
Všem lidem dobré vůle přejeme poklidný adventní čas, 
krásné Vánoce a hodně štěstí do nastávajícího roku 2013. 
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BIG BAND ZDEŇKA TREBLÍKA 
Moderuje Renata Růžová (KISS Rádio), taneční program, zpěv Lucie Šimůnková 

Cena 290 Kč Prodej od 13. 12. 2012 Světluška, Riegrova 35/7, Šlapanice 

Rezervace alena@reznickova.eu Pořádá ODS Šlapanice za přispění sponzorů a podporovatelů 

Několik slov ke krajským volbám 2012  A. Řezníčková, více na www.ods-slapanice.cz 

Děkujeme všem, kteří využili svého práva a šli volit. Řadě lidí se může zdát, že jejich hlas nic 
neznamená, nebo že není koho volit. Že vše, co je dnes samozřejmé, bude tak už navždy. 
Mně osobně ale mrazí při čtení krajské smlouvy ČSSD s KSČM, totožné s tou podepsanou 
KDU-ČSL: „..smluvní strany budou jednat ve vzájemné shodě... budou se vzájemně infor-
movat o svých postojích...“ Postoje KSČM jsou jasné; nikdy se nedistancovala od procesů 
padesátých let, od normalizace let sedmdesátých, od obětí STB. Jak může KDU-ČSL vůbec 
připustit vzájemnou shodu s komunisty?  

POHLED prosinec 2012 

Informační list Místního sdružení Občanské demokratické strany Šlapanice  

 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 

čtěte uvnitř 



Krátký život Komise pro Strategii Šlapanic Ing. A. Řezníčková, zastupitelka města Šlapanice 

Ve Šlapanickém zpravodaji (ŠZ) 4/12 zformuloval místostarosta (MS) doc. Novák (ČSSD) „Problém tvorby podkladů 
pro strategické rozhodování města Šlapanice“. Shrňme si stručně jepičí historii komise pro strategii. 

Červen 2011 - zastupitelé ČSSD, KDU-ČSL, TOP09 zamítli opoziční návrh na přípravu koncepce rozvoje Šlapanic.  

Září 2011 - zastupitelský seminář ke koncepci města 

Prosinec 2011 – Rada města (RM) schválila vznik komise pro strategii se zástupci všech volebních subjektů. Ve 
Šlapanickém Zpravodaji nicméně uvedla, že vypracování koncepce je návrh opoziční zastupitelky. Zadáním komise 
bylo nalézt dlouhodobou shodu na vývoji Šlapanic.  

Únor 2012 - bez ohledu na doporučení komise, bez výběrového řízení či prostého marketingového průzkumu, RM 
navrhla ke schválení dotaci realizátorovi první fáze koncepce.  

Duben 2012 - komise opětovně doporučila vypsat výběrové řízení a oslovit více zájemců.  

Červen 2012 - RM předložila na jednání ZM návrh smlouvy o dotaci (doc. Novák na jednání ZM ji označil za nefi-
nální znění), přes faktické připomínky opozičních zastupitelů smlouvu schválilo 12 z 20 přítomných zastupitelů.  

Léto 2012 - RM přes rozhodnutí ZM smlouvu neuzavřela.  

Září 2012 - tři opoziční subjekty předložily RM společné stanovisko ke komisi s věcnými návrhy na zlepšení práce a 
změny v jejím řízení. Dne 26.9. RM komisi zrušila s odůvodněním, že „jediný konkrétní návrh na získání analytic-
kých podkladů .. nezbytných pro realizaci objektivního rozvojového strategického plánu předložilo vedení města.. a 
ostatní členové komise žádným způsobem nepřispěli k tvorbě reálných výstupů..“.  

Rozumějme: komise se neztotožnila s jediným návrhem doc. Nováka a doporučila vypsat transparentní výběrové 
řízení. Kdo nepodpoří netransparentní návrh, nemá právo nic říci!  

Přečtěte si více v článku M. Mrkvici na www.ods-slapanice.cz. Redakce ŠZ jej neotiskla bez odůvodnění. 

Zastupitelé koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD jedenácti hlasy schválili 19. 9. 2012 
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, a zvýšili tak místní koeficient daně 

z nemovitostí na 4, tzn. že vlastníci nemovitostí zaplatí až čtyřnásobek daně. 

Změna zásadně dopadne na firmy a živnostníky. Dosud byly nemovitosti určené 
k podnikání zatíženy až pětinásobně vyšší sazbou daně než nemovitosti občanů. 
„Abych udržel firmu v kladných číslech, musím v posledních letech hodně počí-
tat. Rozpočet příštího roku musím důkladně naplánovat - dosud jsem ročně za-
platil 7500 Kč za svůj objekt o rozměrech 25 x 20 m, od ledna to bude 30 tisíc! 
Přitom kdybych měl podnik třeba ve Slatině, platil bych nadále jen těch sedm a 
půl tisíce; brněnská radnice místní koeficient nezvyšuje,“ takto počítá řada šla-
panických podnikatelů. Mimochodem - už jste si spočítali, kolik budete platit 
třeba za garáž? (O dopadu změn na občany budeme diskutovat příště.)   

Zvýšení daně zhoršuje podnikatelské prostředí ve Šlapanicích, snižuje zájem 
podnikatelů o rozvoj podnikatelských aktivit ve Šlapanicích a snižuje atraktivitu 
a hodnotu jejich majetku na realitním trhu. 

Lze takto zásadní zvýšení daňové zátěže vysvětlit jinak, než jako bariéru pro 
podnikání? S tím ODS nemůže a nechce souhlasit!  více na www.ods-slapanice.cz 

  

 

Zvýšení daně z nemovitostí = bariéra podnikání 

Zastupitelstvo města opět zamítlo  vy-
sílání ze zasedání zastupitelstva. Obča-
né se ze zápisu dozví „důvody“: záznam 
by prý sloužil jako reklama opozici, zá-
znam je nekvalit-
ní, takže občané 
by stejně špatně 
rozuměli projednávanému.    

Bez komentáře 

Miroslav Řezníček (27) je od 
října novým členem ODS Šlapa-

nice: „Ve Šlapanicích žiju od narození, maturoval jsem 
na místním gymnáziu, hrál jsem tady fotbal i tenis. Chci 
svůj život držet ve vlastních rukou, nenechávám o sobě 
rozhodovat ty, jichž si nemohu vážit. Považuji za nutné, 
aby místní ODS lépe komunikovala s mladou generací.“    

Představujeme  

http://www.ods-slapanice.cz

