho úřadu, aby prověřil podmínky a 

jejich dodržování 
- část ploch je již vrácena do původního stavu 
- smlouva s Tondachem nebyla nalezena 
- ohledně zvýšení komínu podáme zprávu; musíme prověřit 

p. Pecl 
- upozornil na remízek u letiště, který má být zlikvidován 
- vyjadřovalo se město k likvidaci a  jaké jsou důvody likvidace? 

Starostka 
- komise životního prostředí se vyjadřovala a doporučovala pouze zakrácení porostu 

pí Mazlová 
- slíbila prověřit záležitost. 

 
 
ad 20. Závěr 
Starostka ukončila v 20:28 hodin 5. zasedání zastupitelstva města. 
 
Zapsala: Štěpánka Benadová 
 
 
 
 Ing. Pavel Zmeškal          Jiřina Burianová 
  ověřovatel zápisu          ověřovatel zápisu  
 
 

 Mgr. Michaela Trněná 
    starostka města Šlapanice 


